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1. Sissejuhatus

Regilaulud kujutavad endast vanimaid eesti kultuuri kohta käivaid tekste. 
Kuigi nende üleskirjutused pärinevad üsna hilisest ajast, enamjaolt alates 
19. sajandi teisest poolest, pole kahtlust, et tegemist on materjaliga, mis 
 kannatab võrdlust keskaegse Euroopa erinevate rahvaste suuliste eeposte 
üleskirjutuste või veelgi varasemate kirjakultuuride säilmetega paberil, 
papüürusel või savitahvlitel. Küsimus on ennekõike meie võimes neid lugeda 
ning nende tähendust dešifreerida. On paradoksaalne, et kuigi tegemist on 
justkui emakeelsete tekstidega, ei aita see nende sisu lõpuni mõista. Eks 
 viitab seegi laulutekstide pärinemisele mingist muust kultuurisituatsioonist, 
mistõttu nende tähendused ei ole sõna-sõnalt nüüdisaega tõlgitavad. Näiline 
keeleline mõistetavus võib osutuda ekslikuks, või täpsemalt: võib saada 
 eksitavaks teguriks. 

Võimetust mõista vanema kultuuri ilminguid on Eesti haritlased üles näi-
danud ka ajal, mil koloniaalne suhtumismall maarahvasse võinuks (vähemalt 
lugeda oskavate inimeste seas) juba möödanik olla. Kui 19. sajandi alguse 
estofiilide ajakirjas „Beiträge zur genauern Kentniss der esthnischen Sprache” 
võis veel ignorantse suhtumise ettetulemist mõista, siis aastal 1857. aastal tuli 
üpris samalaadsete seisukohtadega lagedale Eesti ajakirjanduse isaks pee-
tav Johann Voldemar Jannsen. Mõistmatust vana rahvalaulu stiili (õigemini 
 selletaguse reaalsuse) suhtes väljendasid ka nooreestlased eesotsas Friedebert 
Tuglasega, kelle jaoks oli selline suhtumine programmiline. Paraku pole tao-
lised hariduslünkadest ja suhtumisest tulenevad ilmingud olematud ka täna-
päeval. Regilaul eesti keele allkeele ja omaaegse luule kõrgstiilina nõuab 
süvenemist ja äratundmist. Niisamuti eeldab seda tekstiridade vahele ja taha 
jääv kultuurikiht.

1 Uurimust toetasid Euroopa Regionaalarengu Fondi kultuuriteooria tippkeskuse kaudu 
Euroopa Liit ja Eesti Teadusfond (uurimistoetus nr 9271).
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Regilaulude puhul on tegemist folkloorinähtusega, mille loomulik 
 levimis- ja kasutuskood oli suuline. Suulise kultuuri suurim probleem on 
asjaolu, et see ei saa eksisteerida ilma inimeseta: vastasel juhul see katkeb. 
Üleskirjutatud tekstid, millel on olnud õnn säilida, pakuvad võimalust taas-
lugemiseks ja taasavastamiseks. Samas on suulises kultuuris suhteliselt hästi 
kaetud muud funktsioonid, mis tunduvad üleskirjutavale kultuurile justkui 
ainuomased: näiteks info meelespidamine ja reprodutseerimine. Tõsi, suuline 
kultuur teeb seda talle eriomasel moel – juurdeliitvalt, varieerivalt, mingis 
mõttes moonutavalt2. Kuid tõlgenduslikkus pole kuhugi kadunud ka nüüdis-
aegsetest seadusaktidest ning pesumasina kasutusjuhendistki võivad erineva 
kultuuritausta või kogemusega inimesed erinevalt aru saada. Ilmselt on 
 suuline kultuur selles osas võimekamgi: ta on palju situatsioonitund likum, 
erinevate olukordadega kohanemisvõimelisem. Suurim takistus  suulise 
 kultuuri ja suulisele kultuurile spetsiifilise teksti mõistmisel on vastava 
 kogemuse puudumine, mistõttu on see nüüdisaja inimese jaoks võrdlemisi 
komplitseeritud ülesanne.

Regilaulutekstide mõistmise teine oluline aspekt on arusaam, et tegemist 
ei ole olnud lihtsalt mingil teemal komponeeritud bukvaaltekstidega, vaid 
et need tekstid eksisteerisid ja funktsioneerisid kindlas folkloorses koos-
luses – oma ajale iseloomulikus žanrisüsteemis3. Nüüdisajal segab selle 
mõistmist jällegi asjaolu, et suurem osa meie tänapäevasest (suulisest) info-
vahetusest on vormiliselt üheülbastunud ja siirdunud argivestluse, sh näi-
teks telefonikõneluste tasemele. Suulisest suhtlusest on üpris kaduma läinud 
see žanriline mitme kesisus, mida tundis ja kasutas traditsiooniline kultuur. 
Folkloorižanridele on iseloomulik mitte ainult eristuv vormi- ja esituspool, 
vaid ka asjaolu, et erinevate suuliste žanride abil on tehtud erineva eesmär-
giga kõnetegusid. Laulu ja laulmist puudutavas on nüüdisajal taas toimunud 
suured nihked. Meie arusaam laulmisest võib tänapäeval seotud olla enne-
kõike lavalisuse, meelelahutuslikkuse, muusikatööstuse, autoriõiguste ja 
palju muu sellisega, mis segab meil mõistmast, et laulmisel võib olla olnud 
olulist infot edasikandev ja edasiandev funktsioon. Veelgi enam: laulude ja 
laulmise abil on võidud sooritada midagi, mida mingil muul viisil pole teha 
saanud või tohtinud. See võib tunduda arusaamatu nüüdsel psühhologiseeri-
tud ajastul, kus „kõigest saab ju rääkida”. Varem see nii olnud ei ole või vähe-
malt on rääkimisviisid pidanud olema erisugused. Need on olnud erinevalt 
kujundatud poeetilise keelega, sisaldades erinevaid ruumi- ja ajasüsteeme, 

2 Lisaks vt Ong, W. J. 2002. Orality and Literacy. The Technologizing of the Word.  Lon-
don, New York: Routledge.
3 Lisalugemist folkloori žanrisüsteemi kohta ja kirjandusviiteid vt näit Arukask, M. 2011. 
Regilaulud, eepos ja rahvuseks kirjutamise žanriprobleemid. – Vikerkaar, 1–2, lk 96–98.

ENDC Proceedings, Volume 16, 2012, pp. 204–224 http://www.ksk.edu.ee/en/



 SÕDA JA ALLILM REGILAULUDES NING ARHAILISES TEADVUSES  205

struktureerudes ja kodeerudes eriomaselt ning erinevalt tavakõnest, mis on 
ilmselt olnud alati argiseim infovahetusvorm.

2. Regilaul ja ajastud

Ülalöeldu annab põhjust mõtiskluseks selle üle, mis on võinud olla regivormi 
funktsioon varasematel aegadel. Vastus sellele ei saa olla ühene. Peame 
arvestama, et vana laulu näol on tegemist nähtusega, mille vormiteke ula-
tub tagasi pronksiaega 2–3 aastatuhande taha ning vanimad teemad kindlasti 
veelgi kaugemasse kiviaega. Nende aastatuhandete jooksul on toimunud suu-
red muutused läänemeresoome rahvaste ühiskondlikus struktuuris, majandus-
elus, ainelises kultuuris, usundis ja poliitikas. Kõik see on seadnud laulmisele 
erinevaid ülesandeid ja kontekste. Eesti kultuuri arengukulg võiks üldistatuna 
välja näha umbes järgmine: 
1)  arheoloogiline periood, mil laulud on võinud olla ennekõike müütide 

kehandiks, omamoodi sakraalkeeleks, mis pole olnud ligipääsetav sugugi 
mitte kõigile ühiskonnaliikmetele;

2)  muinasaeg, kus eriti viikingiajal on tõusnud sõjalise maskuliinsuse osa-
tähtsus, mis on lauludesse ilmsesti kaasa toonud ka kangelaseepilised, 
(sõjalist) rühmaidentiteeti virgutavad teemad;

3)  katoliikliku keskaja kristlikud teemad;
4)  sõjalis-poliitilise iseseisvuse kaotamisega kaasnenud eepilisuse vähene-

mine, eriti aga
5)  pärisorjusliku balti erikorra kõrgajal toimunud muutused laulude temaati-

kas ja funktsioonis, ning lõpuks
6)  uuema esteetika ning laulukultuuri lisandumisega kaasnenud vana laulu-

kultuuri järkjärguline rudimenteerumine ning nihkumine valdavalt naiste 
repertuaari.

Võiksime sellesse ritta lisada muidugi ka
7) 20. sajandi, kus regilaulul oli täita omamoodi kultuuripoliitiline roll nii 

rahvusriiklikus kui nõukogulikus kontekstis, ning
8)  nüüdisaja (alates 1990. aastatest), kus koos pärimuskultuuri-liikumisega 

on aset leidnud traditsioonilise rahvakultuuri järjekordne ümbermõtesta-
mine (sh regilaule puudutav).

Erinevate, kas lineaarselt või vertikaalselt kujutatavate kultuurikihtidega 
seoses peab muidugi arvestama ka regilaulude kasutuse horisontaalset tasan-
dit: laulud on ilmselt kõikidel perioodidel 20. sajandini kõlanud rituaalsetes 
olukordades, ornamenteerides ja kommenteerides inimelu üleminekuriituste 
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ja kalendaarsete pühadega seotud sündmusi. Niisamuti on küllap olemas 
olnud regilaulude juhupõhine kasutus: nende improvisatsiooniline loomine 
ja esitamine mitmesugustes spontaanselt esiletulevates situatsioonides, mida 
Setumaal viljeletakse tänapäevalgi.

On mõistetav, et siintoodud perioodid ei ole üksteist välja vahetanud 
selgepiiriliselt. Pigem on tegemist pikkade üleminekutega, kus lauludel on 
ühel ajal olnud mitu funktsiooni ja kuju ning kus nende kasutus on võinud 
suuresti erineda ka sookultuurilisest aspektist. Näiteks pole alust arvata, et 
varasematel aegadel on regivorm olnud üksnes rituaalispetsialistide pärus-
maa. Eraldi võis eksisteerida näiteks naiselik ürglüürika. Aado Lintrop on 
obiugri usundiliste (laulu)tekstidega seoses kirjutanud: „/.../ Samas on kõigile 
usunditele (nagu inimese religioossele kogemusele üldse) omane sõnulseleta-
matuteks või mõistuseülesteks kuulutatud asjade tõlkimine sõnade keelde, 
mis tingib sümboolse ja poeetilise väljenduslaadi. Pärimuse kestmiseks on 
vaja see vastuolu kuidagi ületada. Oletan, et grupi jaoks eriti oluline päri-
mus edastati (ja edastatakse) kirjakeeleta kultuurides vähemalt kahel tasandil, 
millest üks on teisest märkimisväärselt rohkem reglementeeritud, sundides 
pärimust erinevalt sõnastama või isegi ühelt tasandilt teisele tõlkima. Näiteks 
võib tuua kas või handi ja mansi pühad laulud, mida naised-lapsed kuulata 
ei tohtinud. Ometi teadsid nad nende sisu, ent olid sunnitud seda teisel kujul 
edasi andma.”4 Samal moel võis soolisest või sotsiaalsest aspektist lähtuvalt 
mitmehäälne olla ka omaaegne regilaul.

Kindlasti pidi see mitmehäälsus olemas olema juba muinasajal, kust võime 
oletada ka selgepiirilise maskuliinse eepika olemasolu. Vanim ülestähendus 
eestlaste laulmisest pärinebki Saxo Grammaticuse „Gesta Danorumist”, mis 
kõneleb eesti meresõdalaste laulust Ölandi saarel lahingu eel 1174. aastal5. 
Ilmsesti võis või pidi (kas või arheoloogilisi andmeid arvestades) kiviaegne 
mütoloogiline maailmapilt olema selleks ajaks juba piisavalt teisenenud. 
Kunagisest mütoloogilisest algmaterjalist võis sel moel areneda eepika (mis 
on üpris universaalne areng), samas võis see aga kindlasti anda tõuget lüüri-
listele kujutluspiltidele. Läänemeresoome ürgvana loomislaul, kus maailm 
saab loodud linnumuna(de)st, ongi nüüdisajani vastu pidanud just iseloomu-
liku lüroeepilise poeesia näitena.

Ilmselt ei toonud väga suurt murrangut vanas laulukultuuris kaasa ka 
kristluse levimine. Eesti lauludes on välja toodavad mõned iseloomulikud 
apokrüüfsed laulutüübid (näiteks „Jeesuse kannatamine ja surm”, „Jeesuse 

4 Lintrop, A. 1999. Suur tamm, kuduvad neiud ja punane paat, kadunud harjast rääkimata. – 
Mäetagused, 10, lk 8. <http://haldjas.folklore.ee/tagused/nr10/tamm.htm>, (05.10.2012).
5 Kirjeldust vt Saxo Grammaticus 2000. Taanlaste vägiteod. – Loomingu Raamatukogu, 
8–9. Tallinn: Perioodika AS, lk 166.
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näljasurm”), mis kajastavad ja interpreteerivad muuhulgas ka evangeelset 
sõnumit suulisele kultuurile omasel moel. On põhjust arvata, et sajandeid 
enne omakeelse luterliku kirikukirjanduse ja üldisema lugemisoskuse teket 
vahendus kristlik kuulutussõna just sellisel folkloorsel ja kujundlikul moel, 
segunedes kummaliselt eelkristlike uskumustega ning väljendudes regi-
lauludeski. Selles osas võib leida eriti iseloomulikke näiteid setu regilaulude 
hulgast („Jeesuse surm”, „Jeesuse sõit”, „Ilma parandamine” jpt).

Viimase aastatuhande keskpaik kujutab endast maarahva sõjalis- poliitilise 
iseseisvuse järkjärgulist kadumist. Muistse vabadusvõitluse lõppu ei saa 
kindlasti paigutada 1227. aastasse, millega lõpeb Läti Henriku kroonika. 
Iseolemist taotlevad sõjalised vastuhakud jätkusid Jüriöö ülestõusuni ning 
ka pärast seda. Liivi sõda ja Põhjasõda hoidsid ühel või teisel moel (kas 
või enesekaitse või marodöörluse eesmärgil) üleval talurahvasalkade võitlus-
võimet. See annab omakorda alust uskuda, et vastavat tegevust pidi saatma 
suuline repertuaar, ilmsesti siis eepiline regilaul. Meeste laul sõltub enne-
kõike elualast ja sellega seonduvast sookultuurilisest autonoomsusest. Ka 
lõunaslaavi rahvastel on poliitiline iseseisvus pikkade sajandite jooksul puu-
dunud, samas on nad kogu aeg sõdinud eri vaenupoolte (türklaste, ungarlaste) 
vägedes. Selle tulemusel on 20. sajandiks Euroopas kõige paremini säilinud 
suuline eepika just serbohorvaadikeelne – traditsioon, mis pole  katkenud 
tänapäevalgi.

Kõigi eelduste kohaselt hakkasid taolised sõjalist temaatikat kandvad ja 
sõjategevust toetavad laulud hiljemalt 18. sajandist taanduma. Sellele on 
mitmeid ootuspäraseid põhjendusi. Esiteks oli pikaajaline sõjategevus, epi-
deemiad ja nälg kahandanud märgatavalt elanikkonna hulka. 18. sajand on 
Eesti rahvastiku intensiivse taastootmise sajand, kus loomuliku sõjajärgse 
juurdekasvu kõrval mängis olulist osa ka sisseränne. Eestikeelne (ning seal-
hulgas ka regilaulu-) kultuur elas selle migratsioonilaine edukalt üle. Võib 
oletada, et uustulnukad olid valdavalt mehed. Seda oletust toetab ka suu-
line folkloor: eesti perepärimus, mille varasemaid keskseid motiive on sõja-
tegevuse järel saabunud või siia jäänud võõramaise meesesivanema teema6. 
Kultuuri ja keele järjepidevuse kandjana pääses sellistes tingimustes esile 
nimelt naisliin, milles võib kõnealusel üleminekuperioodil näha eesti kultuuri 
jätkumise võtit. Samas on ilmne, et nii kandus edasi just naisfolkloor, sh 
 lüürilised ja lüroeepilised (ning mitte niivõrd eepilised) laulud. 

Maskuliinse eepika taandumise teiseks põhjuseks mainitud perioodil võib 
lugeda Balti erikorda Vene impeeriumi Läänemere-äärsetes provintsides. Just 
see oli Eestis sunnismaise, ennekõike põllumajandusele orienteeritud eluviisi 

6 Vt Jaago, T.; Jaago, K. 1996. See olevat olnud ... Tartu, lk 50–71.
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kinnistumise kõrgaeg, mis välistas peaaegu kõik meeskultuuri olu lisemad 
folkloorsed manifestatsioonid või vähemalt vastavad regilaulud. Neis olu-
des jäid mees- ja naiskultuur tihedalt kokkusurutud olukorda, mille tingis 
just nimelt põllumajanduslik mõisakord. Lähemad sajandid ei toonud kaasa 
ka suuremat sõjategevust ning mehed võisid leida sookultuurilist  väljendust 
vaid üksikutes perioodilistes elualalistes tegevustes: vooris käimistes ja ehk 
ka kõrtsikultuuris. Erandi moodustavad muidugi eesti saarte- ja rannikukul-
tuur, kus meeste iseseisvaks sfääriks on olnud kala- ja hülgepüük ning meren-
dus üldisemalt, ning ehk ka eluolu metsasemates, loodulikult  eraldatud piir-
kondades (näiteks Alutaguse kant), kus vanad kultuurimustrid said  paremini 
säilida. 

Kõnealusel perioodil süvenesid regilauludes kindlasti mõisa miljöö 
ja pärisorjusliku korraga seotud ühiskonnakriitilised jms teemad. Võime 
 kujutelda olukorda, mis on üpris sarnane olukorraga orjanduslikus Ameerikas: 
arvuka, sotsiaalselt madalama elanikkonnakihi elulisi ja eneseväljenduslikke 
õigusi on domineeriva kihi poolt tunduvalt piiratud. Puudub eraomand, 
samuti  võimalus vabalt liikuda. Kuid ka kultuurilise enese väljenduse või-
malused on väga piiratud, enam-vähem olematud. Teadliku tasalülitamise 
tingi mustes oli Ameerika mustadelt orjadelt lisaks muule ära võetud ka nende 
algne  suhtlemiskeel. See sai teoks eri hõimutaustaga inimeste segamises. 
Sellises mahasurutud olukorras kanaliseerus inimeste  loomingulisus ise-
loomulikku etnilise värvinguga religioossusse, mis ei olnud mõistagi  sallitud. 
Avalikult oli aga lubatud (ehkki mitte väärtustatud) tants ja laul, mille staa-
tus  hakkas muutuma 20. sajandil, muutudes baasiks  suuremale osale nüüdis-
aegsest  globaalsest popkultuurist. Džäss ja rock’n’roll, disko muusika ja -tants 
 ulatuvad oma otseselt tagasi ameerika mustanahalisse kultuuri.

18.–19. sajandil on meil põhjust näha regilaulus üpris sarnast, lihtrahva 
eneseväljenduslikku fenomeni, mis oli jõupositsioonil olnud baltisaksa vähe-
muse poolt küll lubatud, kuid vähe väärtustatud. Etniliselt algupärane reli-
gioossus (maausk) oli küllap selleks ajaks muutunud avalikkuse eest varja-
tuks, niisamuti ka muud omaidentiteeti toetavad markerid (ilmselt näiteks 
muistset iseseisvust mäletav ajalooteadvus). Sellises olukorras said laulda-
vateks just mõisatöödel kõlavad töölaulud, aga kajastamist leidsid ka sot-
siaalseid suhteid ja ebavõrdsust peegeldavad teemad. On mõeldav, et sellised 
laulud ei olnud keelatud, vaid vastupidi – kõrgemalt poolt omamoodi sallitud, 
kuniks kogu tegevus mahtus vaid laululisse väljendusse ega kandunud näi-
teks mõisavastasesse vägivalda. Teomehelaulude laad, mis reflekteeris laulja 
kehva olukorda või manifesteeris vastuseisu, ei väljendunud ulatuslikumas 
eepilises narratiivsuses. Pigem on neile lauludele omane lüüriline tunde lisus 
või emotsionaalne afektiivsus. Kõnealuse ajastu regilaulud on seega oma 
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olemuselt võrreldavad Ameerika mustade orjade bluusi või spirituaaliga ning 
juba tunduvalt vähem seotud regilaulude varasema rituaalse või usundilise 
funktsionaalsusega. 

Lisaks ühiskondlikule olukorrale tolleaegsetes Balti kubermangudes tuleb 
silmas pidada veel üldisemat kultuuriloolist tausta. 18. sajand on periood, 
mil uusaeg jõudis pärale ka eesti talurahvale. Siinkohal ei saa rääkida veel 
kapitalistlikest tootmissuhetest, küll aga renessansiga alguse saanud muu-
tustest euroopalikus inimese-kontseptsioonis ja kultuuris. Sarnane murrang 
on jälgitav ka eesti regilauludes. Võib arvata, et just sellega on seotud paljud 
ballaaditeemad, mis sisaldavad klannikriitikat, vägivalla värvikamat kuju-
tamist ja üksikisiku probleemide, ihade, võitude ja kaotuste väljendust. Neis 
on moraalseks peategelaseks just nimelt naisterahvas – üldjuhul laulikneiu, 
kelle isiku kaudu neid teemasid esitatakse. Olgu öeldu näiteks kas või all-
järgnev lühike laulutekst, milles kunagine müüdiline teema on arendatud 
ballaadlikuks.

Isto ilma veere pääle,
kulla kuu poole pääle;
säält ma ilma ilostõlli,
poole valda valastõlli.
Kes tuli kodo kutsumaie?
Esa tuli kodo kutsumaie:
”Tule kodo, tütereni!,
kallu kodo, ema kana!”
”Mia annat mulle, esakene?
Mulle kari kalduhõlle,
mulle anna oma aita,
siis ma kodo kalduhõlle,
veerü vele värehtille,
siiski ei lää töödehelle:
parem parrel peesütella,
hirre pääl hää heidüskella!”
(„Ilmatütar”, Põlva. E 8394 (4). 1893.)

Selline väljenduslaad oleks ilmselt olnud üpris mõeldamatu eepilisel keskajal 
ja toonastes lauludes. 18. sajandil pääseb indiviid eepilise kollektivismi surve 
alt. Keskaja lauludes domineerisid (maskuliinsed) kangelased, kelle suhtes 
ühiskonna realiikmed moodustasid vaid nimetute statistide hulga. Kuid 
on ka võimalik, et selline uus individuaalsus, eriti just regilaulule omases 
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feminiinses vormis, toetub läänemeresoome rahvaste seas juba varem olemas 
olnud naiskultuuri autonoomsusele.

Koos ühiskonna individualiseerumisega võib sellele perioodile iseloomu-
likuks lugeda ka laulmise muutumist meelelahutuslikumaks. Võib arvata, et 
laulumise rituaalne kontekst taandus järk-järgult koos eelkristliku rahvausu 
elementide väljatõrjumisega avalikust elust (just 18. sajand on mitmetes Eesti 
piirkondades veel vennasteliikumise, st kristluse tegeliku omaksvõtu aeg talu-
rahva seas). Järjest enam nihkusid rituaalse laulmise keskmesse vaimulikud, 
sh jumalateenistuste laulud. Regilaulule jäi peamiselt varem nimetatud sot-
siaalne funktsioon, aga küllap moodustas see osa madal kultuurilisest meele-
lahutusest. Laulude rituaalsus ei kadunud mõistagi täielikult (vrd kas või 
arvukaid mardi- ja kadri- või pulmalaule). Küll aga sai meelelahutuslikkus 
autonoomseks rituaalsusest – esimene ei olnud enam teise üks funktsioone, 
vaid n-ö asi iseeneses, väljendudes muuhulgas ka muusika- ja tantsukul-
tuuris. Esimese väljundiks hakkas üha enam saama uus, palju mitmekesisema 
meloodika ja värsistruktuuriga uuem, lõppriimiline rahvalaul, teine tuli esile 
koos paaristantsu ja tantsulise rütmimuusikaga. Kummagagi neist ei haaku-
nud vana regilaul enam eriti hästi. 

Nende lühidalt kirjeldatud ühiskondlik-kultuuriliste muutuste taustal 
on ehk mõistetav, miks 19. sajandi teiseks pooleks peeti vana rahvalaulu 
juba pigem perifeerseks, koguni tõrjumisväärseks nähtuseks. Regilaulude 
 laulmine oli tolleks ajaks valdavalt naiste tegevus.

3. Intertekstuaalsus ja žanride põimumine

Alates 20. sajandist, mil regilaul ei olnud enam eesti kultuuris kesksel 
kohal, on vaade sellele žanrile kujunenud üha üldistavamaks. Regilaulust 
kõneldakse (ka teaduskirjanduses) kui ühtsest nähtusest, ühest folkloori-
liigist, millel võivad olla küll erinevad teemad ning mis võivad ka stiililiselt 
 varieeruda, kuid mis tervikuna kujutab endast mingit üldist unifitseerunud 
fenomeni. Suuresti on tähelepanu alt välja jäätud žanri diakroonia, mida 
eespool mõnevõrra visandada proovisin. Eristatakse küll jaotust kirjanduse 
põhiliigiti (lüro eepika vrs. lüürika), milles mingil moel küll kajastub varem 
esitatud muutuste dünaamika, samuti laulutüüpe teemade ja domineerivate 
värsimotiivide järgi. See on siiski võrdlemisi staatiline vaatenurk, mis lähtub 
regilaulude otsekui igavesest „valmisolekust”, mitte regilaulust kui suulisele 
kultuurile omastest elavast fenomenist.

Eelkirjeldatud vaade tuleneb kahest põhjusest. Esiteks juba nime tatud asja-
olust, et regilaulud olid 20. sajandiks juba aktiivsemast kasutusest taandumas, 
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teiseks aga sellest, et 20. sajandi eesti rahvaluuleteaduse põhieesmärke oli 
rahvalaulude temaatilise tüpoloogia loomine. Sellise lõpliku liigitatuse saa-
vutamine on loodusteadusliku „tõelise teaduse” seisukohalt kahtlemata üllas 
soov: eesmärk, mis peibutas aastakümneid ka eesti folkloriste, tuues kaasa 
vaidlusi ja ehk ka arusaamist ülesande lõpliku täitmise  võimatusest. Selle 
lähenemisnurga üks seisukohti oli, et eksisteerivad kindlapiirilised temaa-
tilised laulutüübid, mida võiks võrrelda bioloogiliste liikide,  ideaalis isegi 
näiteks puhtavereliste loomatõugudega. Selline temaatiline korra loomine on 
teaduslikust aspektist loomulikult mõistetav ning hõlbustab uurimist, samas 
tõi see kaasa mitmesuguste suulisele laulukultuurile omaste n-ö mittepuhaste 
laulude (kontaminatsioonide) kõrvalejätmise või lausa kõrvaletõrjumise.

Eesti 20. sajandi folkloristikas on nimetatud probleemile tähelepanu juhti-
nud Udo Kolk7. Ta soovitas muuhulgas halvustava termini kontaminatsioon 
asemel kasutada sõna aditsioon. Viimane viidanuks segimineku kõrvaltä-
henduse asemel hoopis enam liitumis- või lisandumisideele, olles sedasi 
palju lähemal ka suulise kultuuri olemusele. Sellised liitlaulud (mõiste, mille 
 võttis kasutusele Jakob Hurt oma „Setukeste laulude” väljaandes 20. sajandi 
alguses) viitavad Kolgi sõnul pigem laulikute kreatiivsusele, mitte aga 
nende oskuste puudulikkusele või traditsiooni taandumisele. Siiski ei kõigu-
tanud ta vaated silmatorkavalt ajaloolis-geograafilise ning sellele järgnenud 
 tüpo loogilise koolkonna suhteliselt kivistunud seisukohti kindlapiiriliste 
 regi laulutüüpide primaarsusest ja arhetüüpsusest.

Niisiis peaks erinevate lauluteemade põimumises nägema just suulisele 
kultuurile ainuomast, n-ö liiast joont, mis on nähtusena pigem keskne kui 
äärepealne. Kuigi eri folklooriliikidel on oma kindel koht žanrisüsteemi 
kujuteldavas kõiksuses, ei tähenda see nende omavahelist isoleeritust. Veelgi 
vähem võiks sellist isoleeritust eeldada ühe kindla folkloorse (meta)žanri 
– näiteks regilaulude – sees. Vastupidi, erinevad tekstid (ja erinevad žan-
rid) on omavahel vähem või rohkem aktiivses „läbikäimises”. Tekstide uni-
versumis leiavad kogu aeg aset intertekstuaalsed protsessid, millele ühena 
esimestest on tähelepanu juhtinud Mihhail Bahtin8. Tekstid jagavad oma-
vahel ideid, süžeesid, fraase jne, aset leiab pidev ränd ja verevahetus, mis 
võib katkeda paremal juhul alles siis, kuid traditsioon on elavast kasutusest 
taandunud, katkenud. Intertekstuaalne sünergia muutub nähtamatuks siis, kui 
meie ees on vaid hulk kirjalikke arhiivitekste, mis on jäänud eksisteerima 

7 Kolk, U. 1959. Rahvalauluvariandi mõistest. – Keel ja Kirjandus, 2. 
Kolk, U. 1989. Kontaminatsioonide tähendus J. Hurda „Setukeste lauludes”. – Dr. Jakob 
Hurda 150. sünniaastapäevale pühendatud ettekandekoosolek 22. aprillil 1989. a. Tartu.
8 Bakhtin, Mikhail 1981. The Dialogic Imagination. Four Essays by Mikhail Bakhtin. Ed. 
by M. Holquist. Austin: University of Texas Press. [Bahtin 1981] 
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üksnes  kirjamärkides, mitte elavas esituses. Aga nendegi uurimisel võime 
jõuda  intertekstuaalsete seoste märkamiseni, mis annavad tunnistust nende 
kuna gisest käibest elavas traditsioonis.

Poeetiliste tekstide puhul (nagu seda on ka regilaulud või nn Kalevala-
kood laiemalt) ei ilmne intertekstuaalsus mitte üksnes lihtsalt temaati liste 
(narratiivsete) elementide ringlemises, vaid komplektis värsi süsteemiliste 
üksustega. Rändlevad terved lauluridadest moodustuvad värsigrupid 
 (parallelismiahelad), sattudes ja sobitudes erinevatesse temaatilistesse 
 kontekstidesse. On omaette huvitav küsimus, mis on lauljaid lüroeepiliste 
lugude komponeerimisel enam mõjutanud: kas jutustajalik taotlus esitada 
mingi kindla kompositsioonilise skeemiga9 narratiiv või hoopis suulisele 
esitusele omased vormelid, mida esitaja on vallanud otsekui oma poeetilist 
emakeelt. Kirjakultuurist pärit inimesele võib näida selline probleemipüstitus 
hoomamatu. Pole välistatud, et esitus- (ja jutustamis-) strateegia valikul on 
võinud kaasa mängida muudki žanriomased tegurid, mis kunagi üleskirju-
tatud teksti vormis ei tarvitse meile enam mõistetavad olla. 

Regilaule käsitledes on meie ees ühelt poolt üpris komplitseeritud žanri-
line diakroonia, mida saame oletamisi jälgida peamiselt viimase 150 aasta 
jooksul üles kirjutatud regilaulukorpuse tekstidena. Teisalt on aga sama 
teksti korpuse sees tegemist suulisele kultuurile omase intertekstuaalsusega, 
kus erinevad tekstilised üksused rändavad laulust laulu. Alles kaht eelnime-
tatud aspekti silmas pidades võime mõista regilaulu uurimise tegelikku 
komplitseeritust. Üks mingil kindlal ajahetkel, kindlas kohas ja kindlas esi-
tuses kõlanud ning üles kirjutatud laul ei ole pelgalt nähtus omaette, vaid 
ilming mingist suuremast fenomenist, ilma jäikade piirideta. Peame tunnis-
tama, et järelejõudmine kõigile, mida teadis, valdas ja vahendas omaaegne 
laulik oma kultuurisituatsioonis, ei ole nagunii võimalik. Samas ei saa me üht 
või teist konkreetset laulteksti isoleerida tema arvatavast ajastulisest taustast 
ja naabertekstide ning -žanride maailmast.

9 Vrd vormeliteooria looskeemi (story-pattern) kontseptsiooni. Foley, J. M. 1997. Oral 
Tradition and its Implications. – A New Companion to Homer. Ed. by I. Morris, Barry 
Powell. Leiden, New York, Köln: Brill, pp. 156.
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4. „Pika formaadi” probleem eesti regilauludes 

ning siirded itkuga

Artikli teemast tulenevalt pöörame nüüd pilgu kitsamalt eepilisele kihistusele 
eesti regilauludes. Kitsalt žanripiirilisi radu liikudes oleme siin taas prob-
leemi ees. Kui pidada eepika all silmas ennekõike nn pikka formaati10 (tuhan-
deid värsiridu, konkreetse nimelise kangelase ümber koonduvat  faabulat, 
ennekõike aga seda, et tegemist on tõepoolest selgepiirilise sündmuse ümber 
koondunud loo või lugude tsükliga), siis peab tõdema, et selliseid eesti (või 
ka setu) regilaulutraditsioonis teadaolevalt ei leidu. Sama probleemi ees 
 seisis juba Kreutzwald, kui ta otsis „Kalevipoja” koostamiseks autentseid 
kangelaslaule, pidi aga lõpuks appi võtma hoopis proosamuistendite ainese. 

Ometi ei saa heita mõtet regilaululise eepika omaaegsest olemasolust nii 
lihtsalt kõrvale, kuigi hulk uurijaid ja entusiaste on seda teinud. On väide-
tud, kas deklaratiivselt või pealiskaudselt, nagu oleks eesti traditsiooni puhul 
tegemist mingi olemusliku ürgpatsifismiga, mistõttu kangelasteemad (ja ilm-
selt siis ka eepikažanr laiemalt) ei saa eestlaste puhul kõne alla tulla. Ühest 
küljest ei puudu ka eesti regilaulude seas sõjatemaatikat kajastavad laulud, 
mille esitajad üleskirjutamisaegadeni pidid suure tõenäosusega olema ka 
mehed. Jutt käib ennekõike lauludest, mille teema viitab Liivi või Põhjasõja 
olustikule. Neis mainitakse osapooltena Rootsit, Poolat ja/või Venemaad, 
sporaadiliselt ka ajaloolisi isikuid (Kaarel alias Karl XII) või ajastule oma-
seid sõjanduslikke (näiteks relvastust puudutavaid) üksikasju. 

Kaarel, herra kaunikeine,
Rootsi kuldane kuningas,
tahi mennä Tallinuie,
tahi Talli-linna pääle!
Sai kui Vaivaru määle,
Vene väed õlid vastassagi,
pühkisiväd püssisagi,
haljastid kürassiagi
meida meeste pääda pääle,
tüttarde igade pääle,
kaokeise kaula pääle.
Kaarel, herra kaunikeine!
Ammus kõrra, ammus kaks,

10 Vrd Honko, L. 2003. The Quest for the Long Epic: Three Cases. – Dynamics of  
Tra dition. Perspectives on Oral Poetry and Folk Belief. Ed. by L. Tarkka. Studia Fennica. 
 Folk loristica, 13. Helsinki: Finnish Literature Society.
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tõmmas mõõga tuppe’esta,
hõbevestu vöö vahelda.
Niitas vene pundusida,
Viru viisujalgusida.
Siis tuli elo meie maale,
pidu meie piigudele:
härjad sõivad ikke’essa,
ruunad raugad rakke’essa,
teopoisid teiba’assa,
vaimod vaised varda’assa.
(„Rootsi Kaarel sõdimas”, Lüganuse. H III 1, 712/3 (9). 1889.)

Selliste laulutüüpide hulk ulatub saja ligidale, andes tunnistust ehk ka sõja-
teema kunagisest suuremast levikust regilauludes.

Otsesemalt ajaloolise perioodiga (näiteks 16.–18. sajandi sõdadega) seo-
tud laulude kõrval viitab sõjalisusele üldisemalt tõenäoliselt ka hobustega 
seotud temaatika või siis sõja kas või paigutine mainimine, isegi kui see 
pole lauluteema seisukohalt keskne. Olemegi jõudnud kohani, kus tuleb 
mängu intertekstuaalsus ning žanrilised üleminekud. On võimalik, et kuna-
gised, eepilises kujutluslaadis kesksed laulumotiivid on siirdunud muudesse 
 teemadesse, jäädes neis elama otsekui oma pooliseseisvat elu, kuid andmata 
kogu esitusele mingit terviklikku eepilisust. Sõjateema on niimoodi võinud 
kaotada oma militaarse algtähenduse ja hakata tähistama midagi muud, mõis-
teliselt ja tunnetuslikult lähedast, kuid bukvaaltasandil ikkagi juba midagi 
muud. Seegi on suulisele kultuurile omane joon.

Ei saa aga eitada asjaolu, et eepika kui žanr oli üleskirjutamise ajaks 
juba taandunud. Pean siin silmas laule, mis on olnud pikemad kui mõni-
kümmend (või kuni paarsada) värsirida. Need laulud on olnud keskendunud 
ühe või mõne nimeliselt mainitud tegelaskuju ümber, nagu neid võib leida 
näiteks karjala runoeepikas (Ilmarinen, Lemminkäinen jt). Nende tekstide 
sisu on olnud selgelt maskuliinne ja sõjaline, keskendudes vaenutegevusele 
ja etni listele konfliktidele, kuid neil on võinud olla ka varasematest etappi-
dest tulenevalt mütoloogiline dimensioon või alge. Heaks näiteks Kalevala-
meetrilisest traditsioonist on siin taas karajala eepika, mis oli aluseks ka 
„Kalevala” loomisel. Selle peateemasid on läänemeresoomlaste ja saamide 
vahelised hõimusõjad, mis leidsid aset enam kui 1000 aasta eest ning nihu-
tasid viimaste asustuspiiri tasapisi põhja poole.

Eesti ja ka setu regilauludes puuduvad aga sellised eepilised tegelas-
kujud pea sootuks või kuuluvad inimlike (mitte-eepiliste) tegelaskujudena 
juba uuemasse ballaadilikku kihistusse. Varasemast leidub vaid üksikuid 
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rudimentaarseid nimekujusid (näiteks Osm11), kuid nende tegevust toetav 
laulumaterjal on väga hõre. Enamgi veel: ilmselt kunagised sõdalasülikud 
(kui tegemist ei ole lausa mütoloogiliste kujudega), nagu näiteks Sulevi-
Kalevipoeg laulutüübis „Suisa suud”, on lauludes madaldatud. Tõenäoliselt 
on see aset leidnud ballaadilikul uusajal. Antagonisti rolli ja eepilise kange-
lase asemel on meie ees kurjategija või luuser, kellele naisekeskses laulus 
sümpaatiat ei jagu.

Eepikale on tihti iseloomulik, et kangelase vastaseks on nii realistlikud kui 
üleloomulikud tegelaskujud. Vene bõliinavägilased võitlevad nii ajaloolist 
riiklust ohustavate stepirahvaste kui mütoloogiliste monstrumitega. Sarnaselt 
toimivad ka Gilgameš, Beowulf ja kümned teised eepose kangelased. Ka 
Kreutzwaldi Kalevipoeg sõdib nii raudmeeste kui Sarvikuga. See viitab 
eepika põlvnemisele mütoloogiast ja mütoloogilistest rahvaluule žanridest. 
Eesti regilaulude puhul on huvitav küsimus see, kas eepilise  varjundiga 
sõjatemaatika, mis esineb lauludes valdavalt vaid üksikmotiividena, on 
 lihtsalt kohandunud uue keskkonnaga või on siin tegemist mingi ürgsema ja 
 lahutamatu žanrilise pidevustikuga. 

Uurides regilaulude poeetilist suulist keelekasutust, ei ole kahtlust, et sõda 
ja allilm kuuluvad (iseäranis setu lauludes12) samasse semantilisse sfääri. 
Surma tähistav kool-tüvi või surmailma tähistav vaen ~ vain esinevad ka 
seoses sõjaga. Nii allilmas kui sõjas vajab sinna siirduja „pihlapuist pihta” 
või „kuslapuiseid konte”, kuid leidub teisigi kattuvusi. Sellised haakuvused 
ei saa olla juhuslikud või hilisema poeetilise mõttetöö vili. Pigem võib siin 
kõnelda siirderiituslikust universaalalgest, millega seotud žanrid on adres-
seeritud lahkujale (või saabujale), kelle sotsiaalne staatus üleminekurituaalis 
muutub: surijale, abiellu astujale, sõttaminejale, võõrsile minejale, orvustu-
jale jne. Selliseid siirderiitusi pole saatnud mitte niiväga laulud, kuivõrd just 
itkud, milles võib mõne uurija arvates näha ka otsekui laulu-eelset žanri ja 
praktikat13.

On tähelepanuväärne, et eri riitustes kasutatavate itkuliikide vahel võib 
kohata silmatorkavat intertekstuaalset sidet ning ka peaaegu sõnasõnalist 
tekstuaalset kopeerimist. See ei tõesta mitte üksnes seda, et kõik ülemineku-
rituaalid on struktuurilt sarnased14, vaid et lisaks teoreetilisele sarnasusele on 

11 Selle nime kohta vt ka Masing, U. 2011. Osmi olemusest. – Aarded tellistes. Tartu: 
Ilmamaa.
12 Vt Arukask, M. 2001. Allilma ja sõja poeetiline kaardistatus setu lüroeepikas. – Regi-
laul – keel, muusika, poeetika. Toim T. Jaago ja M. Sarv. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum.
13 Rüütel, I. 1998. Varafolkloorsetelt vokaalžanridelt lauluni. Mäetagused, 8, lk 85–90. 
<http://www.folklore.ee/tagused/nr8/ing.htm>, (05.10.2012).
14 Vrd Gennep, A. van 1984. The Rites of Passage. The University of Chicago Press.
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neid traditsioonilises kultuuris ka tajutud samaväärsetena, kusjuures sageli on 
võinud see väljenduda rituaalides15. Mainitu viitab taas kunagise universaalse 
ürglüürika olemasolule. Loomulikult pole siin tegemist uusaegse indiviidikeskse 
lüürikaga (milliseks on kujunenud regilaulud hiljem), vaid vastupidi: itkud oma 
eriliikides ja itkuline register üleüldse on teeninud kollektiivseid huve.

Itkud tulevad traditsioonilises kultuuris mängu alati siis, kui on toimunud 
või ees ootamas mingi sotsiaalne katkestus – mis ongi siirderiituste keskmes. 
Itkudes tehtav kõnetöö on suunatud selle olukorra n-ö lappimisele: katkenud 
või katkeva sidususe taastamisele või uueksloomisele. Selle käigus otsekui 
silutakse ülemineku keskmes olija muutuvat staatust, suunates, õpetades, 
julgustades teda eeloleval teekonnal. Itkemine on alati adresseeritud, see 
pole pelk emotsionaalne puhang. Itk eeldab kommunikatsioonis nii adres-
seerijat kui adressaati, kuid tegemist ei ole esitusega, mille esmaeesmärk 
on esteetilise naudingu pakkumine. Itkeja ise on kogu riituse peategelasi, 
kuid sugugi mitte primaarne, nagu võiks oletada lüürilise „mina” korral. Ehk 
vaid juhuitkudes – konkreetse aegruumilise ja rituaalse situatiivsuseta olu-
kordades – nihkub itkeja enam keskmesse, muutudes tihti ise oma esituse 
põhiadressaadiks.

Eesti kultuuris on itkud ilmselt viimastel sajanditel kasutusest taandu-
nud või olnud sunnitud taanduma. Näib, et paljuski võib põhjuseks olla usu-
puhastus ja vana rituaalsuse tõrjumine. Samas on toimunud iseloomulikud 
intertekstuaalsed siirded, kus endised itkuteemad on kandunud regi lauludesse. 
Nii eksisteerib omaette regilaulude rühm, mille keskmes on  nekromantiline 
temaatika ning leiab aset kommunikatsioon siin- ja sealpoolsuse vahel. Ka 
setu traditsioonis, kus itkemine selle eri funktsioonides säilis viimase ajani, 
võib täheldada laulude ja itkude intertekstuaalset sarnasust.

5. „Venna sõjaloo” kaks tõlgendusvõimalust

Regilaulude seas on vaieldamatult tuntumaid sõjateemalisi regilaule „Venna 
sõjalugu”, mille üleskirjutusi on Eestist üle kuuesaja16. Palju on sama-

15 Байбурин, А. К., Левинтон, Г. А. 1990. Похороны и свадьба. – Исследования в 
области балто-славянской духовной культуры: Погребальный обряд. Москва: Наука. 
[Baiburin, Levinton 1990] 
16 Parima ülevaate selle laulu variantidest saab 1932. aasta väljaandest „Eesti  rahvalaulud 
dr. Jakob Hurda ja teiste kogudest” II. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts; setu variantidest 
1904. aasta väljaandest „Setukeste laulud. Pihkva-eestlaste vanad rahvalaulud, ühes Räpinä 
ja Vastseliina lauludega, välja annud Dr. Jakob Hurt” I. Helsingi: Suomalaisen kirjallisuuden 
seura. Lihtsaim viis lauluga tutvuda on Ülo Tedre toimetatud „Eesti rahvalaulude antoloogia” 
võrgu versiooni abil (http://www.folklore.ee/laulud/erla/E147.HTM#L1677; 05.10.2012).
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teemalisi ülestähendusi setustki, kuid sarnase temaatikaga laule võib leida 
ka Ingerimaa rahvaste (vadjalaste, isurite, soomlaste) kunagisest lauluvarast. 
Ootuspäraselt on seegi andnud suulises kultuuris alust mitmesugustele liit-
lauludele, kus sarnased motiivid on võinud põimuda erinevateks lugudeks. 
Suur vahe ongi ühel poolt eesti ja setu ning teiselt poolt Ingerimaa lääne-
meresoomlaste põhiversioonide vahel.

Eesti-setu laul jutustab loo sõjasõnumite toomisest, kusjuures toojaks võib 
olla kas lind või saabub sõnum kirja teel. Perekond peab kellegi sõtta saatma. 
Setu (ja Ingerimaa) lauludes võidakse sõtta saata soovida ka tütart. Lõpuks 
läheb sõtta (noorem) vend, keda perekond asub üksmeelselt ette  valmistama. 
Venda varustatakse nii aineliselt kui nõuga. Talle pannakse valmis hobune 
ja sõiduvahend, teda riietatakse, kusjuures sageli on riideesemetel surma-
semantika (surmasärk, koolikindad jne). Vennale antakse nõu ka teekonnaks 
ning sellegi tarvis, kuidas sõjas käituda. Ka siin võib kohata sõja ja teis-
poolsuse/surma kujutelmade iseloomulikku paardumist. Tee sõtta on teekond 
kusagile mujale, kohta, mis ei mahu tavaelu piiridesse ja arusaamadesse. 
Olukord on selgelt siirderiituslik.

On tähelepanuväärne, et teekonna kirjelduses esineb veemotiive, mis 
oma ktoonilisuses viitavad otseselt teispoolsusele (sellele osutab ka sõnumi-
toomine linnu poolt). Kohati näib, et kogu eesootav teekond matkib allilma 
topograafiat, nagu näiteks järgmises lõunaeesti variandis. 

Velekene noorõkõnõ,
lätsi ma sõtta sõdima,
väe pääle vääremähe.
Ese mul opas´ kotost minneh:
”Poiga noori, armõ[h]õni,
kui sa_ks üle Kuiva läät,
ärä sa Kuival vettä joogoq –
Kuiv iks täüs koolja luid!
Poiga noori, armõ[h]õni,
kui sa üle mere läät,
ärä_ks mereh vettä joogoq –
meri om täüs meeste verdä!
Poiga noori, armõ[h]õni,
kui sa_ks läbi Narva läät,
ärä sa Narval vettä joogoq –
Narv om täüs naistõ päidä!”
(„Venna sõjalugu. Lunastatav vend” SL 552. EKS 8° 4, 387 (9) 
< Räpinä khk., Linte k. – J. Jagomann < Villem Simulmann (1877))
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Lahkunu juhatamine allilma(s) on aga üks itkeja kui psühhopompi arhailisi 
funktsioone17. 

„Venna sõjaloos” esineb ka motiiv, mis eesti kultuuris on laiemalt tun-
tud „Kalevipoja” kaudu, kuivõrd Kreutzwald kasutas seda regilaulu ka 
 rahvuseepose loomisel. Kõnealune motiiv kutsub sõttaminejat mitte kiirus-
tama sõja ette või jääma sõja taha, vaid hoiduma sõjategevuse keskele – 
sisuliselt oma nahka hoidma. Selles motiivis on tahetud näha taas tunnistust 
eesti rahvusliku patsifismi kohta, kuid tegemist on rahvusvaheliselt levinud 
vormeliga. Nimetatud motiiv ei esine mitte ainult sõjateemalistes lauludes, 
vaid ka näiteks põhjavene karjaloitsudes. Neil puhkudel võib perenaine oma 
looma maagiliselt turvata, paludes tal küla ühiskarjas keskele hoida, et ta 
ei satuks röövloomade saagiks või muusse õnnetusse. Siin võib ära tunda 
žanridevahelist siiret, mis aga mõlemal puhul omandab tähenduse just siirde-
riituslikus kontekstis.

„Venna sõjaloo” edasine tegevustik ei kõnele eriti midagi sõjasündmus-
test. Võib öelda, et kogu sündmustik nagu toimukski kodus ja esituks teele-
saatja – naise – silme läbi. Eesti ja setu lauludes saabub vend sõjast tagasi. 
Ilmselt on ta järginud juhiseid ja hoidunud täiesti ebakangelaslikult, n-ö eba-
eepiliselt, ohtlikumast sõjategevusest kõrvale. Teine seletus võiks olla aga 
see, et toimis loitsulises hoiatuses väljendunud teelesaatjate kaitsemaagia, 
mis aitas vennal kõrgemate jõudude kaasabil ellu jääda.

Edasises ei tunta naasnud venda enam kodus ära – temas nähakse võõrast.
”Ei see põle minu poega!
Seep o Riia linna poega.
Vene mies, vene hobune,
vene risti rinna iesa,
vene piika tal piusa,
haljas mõek tal alla hõlma!”
(„Venna sõjalugu”, Muhu. H II 6, 353/6 (25). 1890.)

Venda ei tunne isa, ema ega vendki. Laulu lõpus osutub äratundjaks õde, kes 
venna vastu võtab, hobuselt maha aitab ja sisse kutsub. Mõnel juhul võib 
õde paluda vennal sõjast kõnelda ning see on ainus kord laulus, kus sõjast 
endast ka kuigivõrd juttu tehakse. Vend tunnistab siis, et sõjas on olulised hea 
hobune ja relv, mis mehe surmasuust päästavad. Lauluvariantides ei ole juttu 
võidukatest kangelastegudest, vaprusest, eneseohverdusest. Kogu meele olu 
on pigem siirderiituslik, naiselikult saatjakeskne, kusjuures saadetav (vend) 

17 Vrd Honko, L. 1978. The Ingrian Lamenter as Psychopomp. – Temenos, 14. 
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on siin iseloomulikult passiivne – nagu pruutpaar arhailises pulmas või 
koolnu kirstus. 

Mõnevõrra teistsugune on laulu lahendus Ingerimaal. Ilmselt ei hooli vend 
seal teelesaatjate hoiatustest ning saab sõjategevuses surma. Surmasõnumi 
toob koju hobune, kes selle leinavale emale inimkeeles teatavaks teeb. Kuid 
ka sel juhul pole langenud vend kuigivõrd tõlgendatav laulu peategelasena. 
Loo fookus asub ikkagi kodus, naisemaailmas, kus kirjeldatav sündmustik 
aset leiab. Yrjö Penttinen18, kes uuris seda laulutüüpi ja selle koostiseks 
olevaid motiive slaavi-balti-läänemeresoome võrdluses, tõdes, et eesti-setu 
 laululõpu näol on tegemist üldisest irduva erandiga (küllap kajastuks siis 
selleski otsekui patsifistlik elujaatavus?). Üldjoontes sama arvas ka Felix 
Oinas19. Mõlemad lugesid kõnealuse lauluteema päritolukohaks idaslaavi 
stepialasid.

Püüdsin aga eelnevaga väita hoopis midagi muud. Nimelt seda, et vähe-
malt läänemeresoome Kalevala-meetriline lugulaul põhineb hoopis teist-
sugusel, siirderiituslikul itkulis-loitsulikul algel. Selle eesmärk ja vorm pole 
 sellisena olnudki eepiline ning „sõjalugu” on siin vaid uurijate külgekleebitud 
pealkiri. Selle rituaalse loo raskuspunkt on laulu esimeses pooles, kus venda 
valmistatakse ette teise ilma teedele siirdumiseks. Selle tegevuse sündmus-
koht on ootuspäraselt n-ö siinpoolne, suunatus aga teispoolsusesse. Seega 
oleks „Venna sõjalugu” vormunud regilauluks otsekui alles pärast erinevaid 
intertekstuaalseid protsesse, vahest muuhulgas (eesti kultuurikontekstis) ka 
pärast itkemise kui žanri ja praktika taandumist. Laulu raskuspunkt pole selli-
sena olnud mitte mehelikul eepilisusel, vaid siirderiitusel ja vastaval maagial. 
Venna äratundmatus loo teises pooles seletuks siis tema muutunud staatu-
sega: siirderiituse läbinu ja mütopoeetilises teises ilmas ärakäinu ei saagi 
enam olla endine – ta on oma varasemale keskkonnale võõras, äratundmatu, 
sinna sobimatu.

Eespool välja toodud nn maagiline seletus keskendus ennekõike laulu 
esimesele poolele, mil venda saatev pere (kogukond) on solidaarselt koos. 
Lauluterviku seisukohalt võib siiski ebaselgeks jääda laulu teine pool: venna 
naasmine ja ignoreerimine nüüd juba otsekui muutunud pereliikmete poolt. 
Olen ülaltoodud seletuse kõrvale juba varem pakkunud teise20, mis põhineb 

18 Penttinen, Y. 1947. Sotasanomat. Inkeriläinen kansanruno ja sen kansainvälistä taustaa. 
Helsinki.
19 Oinas, F. J. 1969. Some Motifs of the Balto-Finnic War Song. – Studies in Finnic-Slavic 
Folklore Relations. Selected Papers. FFC 205. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia.
20 Arukask, M. 2000. „Venna sõjalugu” ja inimmõtlemise muutlikkus. Setu lüroeepiline 
regilaul kui pideva distantseerumise ja muutumise dokument. – Kust tulid lood minule … 
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otseselt seisukohal, et kunagi on tegemist olnud siiski eepilise lauluga, mida 
on võidud laulda ka näiteks sõjategevusega seoses.

Viimane seletus põhineb ühel rahvusvahelisel süžeel, millest ei Penttinen 
ega Oinas näinud teadlikud olevat (või ei osanud nad seda märgata), kuid 
mis eri rahvaste folklooris, nii lauludes kui juttudes, on laialt levinud. Teema 
uurimisega on tegelnud eriti vormeliteooria koolkond (vt edasised viited), 
kasu tades seda olulise näitematerjalina suulise eepika struktuuriloome 
 selgitamisel. Kõnealune süžee on kõige enam tuntud antiikeepose „Odüsseia” 
kaudu, mis jutustab peategelase äraolemisest ja tagasitulemisest.

Trooja sõtta läinud kangelane Odüsseus on koduteel, kuid tema teele 
 veeretab takistusi merejumal Poseidon. Pärast aastatepikkust ekslemist, mis 
on võrreldav ekslemisega teises ilmas, jõuab ta lõpuks oma kodu saarele 
Ithakale. Seal on tema õukonna anastanud võõrad vürstid, ihudes ham-
mast tema abikaasale ja varandusele. Ithakale jõudes muudab Odüsseus 
oma välimust ning saabub iseenese koju kerjusena. Teda ei tunta ära, kuid 
siiski saab saladusliku võõra isik järk-järgult asjaosalistele selgeks, kuni 
saabuja tegelik identiteet täielikult paljastub. Sündmuste lõpp on eepiline: 
sissetungijad saavad mõõga läbi oma tasu ning Odüsseus taasühineb oma 
naise Penelopega. Paljudel rahvastel on sarnane süžee tuttav ka muinas-
jutuna (Aarne-Thompsoni tüübimääratlus 974). Kõnealust süžeed on uuri-
tud  serbohorvaadi eepikas21, kus see avaneb just nimelt suulisele kultuurile 
omases variatiivsuses, muuhulgas ka loo lahenduse erinevate võimalustena. 
Albert Lord esitas selle süžee (ingl k Return Song) viieetapilise struktuuri22: 
äraolek – laastamine – naasmine – kättemaks – abiellumine.

Lähemal uurimisel on arusaadav, et eepilise lugulaulu seisukohalt rudi-
mentaarne „Venna sõjalugu” omab lahkuva, äraoleva ja äratundmatuna 
koju naasva sõjamehe looga märgatavaid sarnasusi. Tõsi, eesti lüroeepilises 
laulus jääb vajaka eepilist lugu lahtimõtestavatest detailidest: meie ees on 
tõesti vaid kunagise võimaliku eepilise lugulaulu naiselikust vaatepunktist 
ümbertöötatud vrakk. Siiski ei saa eitada võimalust, et tegemist on regilaulu-
lise eepika kunagise olemasolu tõendusega. Igal juhul tundub kolmas enim 
levinud seletustest – et „Venna sõjalugu” on näide naiselikust rahuarmastu-
sest ning patsifismist – kahe siintoodu (maagilise ja eepilise) kõrval kõige 
 konstrueeritum või uuem.

Artikleid regilaulu uurimise alalt 1990. aastatel. Toim T. Jaago ja Ü. Valk. Tartu: Tartu Üli-
kooli Kirjastus.
21 Vt Lord, A. B. 1997. The Singer of Tales. Cambridge, Massachusetts, London: Harvard 
University Press, pp. 120 ff; Foley, J. M. 1990. Traditional Oral Epic. The Odyssey, 
Beowulf, and the Serbo-Croatian Return Song. Berkley, Los Angeles, London, pp. 359 ff. 
22 Lord, A. B. 1969. The Theme of the Withdrawn Hero in Serbo-Croatian Oral Epic. – 
Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, vol. 35, pp. 18–19.
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6. Kokkuvõtteks

Regilaul on väga vana žanr, mille funktsioonis ja tähenduskeeles on aegade 
jooksul kindlasti toimunud suuri muutusi: alates mütoloogilisest kodee-
ringust, mis on olnud regilaulu vanimaid funktsioone, kuni nn pärisorjade 
rock’n’rollini. Kiviajast pärineda võiv mütoloogia on hiljem muundunud 
eepiliseks jutustamiseks, samas on suulises kultuuris kogu aeg aset leidnud 
ka intertekstuaalsed kokkupuuted itkude, loitsude jt rahvausundiliste folk-
looriliikidega. Viimastel sajanditel on uusaegne isikukeskne lüürika eesti 
(ja setu) traditsioonis palju varasemat ümber mõtestanud ja struktureerinud, 
 lammutades ja teisendades mitmeid vanasid lugusid tundmatuseni. Meieni 
jõudnud regilaulude üleskirjutused pärinevad just viimasest epohhist, rasken-
dades sel moel žanri varasemate kujude diakroonilist uurimist.

Et regilauludes leidub eelöeldule vaatamata ka sõjaga seotud teemasid, 
paneb see küsima, millistest algetest need pärineda võivad ja millistes kon-
tekstides nad eri aegadel asetseda on võinud. Suulisele kultuurile omaselt ei 
saa kõnelda mingist ajaloolisest lineaarsusest, vaid peab arvestama sellega, 
et paralleelselt on võinud eksisteerida erinevad soolised, seisuslikud, kul-
tuuriruumilised jne toimed ja taustad. Seeläbi on just nagu üks ja seesama 
lauluteema võinud ajas ja ruumis läbi teha palju muutusi, millest ka allumine 
erinevatele tõlgendusvõimalustele. Eri žanride (näiteks regilaulu ja itku) 
 põimumisele viitab ühine poeetiline sõnavara ja sarnased laulumotiivid.

Sõjateemalisi laulutekste uurides torkab silma nende väheütlevus eepi-
kana: domineerivat näib mingi teine hääl või taotlus. Levinuim seletus on 
rõhunud feminiinsele patsifistlikule sõjavastasusele, kuid samavõrd võib 
tegemist olla hoopis algupärasema rituaalse mõtlemise ilminguga. Viimasel 
juhul leiame lüürilise moodsama minakesksuse asemel hoopis vanema itku-
lise funktsionaalsuse, mille eesmärk oli lähetada lahkujat (sõtta, surma, uude 
staatusse minejat), instrueerida ja kindlustada teda maagiliselt. Sama leiab 
aset ka „Venna sõjaloos”. Sel moel eksisteerib võimalus käsitleda „Venna 
sõjalugu” ka kunagise puhtalt eepilise, maskuliinse teosena, mis kasutab rah-
vusvahelisi paralleele ja võtab appi naasmislaulu looskeemi. Võib järeldada, 
et maskuliinne eepika on regilaulus/eesti kultuuris kunagi eksisteerinud. Et 
kangelaseepika kui maskuliinne žanr eeldab aga oma esitusruumi ja -situat-
siooni, on tõenäoline, et hiljemalt 18. sajandist alates, kui Balti erikord röövis 
maarahva meeskultuurilt oma ruumi, on ka suuline eepika taandunud.

Samasse perioodi (17.–18. sajandil) langevad veel mitmedki teised suu-
red muutused ja vapustused eesti kultuuris: renessansi jõudmine Euroopa 
äärealadele ning isiksuse vabanemine eepilisest kollektiivsusest, lõbutsemis-
kultuuri iseseisvumine koos kange alkoholi laiema pruukima hakkamisega, 
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paaristantsu levimine ja sellega seoses omalaadne seksuaalrevolutsioon, 
kultuurilise uusaja algus, mis hakkas tasapisi ka regilaulu kui vana kultuuri 
ilmingut murendama jne. See loetelu, mida detailides võiks veel täiendada, 
põhjendab veelgi muutusi laulukultuuris, kus varasema monumentaalsuse 
asemel pääses üha rohkem maksvusele uuema, lõppriimilise rahvalaulu 
ballaadilik liikuvus, mis on enam orienteeritud indiviidi maistele ihadele ja 
nende väljendamisele.

Siiski võib naiselikust vaatepunktist ümbermõtestatud regilaulust leida 
arhailist siirderiituslikku funktsionaalsust, mis kandus suure tõenäosusega 
itkudest regilauludesse. Seega eksisteerib moodsama lüürilisuse kõrval ka 
siirderiitusliku taustaga itkuline ürglüürilisus, mis on täheldatav nii „Venna 
sõjaloo” kui paljude teiste regilaulude puhul.
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