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Nimi: ______________________________ 

Klass: ______________________________ 

Kool: ______________________________ 

 

1. Folkloristide arusaam sellest, keda pidada folkloori loojaks ja kandjaks on teaduse 

arengu jooksul tugevalt muutunud. Loe järgnevaid rahvaluule definitsioone ja vasta 

tekstide all olevatele küsimustele. Neist üks pärineb 19. sajandist, teine 20. sajandi 

keskpaigast (nn nõukogude ajast), kolmas 20. sajandi lõpust. (11 punkti) 

1. Rahva mälestusteks nimetame meie siin kõik, mis rahvas omast minevikust ise 
mälestab ehk mis muido rahva enese keskes tunnistust annab tema vanast ajast. 
Need mälestused on kahte seltsi: Esiteks mitmesugused kuulutused ja jutustused 
selge suusõnaga, mis lapsed oma vanemailt kuulevad ja mis sedaviisi põlvest põlve 
päritakse, töiseks mitmesugused teadused, mis vanad veel tänapäev mõnes paigas 
elos olevad rahva kombed, pruugid, arvamised, usud, ütelused ja vanad sõnad meie 
vanast rahvast annavad.  
 

2. Rahvaluule ehk folkloor on kultuuriliselt kokkukuuluva rühma sünkreetiline pärimus, 
milles on koos teadmised, kogemused ja esteetika. Rahvaluule kujuneb, püsib ja levib 
kommunikatsiooniprotsessis ning talle on omane pidev muutumine. 

 
3. Töötavate hulkade kunstitarvet ja ergast ilumeelt tunnistavad muinasjutud, 

muistendid ja naljandid, laulud, mõistatused ja vanasõnad. See rikkalik sõnaline 
kunstilooming tekkis suuliselt juba väga ammu enne kirjaoskust, säilitati rahva mälus 
ja kanti suuliselt edasi põlvest põlve ning muutus sel viisil pärimuslikuks ehk 
traditsiooniliseks. Sellist suuliselt tekkinud ja tavaliselt ka suuliselt levinud 
rahvahulkade traditsioonilist vaimset kunstiloomingut nimetataksegi rahvaluuleks 
ehk folklooriks. 

 

a) Vii ülaltoodud tsitaadid kokku nende allikatega (kirjuta iga allika kõrval olevasse 

lahtrisse sealt pärineva tsitaadi number). 

Tsitaadi päritolu Teksti number 

Tiiu Jaago, Rahvaluule mõiste kujunemine 
Eestis – Mäetagused 9, 1999 

 

Ülo Tedre, Rahvaluule mõiste, olemus ja 
tähtsus – Eesti rahvaluule ülevaade, 1959 

 

Jakob Hurt, Mida rahvamälestustest 
pidada, Eesti Postimees, 1871 

 

 

b) Võrdle neid definitsioone – too esile nii sarnast kui ka erinevat. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

c) Milline neist haakub kõige paremini sinu enda uurimistöö materjaliga. Põhjenda 

mõne lausega. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Regilauludele on omane külaühiskonna kujutamine, ent neis kohtab nii linnateemat kui 
ka linnade (alevite, alevike) nimetusi. Samas iseloomustab regilaulu sõnakasutust 
häälikuline samakõla – algriim. Millised linnade, alevike või alevite nimed võiksid olla 
alljärgnevates laulukatketes (proovi jälgida nii laulu sõnumit kui ka sõnade omavahelist 
kokkukõla). 
 
Siin on lauludesse sobivate kahanimede loend, kusjuures  

 sama kohanime võib esineda mitmes laulukatkes 

 samas laulukatkes võib sama kohanimi esineda mitu korda  
 
Keila, Lihula, Miitav (Miitu), Narva,  Peterburi (Pieterburi), Pärnu, Rakvere, Riia, Tallinn, Tudulinn, 
Võru (12,5 punkti) 
 
1. 
Võtsin puki sarvist kinni, 
lõin aga puki vastu maada, 
sain aga sarved omale. 
Viisin Viru sepa kätte, 
Harju sepa poisi kätte. 
See tegi sarvest hobuse, 
sarve otsasta sadula. 
Siis läksin Suome sõitemaie, 
Suome neiut vaatamaie. 
Kas on _______ rikas saksa, 
________ raha taguja. 
Ei ole ________ rikas saksa, 
________ raha taguja. 
 
2. 
Üks oli õuna õiellagi, 
seegi mitme karvaline: 
eha poolta ilusikene, 
pääva poolta punasikene, 
________ poolta ristiline, 
________ poolta naastuline  
 

3. 
Ütlesid olevat Olevi torni 
Kiitsid olevat ________ kiriku 
 
4. 
Kuule sina, poissi, pungassilma, 
Viinajoodik, vingursilma, 
sina saad naise ________ maalta, 
teise poole Poolamaalta, 
abikaasa Harjumaalta 
 
5. 
Oo, kuning kuningukene! 
Rikas ________ härrakene, 
Päris ________ poisikene! 
Eks võind kuning mullu tulla, 
kui jooksid jõed õluta, 
allikad viina ajasid, 
küla kopled köömelida, 
välja ääred väävelida. 
Nüiü tulid halvale ajale 
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6. 
________ tuob lõime lõngad, 
Absalust tuob kuue lõngad. 
Ta tuob niied ________ linnast, 
Miitu linnast, Kiitu linnast, 
Soome linnast suure sua, 
_________ pika pooli 
 
7. 
________ vahtis rikkas ärra. 
Arvasid kuu olema, 
päivä terä tousevaie? 
Kas olle ________ linna, 
Vai on Keilamaa keriku? 
 
8. 
Läksin Soome salaja, 
läksin Rootsi redusse. 
Soomes sain ma suureks meheks, 
Rootsis sain ma rikkaks meheks. 
 
Tulin ________ tagasi. 
Kas see ________ tahab minda, 

_________ tunneb minda, 
________ linn mind võtab vasta? 
Kui ei taha ________, 
Ega tunne ________, 
______ linn ei võta vasta - 
kohe lähen Läti poole, 
sammun jälle Soome poole, 
varsti Vaasa linna poole. 
 
9. 
Uuest ütlen ümber jälle, 
taas ütlen tagasi jälle: 
ehk see kiigub jo killateeda, 
ehk see liigub linnateeda, 
rabab ________ vaheta. 
 
10. 
Kes seal neiu haual käisid? 
Iga pää käisid isandad, 
iga kuu käisid kuningad, 
iga reede ________  saksad, 
iga pää ju ________ härrad. 
 

 

3. Missugused tunnused iseloomustavad muinasjuttu, missugused anekdooti.  Kuus 

tunnust käivad mõlema žanri kohta, kolm tunnust aga ei sobi kummalegi. Tee rist 

õigetesse lahtritesse. (13 punkti) 

 Muinasjutt Anekdoot 

Lühike   

Tähtis pole ainult „tekst“, vaid ka 
esitus 

  

Koomiline sisu   

Tegelasteks võivad olla nii 
inimesed kui loomad 

  

Elamusest jutustatakse mina-
vormis 

  

Võib esineda kolmarvu seadust   

Levib ainult suulisel teel 
 

  

Lõppeb puändiga   

Enamasti ajatu, aeg ei ole 
määratud 

  

Tugineb fantaasiale    

Kuulub lühivormide ehk 
ütlusfolkloori hulka 
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Tunnuslik algus (alguse seadus)   

Peamiseks väljendusvahendiks on 
sõna, mitte tants ega laul 

  

4. Kas väide on õige või vale? Tõmba õigele vastusele joon alla  (5 punkti) 

1) Internetimeemid on infokogumid (näiteks ideed,                            õige/vale 
 tavad, kujutised, kirjalikud tekstid, foto- ja videojäädvustused), 
 mida internetikasutajad levitavad jagamise ning 
 imiteerimise  või muutmise teel. 
 

2) Internetimeemid levivad Facebookis ja Instagramis,                        õige/vale 
aga mitte Youtube’s. 
 

3) Internetimeemi tunneb ära selle järgi, et see on                              õige/vale 
ainulaadne   ̶ teisi sarnase sisu, hoiaku või vormiga nähtusi  
internetis ei levi. 

4) Juuresoleva näite näol on tegemist internetimeemiga                    õige/vale 
 

 
Allikas: Facebook, foto autor on teadmata 

 

5) Juuresoleva näite näol ei ole tegemist internetimeemiga             õige/vale 
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5. Antud on William Bascomi žanrisüsteemi mõisted suvalises järjekorras. Paiguta need 

mõisted tabelis õigetele kohtadele. (12 punkti) 

ajatu ● jumalad/vägilased ● müüt ● tänapäeva maailm ● muinasjutt ● fakt ● 

inimesed/loomad jt. ● kauge minevik ● muistend ● teine või varasem maailm 

●inimesed/vaimolendid ● väljamõeldis 

Žanr Usutavus Aeg Koht Tegelased 

 fakt    

  lähiminevik   

   määratlemata  

 

6. Täida lüngad etteantud sõnadega (18 punkti) 
 

katk ● vanker ● järv ● mokk ● hunt ● talu ● Vanapagan ● kärbes 

- Iga teksti eri lünkades on üks ja seesama sõna. Vajadusel pane sõna ise õigesse ainsuse 

või mitmuse käändesse.  

- Teksti järele joone peale kirjuta, millise rahvaluuležanriga ja selle alaliigiga on tegemist. 

Kui alaliiki ei ole, kirjuta ainult žanr. 

- Tõmba joon alla selle rahvaluulepala viitele (või viidetele, kui sellised rahvaluulepalasid 

on mitu), mis on sinu kodule kõige lähemalt üles kirjutatud.  
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Vanasti olnud Rapla kihelkondas, Kuusiku Jalase külas paras suur ________. Olnud küla rahval alati 

hea lehmi ja härgi joota. Pestud ka lambaid, ning ojutadud hobusid ___________. Esiteks olnud 

__________ hea vesi, pärast aga jäänud vesi pahaks ja ________rahutumaks. Ühel suvel, kui naesed 

jälle musti lambaid pesnud, saanud _________ süda nii täis, olnud teine üsna valge näost. Selsammal 

öösel võtnud ________ kätte ja läinud üsna üksikusse kohta rabasse kaks versta sealt õhtu poole, 

sinna jäänud kolme valla nurga kohta seisma. Paergugi on veel ristikivi keset ________ näha, kuna 

________ ise aga kaunis sügav on. 

E 36931 (15) < Rapla khk, Raikküla – M. Rekkaro (1898) 

__________________________________________________ 

Kord läinud mees karuga metsa puid raiuma. Kui puud raiutud, tahtnud mees veidi puhata. Ta 

heitnud puu alla pikali ning käskinud karu _________ eemale tõrjuda. 

Üks _________ei hoolinud karu eemaletõrjumisest, vaid lendas ühtelugu mehe otsaesisele. See 

vihastas karu. Ta võttis maast suure kivi ning viskas ________ surnuks.  

Ühes __________ sai ka mees surma. 

E 72988 (1) < Tallinn – B. Lorenzonn (1898) 

_________________________________________________ 

 

Ükskord olnud __________  kõht väga tühi, aga süüa polnud mitte midagi. Ta käinud küll karja juures 

hiilimas, kuid karjase kaks väledat ja tugevat koera ei lasknud teda tallede ligi. Metsas ei sattunud ka 

midagi suupärast kätte.  

Äkki nägi __________ isand reinuvaderit mööda lonkimas ja tahtis teda ära süüa. Rebane hakkas 

kauplema: 

“Loeme sajani. Kumb sada ennemalt ära loeb?” 

Et kui rebane enne sada täis saab, siis ___________ ei tohi teda ära süüa.  

Hakatud lugema. _____________luges: 

“Ü-üks, ka-aks, ko-olm, ne-li...! 

Rebane teind: 

“Üksi-kaksi kolmenagi, viisi-kuusi kümmenagi, kümme-kümme, sada täis!” 

Aga ___________ ei ole rohkem saanudki kui neli. Siis rebane pistnud joostes minema ja jätnud 

__________ näljasena maha.  

ES MT 294, 18 < Kodavere khk – Salme Tanning < Miina Villemson, 83a (1942) 

_____________________________________________ 

 

Hants mõtelnu kah vahel _______________valla saia [‘saada’] ja tahten tat [teda’] kah ärä surmade. 

Mudugi täädä, es hakka ta siantse kerge surmage ____________sureteme, ku ____________vaist 
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[‘vast’] temät tahts surmade. Hants võtten [‘võtnud’] ______________ torupilli, viinu järve 

lõunapoole külgi ja panden kuuse otsa. 

Pääle lõuna tahten ___________ torupilli lüvvä, aga löüden, et ollu ärä kadunu. Nüüd hakanu ta tat 

otsme, aga otsi või oinas, kedägi ei lövvä! Viimäde nännü ometigi, et torupilli vari paistunu kuuse 

varjuge üten järve pääle. Temä arvanu, et nüüd om torupill järven kuuse otsan. Aga kust kätte saia? 

Ei ole nüüd muu nõu aviten, ku hakanu järve kuivas juuma. Ku ta joonu, sis ragisnu tõsel sisikond 

sehen, ninda et põrgu põugaten puha, aga temä es ole sest kedägi panden. Viimäde, kui valu ja ragin 

õige suures lännü, tahten ta viil varu [‘võru’] endel pääle aia, aga mis sa viil varudet, kui käünü lõhki 

parlaksti! Nüüd rõõmusten Hants, aga terve põrgu jäänu leinäme puha. 

Koe sii Hants pääle selle jäi, sedä ei täädvet kennigi. 

H II 58, 718 (17) < Karksi khk – Jaak Hünerson ja Jaan Hünerson < J. Ilus (1896) 

_____________________________________________ 

 

Vana jutt käib Vana-Karistes oleva Saapa __________kohta järgmiselt: 

Kui sõja ajal Rootsi kuningas Karl XII siit läbi läinud ja otsijad tema kannul olnud, palunud ta Saapa 

__________ perenaist, et see ta ära päästaks. Naine ajanud tule ahju ja lasknud kuninga leivaküna 

sisse minna. Kui otsijad Saapa __________ jõudnud, seadnud naine enda valmis, et leiba ahju lasta. 

Nõnda pääsenud kuningas ära. 

Pärast kinkinud kuningas Karl XII Saapa talu sellele soole priiks ja teinud ka sellekohased kirjad, mida 

praegu veel __________ hoitakse. 

Vana-Kariste Tõlla _________ kohal olevat kuningas Karl XII tõlla telg katki läinud, ja sealt olevat 

taludele siis see nimi jäänud. 

E 14733/4 (8) < Halliste khk, Kaarli k – J. P. Sõggel (1895) 

________________________________________________ 

 

Korra teinud (sillutanud) Tarvastu mehed Taagepera Vanamõisa kohal teed ja heitnud öösel metsa 

magama. Korraga öeldud ühele teetegijale unes: "Võta lapi ja kaeva oma pää kohalt, siis leiad 

rahakasti." Mees ärganud, pole aga unenägu uskunud ja heitnud uuesti magama. Veel teine kord 

öeldud talle sama. Mees täitnud siis käsu: võtnud labida ja visanud paar korda mulda, kui tunnudki 

rahakasti labida vastu põrkavat. Võtnud välja, pannud _________ ning sõitnud koju. Käskinud teistel 

oma osa teed ka ära teha ja lubanud kõik ausasti ära tasuda.  

ERA II 1, 244/5 (13) < Helme khk., Taagepera v., Karjatnurme k. - Eduard Treu < Reet Ilves (1928)  

_______________________________________________ 

 

Vanasti olnd Saaremaal ühekorra suur ___________ lahti pääsend. Olnd nii suur ____________, et 

inimesed surnd Saaremaalt keik maha ning saar jäänd tühjaks inimestest. Sellest ____________ 

jäänd siis tühjale Saaremaale ainult kaks inimest eluse. Nee katkust jäänd kahekeste üle veel. Üks 

olnd ikka mees ning teine olnd naine, kis järge olid jäänd. Ning kumbkid pole teedand, et veel teine 
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inimene Saaremaal elus on. Mölemad arvand, et nad üksi eluse jäänd. Siis viimaks üks löidand teise 

jälje ühest kuhast liiva peelt ning olnd nii hea meel, et andand sellele löitud jäljele musu. See olnd 

inimese jälg. Siis jälgede järge löidand selle teise inimese viimaks üles ning nendest kahest inimesest 

on pärast jälle Saaremaale inimesed sigind. 

ERA II 8, 32/3 (6) < Kärla khk., Kergu k. - Mihkel Tooms < Leena Vaik, s. 1855 (1928) 

_____________________________________________ 

 

Ennemuiste võttis jänes nõuks siit moalt ära minna. Tahtis koguni võerale moale minna, sellepärast, 

et tema kõiki piab kartma, surmaga võitlema ja hirmuga kõikide eest põgenema. Kuna mõtles, nõnna 

tegi. Läks! 

Kuni Niidunurme kesaväilani [’kesaväljani’] läks jänese reis õnnelikult ja takistusteta. Seal oli väilal 

uus tiht [’tihe’] aed ümber ja lambakari sõi kesal, poiss koeraga juures. Jänes katsus siiski õnne ja 

hakkas läbi aa [’aia’] pugema, tegi aga sedaviisi suurt raginad. 

Lambad mõtlesid va metsa kolli olema ja pistsid raginad kuuldes jooksu. Jänes jäi kõksti seisu, voatas 

ja hakkas naerma, et kõht vabises. Suure heameelega, et lambad teda 

kardavad, naeris mehike _____________lõhki. 

Nüid tulid talle koa teised mõtted pähe. Ta keeras otsa ümber ja tõutas rõemuga igavest seie elama 

jäeda, sest et ta ju praagalt oma silmaga nägi, et teda siin veel kardetakse. 

__________ jäi aga temal ja ta järeltuleval põlvel igavest lõhki. See tunnistab koa nüid veel lugu 

tõeks. 

H II 14, 499 (36) < Ambla khk - Joosep Freimann (1890) 

________________________________________________ 

 

7. Kaasaegses rahvapärimuses räägitakse palju energiatest. Näiteks räägitakse lugusid nii 
energiasammastest, mis tungivad esile maapõuest, kui ka enerigaväljadest, mis 
ümbritsevad inimest. Loe läbi allolevad Eesti folkloristide poolt kogutud tekstikatked ja 
arutle järgmiste küsimuste üle:  

Milliseid tähendusi energiale/energiatele inimesed omistavad? Mis põhjustel võib 
rahvapärimus energiast/energiatest olla tänapäeval nii populaarne? (8 punkti) 

Ja vat siin ongi niimoodi, et siin on loodus nagu võimendanud seda, sest inimese tervis sõltub sellest, 

mis meie jalgade all on. Ja jalgade all on ju oi kui palju asju. Siin on metallid, kivimid, lõhed ja see kõik 

kiirgab ju ülesse. Meie oleme energeetilised kehad siin. Ja meie võtame seda vastu, kas positiivset 

või negatiivset, nii kuidas on, kui on positiivne, saame terveks, kui on negatiivne, jääme haigeks. Ja 

see ongi see rusikareegel, muud siin ei olegi. 

 

Kuidas üldse inimese niinimetatud ravi toimub? Iga inimene ravib ennast ise. See ongi ainuke 

niiöelda moodus ravida. Ei ole olemas ühtegi tervendajat või ravijat, kes inimese terveks teeks. See 

on teil vale arusaam. On olemas küll inimesi, kes näevad neid energiaid, neid haigusi ja oskavad selle 
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inimese energiaid suunata. Nagu meil siin on aktiveeritud kohad, tugevad energeetilised kohad, kui 

ma näen, et sellel inimesel on just selle energiaga probleeme. Ja ma panen ta siia just kindla koha 

peale, mis tema energiale on vastav. Siis inimese, niiöelda, hing, meel ja keha kas võtavad neid 

energiaid vastu või ei võta, või võtavad natuke või ei võta, või võtavad nii palju, kui vaja on või ei 

võta nii palju. See sõltub sellest inimesest, ei sõltu see energiast, ei sõltu see minust, ei kellegist. 

Ainult kuidas on inimene valmis neid vastu võtma. Iga inimene tervendab ennast ise. 

 

Vaatamata sellele, et ma olen nii palju asju teinud ja nii erinevat ja huvitavat elu elanud, mul käisid 

ikkagi need väga sügavad ja pikaaegsed depressiooniperioodid peal. Et millele ma nüüd olen 

jumalast jälile saanud ja ma olen näinud, kust see tuli. See tuligi sellest, et juba enne oma sündi ma 

otsustasin ära, et ma olen midagi valesti teinud. Et ma ei tahtnud nagu üldse sündidagi. Sellest tulidki 

kõik asjad mul, et oi, ma olen vale elukutse õppind. Näed, ei tööta ju arstina, mis ma seal seitse 

aastat mööda ülikooli tuuritasin, eks ole. Et üldse sellel erialal ei tööta. Ja siis mul on vale mees, kes 

ajab poliitikat ja üldse ei ole minuga ühe laine peal ja siis ma ei tea, mis asjad kõik valesti olid. Aga 

see muster elus kogu aeg kordub kuni sa ei saa sellest alateadvuses lahti ja minu nagatiivne 

mõttemall oli see, et ma olen midagi teinud valesti. Mu enda alateadvuses kogu aeg tuksus: sa teed 

valesti, sa teed valesti, sa teed valesti. Et sa peaks midagi muud tegema. Kogu aeg käis see. Ja see 

tohutult blokeerib energiad ära. Ja vot sel hetkel kui ma sain pärast oma sünni teema lahkamist 

esmaspäeva hommikul selle energia vabanemise, siis ma tundsin, mis võib olla elu, kui sul ei ole neid 

pidureid peal. Et see on tohutu energia. Sest ma olen tegelikult saanud sünniga tohutu energia 

kaasa. Seda on need sensitiivid kõik mõõtnud, umbes nii, et lähevad teise ruumi, mul ikka veel väli 

kestab ja kestab kogu aeg. Aga ma ise blokeerisin seda oma depressioonidega nii hullult kogu aeg, et 

ma olin jumala haige. Mõni päev ma ei jõudnud liigutatagi, olin voodis täiesti.  

[kirjutamiseks vaba ruumi on lehekülje lõpuni; õpilastele antud variandis oli rohkem ruumi]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


