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Trükikoda Ecoprint

Rahvaluulekoguja Julie Sepp

Jakob Hurda 1888. aasta rahvaluulekogumise üleskutse „Paar palvid Eesti ärksa
maile poegadele ja tütardele” avaldati kõigis suuremates lehtedes ning Hurda
vanavarakogumise aktsiooni kui naistele sobivat ettevõtmist reklaamis ka Lilli
Suburgi toimetatud ajakiri Linda (Kikas 2017). Kogumisest võttis osa üle 1400
inimese peaaegu kõigist Eestimaa kihelkondadest ja paljudest Eesti asundustest
Venemaal.
Julie Sepp oli esimene Hurda kogumisaktsiooniga liitunud naiskoguja.
Aastatel 1888–1893 saatis ta Hurdale rahvaluulet neljal korral – Laiuse, Simuna
ja Sangaste kihelkonnast. Neist kahel korral (1891 ja 1893) Simuna kihelkonna
Rohu külast, kuhu ta oli elama asunud koos õpetajast abikaasaga. Üks osa tema
Simuna saadetisest on ümberkirjutused Rohu kooliõpetaja Kaarel Mõiki kogutud
lauludest (Kikas 2017, Saukas 2018).
Rahvaluulekogumise korrespondentide hulgas oli naisi 2 % ehk umbes
60–70 ringis. Hurt kirjutab aruandevastuses kõige esimesele aktsiooniga liitunud
naiskogujale Julie Sepale (1888):
„Auus noorik on oma saatmisega nüüd ka tõistele noorikutele ja neidudele tee ette
ajanud ja meie loodame, et neid õige rohkeste järele saab tulema”. Pea pool aastat
hiljem Sepa kogutust taas kord aru andes saab ta juba märkida: „Teie eeskuju
on ka teisi suguõdesid äratanud ja selle eest täname veel iseäranis” (Kikas 2017).
Julie Sepp (neiuna Mölder) sündis 5.11. (17.11.) 1861. aastal Palamuse
kihelkonnas Roela mõisas Vassevere külas kooliõpetaja tütrena. Aastal 1882 abi
ellus ta Kristian Sepaga (1861–1922), nende perre sündis neli last. Kristian Sepp
töötas mitmel pool, sealhulgas koolmeistrina Laiuse kihelkonnas Tuimõisa külas
ja Simuna kihelkonnas Rohu külas. Julie Sepp suri Tallinnas 19.05.1941 ja on
maetud Siselinna kalmistu Aleksander Nevski kalmistule (Saukas 2018). Poeg
Leo Sepp (1892–1941) tegutses panganduses, oli aastatel 1924–27 valitsuse raha
minister (Ross 2011).
Rohu küla kooliõpetaja Kaarel Mõik (kirikuraamatuis Karel Moi(c)k)
sündis 5.01 (17.01) 1862. aastal Simuna kihelkonnas Mõisamaa vallas kooli
õpetaja pojana. Ta käis 1879. a Simunas leeris, abiellus 1887. a Liina Reisega,
perre sündis kaks poega. Kaarel Mõik oli 1881. aastast surmani (24.11.1890)
Rohu külas kooliõpetaja. Hurdale ei saatnud Mõik rahvaluulet iseseisvalt, tema
üleskirjutatud laulud kirjutas ümber ning saatis Julie Sepp oma korjanduses
(Saukas 2018).
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H II 38, 623 (11) < Simuna khk
J. Sepp (1893)

Laevasõit
Noored mehed ellad vennad
Pange laevad sõudemaie
Vanad sõudsid pead vabisid
Noored sõudsid purjud jõudsid
Kuhu kohta välja saame
Lähme nua nurga peale
Tallinna taha otsa peale
Seal oli neli neiu rida
Ees ju olid elderkaelad
Taga olid taalderkaelad
Keskel kehva me õeksed
Otsa peal olid orja lapsed
Ei mu ellad ei mu vennad
Ei ma võtnud elderkaelu
Ega tagant taalderkaelu
Võtin keskelt kehva õeksed
Otsa pealta orja lapsed
Nendest saab töö tegijad
Kes enne päeva einamaal
Ja pärast päeva põllumaal.

H II 11, 974/5 (5) < Simuna khk, Rohu v
Kaarel Mõik (üleskirjutaja) ja Julie Sepp (saatja) (1891)

Küll ma leikan ei ma jõua
Küll ma keidan ei kogune
Küll ma veanan ei vehene
Küll ma katkun ei kahane
Mis peaneb minul olema?
Kas on käed kinni pandud
Või on sõrmed sõlme löödud
Näpud niidiga neotud?
Või on sirpi siistelikku
Ele rauda eitelikku
Minu ella vennakene
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Pane musta munderisse
Alli aisade vahele
Sõida sepale vilule
Tagujalle targemalle
Tee mulle terava sirpi
Miska piiran pikad põllud
Miska laasin laiad väljad.

H II 38, 615/6 (3) < Simuna khk
J. Sepp (1893)

Memme vaev
Millal maksan memme vaeva,
Eeide vaeva ella piina?
Minu, ella eidekene
Kasvatasid, kallistasid,
Imetasid, ellitasid
Mitu ööd olid uneta
Mitu suitsu suurukseta
Mitu ommikut osata
Mitu päeva lõuneeta
Ei lõppend tuli tuasta
Säde sängi sambaasta
Küünal katkii küllesta
Naene noori riideesta
Obu alli rakkeesta
Otsti lapse lausujaida
Noore nutu võttijaida
Lubati lammas lausujalle
Kitse kirmi rikkujalle
Mina kiuste kiljatasin
Soota suuda maigutasin.
Mõistaksin suul tänada
Keelel anda aittümada
Jeesuselle eide inge
Süda Jeesuse süleje
Käed Maaria kädeje
Siis vast maksan eide vaeva
Eide vaeva ella piina.
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H II 38, 617/8 (5) < Simuna khk
J. Sepp (1893)

Laulu võim
Kui mina akkan laulemaie
Laulemaie luulemaie
Küla kond jäeb kuulamaie
Valla täis jäeb vaatamaie
See pole tütar teinud tööda
Ega vaene näinud vaeva
See on õppinud sõnuda
Pannud kokku palveida
Lahutanud laulusida.
Tahan juhata’ paiga
Aseme ma annan teada
Kus olen õppinud sõnuda
Lahutama laulusida:
Eit käis pulmassa mõnessa
Sõitis saajassa sajassa
Tuhandessa toodavassa
Viieskümnes viidavassa
Jootis lauliku käesta
Olle kinkari keosta
Pilli põhja peekerista
Kannel lööja kannudesta
Sest on laulik minust saanud
Lõhetaja tütterista
Pajataja partidesta
Ütlen uuest ümber jälle
Tahan juhata paiga
Aseme ma annan teada
Kus olen õppinud sõnuda
Lahutama laulusida
Küla alla kündedessa
Arulla äästamassa
Luhas loogu võtteessa
Seal ma õppinud sõnuda
Lahutama laulusida.
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H II 11, 979/80 (10) < Simuna khk, Rohu v
Kaarel Mõik (üleskirjutaja) ja Julie Sepp (saatja) (1891)

Kolm rätti
Läksin metsa ulkumaie
Püha päila ommikuila
Äripäila aegudeila
Leitsin kure koolemasta
Obu noore noolemasta
Võtin sabast kolmi jõhvi
Viisin koju eide kätte.
Minu ella eidekene
Koo mulle kolmi rätti
Üks aga pikka püi kirja
Teine laia raami kirja
Kolmas kilbi silmiline.
Mull tuleb kaugelt kaunikene
Eemalt ilusikene
Ligi linna linnukene
Kes toob ratsula rahada
Obu turjal tukatida
Kilimitu kihlasida
Vaka vana taalderida

H II 11, 985 (18) < Simuna khk, Rohu v
Kaarel Mõik (üleskirjutaja) ja Julie Sepp (saatja) (1891)

Pulmalaul
Ehi ruttu neitsikene
Ehi ruttu valmi varsti
Külmetab küi obune
Näilatelleb nääla täkku
Vahi väljas Võeras värssi
Kannata kareli pulli
Seni kui ella ehitakse
Kulla kuube õmmeldakse
Siis ta võib minna mehele.
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H II 11, 983/4 (15) < Simuna khk, Rohu v
Kaarel Mõik (üleskirjutaja) ja Julie Sepp (saatja) (1891)

Hakkame minema
Akkame koju minema
Meie kodu kaugeella
Kaugeella kõrgeella.
Viis on väljada vaheta
Kuus on kuivada jõgeda
Seitse sada sitkeeda
Kaheksa aru kavala
Üheksa ema jõgeda
Kümme külma allikada.
Ehk me upume ojaje
Ehk me kaome kaldaaie
Teravaie teibaaie
Rohisesse roopaasse
Ei ole ulgassa omada
Kes meid otsib ojasta
Kesse katsub kaldaasta
Meie kubjas kullakene
Kilter kirju linnukene
Mõisa meesi marjukene
Eks sa akka arvamaie
Meele ju tuletamaie
Lase õed õhtaalle
Linnud liivale elama
Peasud peada toitemaie
Juba sõela seisab servi
Vardad vasta valgeeda
Oda otseti merella
Akkame koju minema.
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Julie Sepa tekstinäide
Tekstipilt | H II 11, 944•H II 11, 945 | era_h_2_11_476.pdf |
ERA-10333-42759-00400

Kasutatud allikad:
Kikas, K. 2017. Rahvaluulekogumine epistoraalses kontekstis. Helene Maaseni
kirjad Jakob Hurdale. – Keel ja Kirjandus nr 4, lk 272–290.
Ross, H. 2011. Simuna kihelkonna mõisad. III. Väike-Viru, lk 100–101.
J. Hurda digiteeritud rahvaluulekogu Eesti Rahvaluule Arhiivi andmebaasis
(kivike.kirmus.ee).

Käsikirjaline materjal:
Rahvaluule uurija Rein Saukase koostatud kokkuvõte J. Sepa ja K. Mõiki eluloo
listest andmetest Eesti Rahvaluule Arhiivi materjalide põhjal (2018).
Eesti Rahvaluule Arhiivi vanemarhivaari Kadri Tamme koostatud väljavõte J.
Sepa saadetistest (2018).
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Simuna rahvaluulekoguja
Villem Viirmanni kaastööst
Eesti Rahvaluule Arhiivile
Mall Hiiemäe

Simuna kihelkonnast pärit Villem
Viirmann kuulub sedavõrd hinna
tavate rahvaluulekogujate hulka, et
vääriks enamgi kui ühte ülevaate
artiklit. Eesti Kirjandusmuuseumi
Eesti Rahvaluule Arhiivi on temalt
viieteistkümne aasta jooksul lae
kunud ligi 1500 lehekülge kirja
panekuid, sh laulukladesid teistelt
isikutelt; nii võib öelda, et aasta
kohta keskeltläbi 100 lehekülge.
Viirmanni võib lugeda rahvajutusta
jate hulka, kes alates varasest lapse
põlvest on heameelega kuulanud,
meeles pidanud ning edasi kandnud
omaaegset rahvapärimust, ühtlasi sai
temast laulu- ja pillimees.
Järgnevalt tutvustan Villem
Villem Viirmann.
Viirmanni elukäiku, seejärel annan
Foto R. Hansen. ERA Foto 05297.
põgusa ülevaate sellest, kuidas kulges
koostöö Rahvaluule Arhiiviga. Tekstivaliku Viirmanni kirjapanekust paigutasin
teemavaldkondade kaupa, märkides ära, milline on selle ainestiku roll meie rah
valuuleteaduses. Valiku määras soov tutvustada kohalikku eripära kajastavat päri
must, tuua esile kogumistöö mitmekülgsus ning võimaldada tänapäeva huvilisel
osa saada sajanditagusesse aega kuuluva külaelu olustiku edasiandmise moodus
test suulise pärimuse kaudu.
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Villem Viirmanni elukäigust
Rahvaluulekogujate ehk kohalike korrespondentide juhendajana palusin
1972. aastal neil saata arhiivile ka oma elulookirjeldus. Huvitav oli teada saada,
kust kellegi rahvaluuleteadmised pärinevad. Viirmann kirjutas: „Mina, Villem,
Jaani ja Leena poeg Viirman ~ Viirmann olema sündind 23. IX 1897. aastal
vanemate kolmanda ja viimase lapsena Peterburi kubermangu mõisa metsavahi
pojana.“ (RKM I 11, 88 (1972).) Vana kalendri arvestuse järgi on sünnidaa
tumiks 11. september. Sünniaja märkimisel on Viirmann Virumaa keelepruugi
järgi kasutanud kaudset kõneviisi: olema sündinud. Nimi kanti Gatšina Luteri
koguduse kirikukirja. Ent järgmisel aastal ostis isa Salla vallast – oma kodukan
dist – väikese talu ning ehitas ka uue elumaja. „1904. aastal olin juba lambakar
jane,“ kirjutab Viirmann oma autobiograafias. Aastatel 1906–1907 käis ta Salla
vallakoolis ning 1915. a kevadtalvel kolis perekond Rakkesse Miku tallu. 1916.
aasta kevadel mobiliseeriti noormees tsaariarmeesse, koduteed astus ta 300 kilo
meetrit jalgsi. Aastad 1919–1920 möödusid Eesti malevas, seejärel elas koduta
lus: „Algas vaba elu, ehitasin hooneid, puhastasin põldu.“ Märtsiküüditamisest
1949. aastal pääsu polnud. Villem koos vanema poja, 18-aastase Harriga küü
ditati Krasnojarski krai Šapõrovo rajooni; mõlemad vabanesid 26. juunil 1958.
Tagasi kodumaal, töötas Villem Rakke lubjatehases 1961–1962 sepana, amet oli
selgeks saanud Siberi aastatel.
Viirmanni autobiograafias leidub huvitav kirjapanek perepärimusest, mis
heidab valgust nii suguvõsa ajaloole kui ka perekonnanime saamisele.
Pisike seletus. Olen põlvnenud Salla v. Kadikülast Andrekse talust. Põhjasõja ajal
tulnud röövsalk, kui peremees ronind suure õunapuu otsa ja nii jäend elusse. Kui
olnud perekonnanimede panek, olnud Andreksel neli venda. Hüüdnimed olnud
sel ajal maru Mihkel, hunt Mart, karu Jüri ja jämekael Andres. Mina olema
põlvnenud hunt Martist. Nimede panekul pand mõisnik kohase nime: neli meest
= Viermann. (RKM I 11, 91 (1972).)
Et saksapärast hääldust vältida, sobis nime algustäheks märkida nn kahe
kordne v: Willem Wiermann. Nii ongi saadetiste lõpul saatja allkirjaks Willem
Wiirmann.

Uus „amet“ – rahvaluulekorrespondent
Lääne-Virumaal kodu-uurijana ning raamatusarja „Siin- ja sealpool maanteed“
autorina tuntuks saanud Helmut Joonuks kogus ka folkloori ning Rakke kesk
kooli õpetajana töötades ei jäänud tal Viirmanni pillimehe- ning jutustajata
lent märkamata. Joonuksilt pärineb 1968. aasta 5. märtsi ajalehes Punane Täht
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Miku talu Rakkes – V. Viirmanni kodu.
Foto Ed. Leppik 24. III 1956. EKLA B - 37: 2110

avaldatud foto „rahvapillimängija Villem Viermann“. Sarvepuhujast pillimehe
perekonnanimi on siin esitatud vanapärasel kujul. Võib arvata, et Viirmann ei
jätnud 1960. ja 1961. aastal oma lugusid Joonuksile jutustades nimesaamise lugu
rääkimata. Võib samuti arvata, et Viirmannile mõjus Joonuksi tähelepanu innus
tavalt. Kuna ta oli ka luuletamisega tegelenud, andis ta endast märku ajalehe
Sirp ja Vasar toimetusele. Aasta oli siis 1959, Viirmann oli asumiselt tagasi oma
kodukohas. Säilinud on Sirbi ja Vasara kirjandusosakonna juhataja pöördumine
Tartu Kirjandusmuuseumi poole:
Toimetusele kirjutas Väike-Maarja rajoonis Rakkes elunev 62-aastane kodanik
Villem Viirmann, milles ta teatab, et mäletab palju vanu jutustusi, samuti on
„loonud palju laulusi oma elust ja kodumaa kauneist paikadest“, ja küsib, kas
mõni asutus vajab neid. Võib-olla tunnete Teie selle kodaniku vastu huvi. Tema
aadress on: Väike-Maarja rajoon, Rakke. (V. Ilus)
Loomulikult suunas tolleaegne Kirjandusmuuseumi direktor Eduard Ertis kirja
edasi Rahvaluule osakonna juhatajale: „Sm. H. Tamperele. Palun võtta ühendus
nimetatud Villem Viirmanniga.“ Ühenduse võtmine leidis aset 26. oktoobril
1959. Kuna ametlik asutuse kirjavahetus oli neil aegadel rangelt nummerda
tud ning sissekannetega, siis siitpeale kajastab kirjavahetust rahvaluulekogu
jatega tähestikuline korrespondentide kartoteek fondišifriga EFAM. Märgitud
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Parmupillimänguga Rakke mäel kõlakojas esinemas.
Foto Õiemets 1960. ERA Foto 10166

on nimi, sünniaasta, elukoht – vastavalt haldusjaotusele Väike-Maarja rajoon,
Rakke, Mäe tn 1b. Villem Viirmannile on kaart välja kirjutatud 26. oktoob
ril 1959, saadetud on kirja vastus ning kogumistöö üldjuhend. Nii see algas.
Viirmanni vastus oli jaatav, kuid kaastöö saatmist on ta lubanud alustada järg
misel aastal.
Spurt oli tugev ja jõuline. Esimesed kaastööaastad tõid rahvaluulearhiivile
lausa ootamatult palju avara temaatikaga pärimust. Viirmann vastas peaaegu
igale küsitluskavale, mis talle Tartust järjepanu saadeti. Pakkumisele omaloo
mingulisi luuletusi saata sai ta küll äraütlemise, kuid ei solvunud (võib-olla ei
näidanud pettumust välja). Isikliku kontakti kohta leidub alles 1972. aastal teh
tud sissekanne korrespondendi kaardil 21. juuni kuupäevaga: „Käis osakonnas.
(Tutvustas omaloomingut.) Konsult. On ka ise külalaule teinud, mis ümbrus
konnas levisid. (Helilindistused.).“ Siinkohal on sobiv lisada, et nõukogude aja
folkloristikas oli suhtumine individuaalloomingusse märksa rangem kui tänapäe
val, kuid külalauludeks või ümberkülalauludeks nimetatavat kohalikku reper
tuaari peeti küll folkloori alla kuuluvaks (vt Rüütel 1962). Kui vestluses selgus,
et Viirmann on tegev kohalikus kapellis, teatati sellest Tallinna rahvapilliuurijale
Igor Tõnuristile. Pillimänguoskuse kohta kirjutas Viirmann ise: „Mängin ka par
mupilli ja tututan keiser Peetri aegset pilli, s.o härjasarve.“ (EFAM, kirjavahetus
korrespondentidega).
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Kiri tulevikuplaanidest.
(EFAM RKM, Kirjavahetus korrespondentidega (1960).)

Viirmanni saadetised on sageli koostatud temaatilise tsüklina, nii et koguja
on vastuse saanud eri isikutelt, olenevalt sellest, kelle uurimisteemaga oli tegemist.
Vastanud ja tänanud on Ottilie Kõiva, Ellen Liiv, Selma Lätt, Erna Normann,
Mall Proodel, Ingrid Rüütel, Kristi Salve. Esitustavadest huvituv Kõiva saatis
teele küsitluskava külanoorsoo ühistöödest ja ettevõtmistest; Rüütel on vastanud
saadetise puhul uuemate rahvalaulude ja pillimängu teemal ning palunud lisa
andmeid ringmängulaulude kohta, jahimehejuttude vihik anti ülevaatamiseks
ning korrespondendile vastuse saatmiseks siinkirjutajale.
Villem Viirmanni jõudmisel tunnustust ja austust väärivate rahvaluulekogu
jate ridadesse on mitmeid põhjuseid. Kaasa on aidanud kohaliku jutuvestmis
traditsiooni olemasolu ja kauane püsimine. Hulk pajatusi kohalikest inimestest
jututegelastena pärines isa ja koguni vanaisa repertuaarist. Isa sünniaasta oli 1868.
Külaelu, noorte kooskäimise tavad, rahvameditsiin, videviku pidamine, tarkuse
terad ja kõnekäänud, mõistatused, perekonnatavand, kroonuelu, ilmaended ja
rahvaravi kasutusviisid kuulusid enesestmõistetavalt Villem Viirmanni elukäigu
juurde. Olles sellal kuuekümnendates aastates jutu-, laulu- ja pillimees, oli ta
ka oma külakogukonnas arvestatav pärimuseteadja. Vastavalt püsielukohtadele
kajastavad Viirmanni rahvaluulekirjapanekud Simuna kihelkonna lääneosa, kesk
meks noorpõlve ümbruskond Salla ja hiljem Rakke, lisaks sõjaväes ning asumisel
olles kuuldu ja nähtu. Simuna ja Koeru piirialal ei jäänud sepa ametit pidaval
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H. Tampere annab rahvaluulekonverentsil V. Viirmannile üle revolutsiooniliste ja ühiskondlikke vastuolusid kajastavate laulude kogumiskonkursist osavõtja autasu.
Foto R. Hansen 1962. ERA Foto 6062

mehel ümbruskond läbi käimata, tema saadetistes võib leida Rakvere, Laiuse ja
Torma rahvapärimust, rääkimata Väike-Maarjast, kuuluti ju administratiivselt
Väike-Maarja rajooni.
Viirmanni viimane saadetis, 12 lehekülge pajatusi tugevatest meestest, saa
bus 1974. aasta lõpul. Pärast pikemat pausi tuli vastuseks sünnipäevaõnnitlu
sele Viirmannilt teade, et ta on pikemat aega haige olnud. Siitpeale side katkes,
arhiivist teele saadetud kirjadele enam vastust ei saadud. Isikuregistri GENI and
metel lahkus Willem Wiermann, hüüdnimega Villem Viirmann, elukoht Rakke
v, Suure-Rakke k, meie hulgast 1978. aastal. (https://www.geni.com/people/
Willem-Wiermann/6000000008582314138. vaadatud 21. V 2018).

Jutuvestmine kui traditsioon
Küsitluskavale jutuvestmisest vastas Viirmann esimesel kogumisaastal, saadetise sisse
kandmise kuupäev tema korrespondendikaardil on 21. detsember 1960. Tegemist on
vastusega rahvaluuleteadlase Richard Viidalepa väitekirja teemal (vt Viidalepp 2004
(1965)). Küsitluskava on tema koostatud, eesmärgiga teada saada jutustajatüüpide
rahvapäraseid nimetusi ja terminoloogiat. Tekstides olen siin ja edaspidi korrigeerinud
õigekirja, murdejooned on säilitatud. Loodetavasti on kirjapandu mõistetav, ilma et
oleks vaja küsimustikku tutvustada. Vastused on järgmised.
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1) Peamiselt on meie ümbruses tarvitusel laused lähen juttu vestma, juttu
ajama.
2) Kõikse enam on meil tarvitusel vanade juttude kohta muinasjutt.
Jõudejutt – kui keegi kiidab enda ülivõimu üle;
tühi jutt – kui keegi räägib tõele mitte vastavat juttu;
luulejutt – kui räägitakse ilusast loodusest ehk kaunist tulevikust;
kuulujutt – praegugi liigub [jutt], et varsti rahad ei maksa, nii arvab mõni;
naljajutt – [tähendab] mõnd anekdoodi taolist juttu;
lorijutt – kui jutus esineb prostat.
3) Harilikku, ehk muistendite kõnelejat nimetatakse hea jutumees, hea
kõnemees;
naljamees, naljahammas nimetatakse seda, kes vestab lõbusaid lookesi;
lõuamees nimetatakse seda, kes palju lobiseb. Tuleb arvata, et öeldakse juba
halvakspanevalt.
4) Öeldakse hea jutuand.
5) Mina elasin Kadiküla Jäätmal. Sääl olid veiksed talud, siis arvan, et sellepärast oli meestel aega küll. Siis käidi kokku juttu vestmas. Palju käidi minu
isa poole ja sääl kuulsin minagi palju ja seepärast ongi mul kaunis kogukas
tagavara. Hea jutumees oli Andres Ehvert, tema peamiseks kõneaineks oli
hobusevaraste tagaajamine, teevoorid Narva, Tartu ja Tallinna. Ka jahilugusid rääkis, kuid ise polnud jahimees.
(RKM II 97, 462/4 (1–5) < Simuna khk – V. Viirmann (1960).)
Tühja jutu näitena on Viirmann kirja pannud rahvusvahelise levikuga jutusü
žee meistervaletajast. Selle naljandi (tüübinumber kataloogis 1920B) tegelane
ütleb, et tal pole aega valetada ja samas valetab. Jutu leviku kohta on arvamust
vahetanud mitmed folkloristid. Eestit esindab Risto Järv (2003), kel õnnestus
Läänemaa ekspeditsioonil 2000. aastal talletada selle jututüübi variante eri jutus
tajatelt, kusjuures jutu tegelastekski öeldi eri isikuid. Kuna kõnesolevat sisseveda
mislugu meistervaletajatest on tuntud nii Euroopa kui Ameerika rahvaste seas, on
rahvajutu-uurijad jõudnud järeldusele, et loo põhikuju on ikkagi pärit n-ö laiast
maailmast, kuid igas paigas viiakse tegevustik seosesse konkreetse kohapeal tun
tud valetajaga ja seetõttu usuvad nii jutustajad kui selle jutu kuulajad, et tegemist
on kohaliku tõsilooga.
Tühi jutt
Vajangul eland rätsep. Tema armastand ala tühja juttu rääkida. Kord kevadise
põllutöö ajal istund kolm peremeest tee ääres, sest nende põllud sattunud kokku,
teinud suitsu. Rätsep läheb mööda. Mehed hüüavad: „Hei, tule istu ja aja tükk
tühja juttu.“
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„Ei mul pole täna aega.“
„No mida siis sul nii kiire on?“
„Täna antakse Kuusna magasiaidast viljaseemet välja, mina lähen ja võtan ka
pool kuli odre.“
Talumehed jäänud esmalt vait, siis asunud arutama, et kõigil oleks odraseemet vaja. Mindud keskhommikule ja peale sööki rakendatud üks hobu vankri
ette ja sõit läinud Kuusna. Jõuavad magasiaidani: kõik vaikne. Lähevad lähedal
asuvasse majasse küsima. Sääl ei teata midagi. Otsiti aidamees üles, see lausub:
„Ka meil ait ammugi tühi, ei jätkunud oma rahvale.“
Egas muud, ots ringi ja kodu poole. Teel arutanud: „Näe, rätsep vedas meid
ninapidi, ajas tühja juttu kohe püsti jala peal.“
(RKM II 97, 470/1 (5) < Simuna khk – V. Viirmann, kuuldud 1908. a
(1960).)
Lisaks võib siinkohal öelda vaid arvamuse: vast need fantaseerijakalduvusega
jutumehed ikkagi teadsid seda sissevedamisnippi ning kui kuulajad lausa tühja
juttu soovisid, mõeldi neile soovitud vale kohe sealsamas välja.

Meenutusi kalendripärimusest
Uskumuste ja kombestiku kirjeldused rahvakalendri aasta kohta laekusid
Viirmannilt 1960. aastal tähtpäevade järjestuses. Sellal tegeles „Eesti rahva
kalendri“ esimese köite koostamisega Selma Lätt, temalt oli ka küsitluskava.
Viirmanni antud ülevaade käib küllaltki varajaste aegade kohta, mil maagia
võtteid veel teati ja neisse usuti. Nt tuhkapäeval ei tohtinud pead kammida,
et peanahk kõõmama ei hakkaks, ning peasugemise harjad ja kammid tuli
ära peita, et neid nähagi poleks (Lätt 1970: 135–136; Hiiemäe 2018: 66).
Meelelahutuslikku hasartmängu – tuhamaugu viimist teise peresse – meenutati
veel 1978. aastal Hirla külas, kui Kirjandusmuuseumi töötajad olid Simuna
kihelkonna piires välitöödel. Villem Viirmanni kirjapaneku järgi kuulus selle
nalja juurde karistus.
Mõnes külas olnud kombeks naabritalusse tuhka viia, kuid see pidi sündima
salaja, ehk viskas viija tuha põrandale. Ja ise pistis jooksu, aga kui saadi kätte, siis
oli karistus. Puu käistesse ja tubakalehe topp suhu ja mine koju.
(RKM II 136, 14/5 < Simuna khk – V. Viirmann (1960).)
See teiba varrukatest läbiajamine on tõepoolest karm karistus, sest enda
vabastamiseks on vaja kellegi abi. Kas niimoodi 20. sajandil tegelikult toimiti, või
piisas ähvardamisest, et tembutamine põnevam oleks, kes seda takkajärgi öelda
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oskab. Jahimeeste jutu järgi olevat salakütid niimoodi mõisa aegadel hoiatuseks
metsavahti trahvinud, et mõisahärrale kaebama ei mindaks.
Kalendripärimusest leidub teinegi huvitav seik. Siin äratab samuti tähelepanu
kombe vanus.
1907. aasta jõuluks Salla küla noored ehtisid koolimaja, milline asus kolmiktee
nurgal. Kui aga lõppes tund koolimajas, siis süttisid ilutule laternad iga teevooru
poole kilomeetripikkuselt ja kui rahvas väljas, siis säras Salla küla nagu mingi
suur linn mitmet värvi tuledes.
(RKM II 136, 27 < Simuna khk – V. Viirmann (1960).)
Salla noorte ettevõtmine siinkirjeldatud ilutulestikuga oli kahtlemata omast
ajast kaugel ees. Dekoratiivsete ilutulede aeg linnades ja asulates algas alles 20.
sajandi lõpukümnenditel ning teede omaalgatuslikust valgustamisest on üldse
vähe teateid.

Külanoorte kooskäimistraditsioonist
Küsitluskavale noorte kooskäimistraditsiooni kohta on Viirmann vastanud oma
mälestuste järgi ning lisanud, et kuulis seda isalt ja emalt. Mõnel puhul on ta
toonud võrdluseks paralleele isegi Gatšina ajast, mil ta isa töötas Petkovo mõisa
metsavahina. Küllap Gatšina eestlased nimetasid noorte ühiseid käsitööõhtuid
venepäraselt subrikuks (vene k супрядка). Nii on simmaneid, särusid ja muidki
noorteõhtuid nimetatud samuti Virumaa idaosas, aga ka Peipsi läänekaldal
Kodavere ja Räpina mail.
„Kooskäimisi on meie pool olnud mitmel puhul,“ kirjutab Villem
Viirmann üldistest tavadest, ent taas ilmneb üks erijoon seoses ettevalmistustega
jõulupühadeks.
I moodus. Tüdrukud kogunesid ühte talusse, võttes kaasa vokid. Sääl jagati igale
teatud kogus linu, see tehti koonlaks ja siis püüti, kes kõige ennem lõpetas, – see
oli muidugi esikohal. Seda nimetati ehalkäimiseks. Nimi subrik esines Gatšina
ümbruses Leningradi oblastis.
II moodus. Kus noored koos käisid, olid peamiselt linatalgud, millist organiseeris mõni peremees ehk mõni sulane, kellel oli oma lina maha külitud. Talgud
juba lõppesid söömingu ja joominguga. Kuid mõlemal puhul oli lõpuks tants.
Tegevuse aeg 1870.–1910. a.
III moodus. Noorte kooskäimiseks olid aastad 1904–1914. Siis oli Sallas
ja Koilas noortel kombeks jõuluks koolimaja ehtida. Selleks leiti ruum kuhugi
talusse. Noored, nii poisid kui tüdrukud, kogunesid. Poisid tõivad kadakaid
metsast kohale ja õhtul koguneti kokku. Poisid murdsid kadakaoksad parajaks,
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tüdrukud valmistasid neist vanikuid. Muidugi oli tüdrukutel kaasa toodud vajalik lõng. Mõnikord juhtus, et mõni poiss tegi ettepaneku, et iga tüdruk peab teatud pikkuse vanikut tegema ja kui tehti lõpp, siis mõedeti töö üle. Siis puhastati
tuba ja algas tants.
Kodanliku eesti ajal sarnast enam ei esinenud, vaid toimus isetegevus rahvamajades, mida oli kaunis tihedalt. Kuid nüüd loobus noorsugu ka sellest, sest on
ju kino nii tihti, et noortel pole enam vaja vaeva näha isetegevusega.
Sellistest kooskäimistest võtsid osa, kes olid leeris käinud, see on vähemalt
18-aastaselt. Võtsid osa ka vanemad naisterahvad. Oldi peamiselt talutubades ja
ikka leiti koht sinna talusse, kus asus noort peret, poisse ja tüdrukuid ja eriti veel,
kui juhtus olema pillimängija. Enamiste toimusid sarnatsed pidud sügisete kas laupäeva vai pühapäeva õhtuti, aga kui meie kandis toimus koolimaja kaunistamine,
siis tuldi kokku ka neljapäeva õhtul, peamiselt õhtuti, keskmiselt kella 18–24-ni.
Ketramistalgutel tehti tööd sellele, kus talus koosviibimine toimus, kuid
Gatšinas oli ka nii, et mindi kokku, igal oma näputöö ja heegeldamine või sukk
kaasas. Tööriistad olid igal juhul omad.
Peamiseks oli tants, ringimäng, istukile mäng: näiteks numbrimäng, rahamäng. Toimus pandivõtmine, siis leiti palju vigureid, milliseid tuli lunastamisel
teha. Poisid tundsid end lõbusasti. Kes mängisid kaarti, kes mängis lõbustuseks
kas kannelt või muud pilli, kuid mõni ajas oma tutva neiuga juttu.
Koos Ilmasõjaga kadusid sarnatsed koostööd. Hiljem korraldati igasugu kursusi. Praegu asendab kino. Aga ennem Salla noored käisid Polkamäel, Kadiküla
noored Emumäel, Rakke noored Rakke Rahaaugumäel, Koila Kaaveres käidi
koos kusagil taluõues. Muidugi toimusid jõuproovid neis paikades: kaikavedu,
sõrmevedu, taluõuedel oli isegi kahepuudane pomm mänguasjaks.
(RKM II 97, 314/8 (1–13) < Simuna khk – V. Viirmann (1960).)

Kohalik ütlusfolkloor Viirmanni kirjapanekus
1960. aastatel, kui Villem Viirmann omakandi vanasõnu, kõnekäände, tradit
sioonilisi võrdlusi, kujundlikke ütlusi ja mõtteteri oma mälestuste järgi kirja
pani ning need mäluasutusse läkitas, polnud ütlusfolkloori mõiste veel kasutu
sel. Tegeleti põhiliselt kolme liigiga: vanasõnade, mõistatuste ja kõnekäändudega,
üldnimetuseks lühivormid. Praeguseks on kasutusele tulnud pealkirjas toodud
uuem nimetus, mis hõlmab kõiki alaliike. Akadeemilise, kõiki vanasõnatüüpe
esindava teadusliku väljaande tekstideosa ilmus aastatel 1980–1985, järgnes töö
mõistatustega, kõnekäänud ootasid kartoteekides korraldamisjärge.
Järgnevalt on toodud valik ütlusfolkloori näiteid. Viirmanni käsikirjas on saa
detise pealkirjaks „Vanad sõnad“.
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Ära usu ilma, ilm ajab prügi silma.
Paha naine on kui läbitilkuv katus saju ajal.
Paha naine on kui luu sees mäda.
Joodik mees on kui siga, kes peale seebiga pesemist läheb jällegi poriloiku.
Joodik mees on nagu koer, kes peale pesemist läheb end maantee tolmus kuivatama.
Hea inimene on kui kalliskivi, mille väärtust ei oska ükski teadlane hinnata.
Kui pikse pilved lähevad, jääb järel puhas õhk.
Inimesel on mõnest esemest kaks korda hea meel: esmalt, kui omab, teiseks, kui
temast vabaneb.
Ei sellest pole viga, kui peremees on siga, oleks perenaine siga, solgiks supi ära.
Temal habe nagu Tammiku mõisa tuuliluud.
Vehkleb kätega nagu Tammiku mõisa tuuleveski.
Jalad harkis nagu koolitatud kitsel.
Juuksed sassis nagu kadakapõesas.
Ähvardavalt: Vaata kui keedan sulle ühe ahvena!
Kas sa rotti rinnust pead, kas sa ahvi sabapidi vead?
Püksid ripakile jalas nagu Jõuna küla poistel.
Ilma koppel on suur, sest seal on iga karva vasikaid.
No see on üks ahnepäits, ei jäta santi tee ääres kah rahule.
Viinapudelisse mahuvad puud ja laevad, meie meeste tööd ja vaevad.
Laisal inimesel on palju vaenlasi, isegi niisugusi koletisi, milliseid üldse ei ole.
Neid tema maalib oma sõbrale, kes teda tööle kutsub. Iga uulitsanurga peal on
vastas tõmmu lõukoer.
(RKM II 136, 635/45 (1–53) < Simuna khk – V. Viirmann (1962).)
Ütlusfolkloori kujunemise kohta on üsna vähe teada. Külaelus võib juhtuda
midagi huvitavat: mingi äpardus, sündmus, kellegi piltlik ütlus jääb meelde ning
seda seika võidakse aastakümneid meenutada. Kes tekkelugu veel ei tea, sellele
jutustatakse kogu tervik. Kahjuks need lood ununevad kiiremini kui ütlus ise.
Sageli on tegemist võrdlusel rajaneva seletusega. Ka niisuguseid tekkelugusid
on Villem Viirmann kirja pannud. Järgnev pajatus annabki kõnekäänule sele
tuse. Kuidas tekstis nimetatud roheliste prillidega tegelikult oli, seda pole maini
tud, kuid selge see, et Kumma Rein oli üks paljudest külatüüpidest, kelle kohta
muidki lugusid jutustati.
Kumma Rein oli tähtsam peremees Edrus. Tema oli leidlik ja teadlik mees, temast
räägib rahvas veel praegu justkui anekdootisi.
Kord kevadisel ajal olnud Reinul loomatoidu puudus. Siis leiutanud Rein
abinõu, andnud lehmale höövlilaaste toiduks, kuid lehm pole söönud. Siis säädind Rein lehmale rohelisest klaasist prillid ja ise lausund: „Söö, Mustik, need on
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head luhaheinad.“ Kuid sellest hoolimata pole lehm söönud ja ühel hommikul,
kui Rein läind karjalauta, selgunud, et lehm olnud surnud. Sellest on rahvasuu
leidnud lause: „Omaga väljas nagu Edru mees, lojuseroog ots ja lehm lõppenud.“
(RKM II 97, 257/8 (1) < Simuna khk – V. Viirmann (1960).)

Kõrts kui kooskäimiskoht
Ümbruskonna kõrtside kohta kirjutas Viirmann ülevaate 1961. aasta jaanuaris,
niisiis esimesel, eriti tulemuslikul kogumisperioodil. Üsna vaba käega on paika
pandud kõrtside asukohad. Vägeva – Väike-Maarja liin kulgeb lõunast põhja, ilm
selt on arvesse võetud raudtee joont. Põiki jookseb Rakke – Simuna liin. Simuna
peaks asuma küll rohkem kirde suunas, kuid kohaliku maastiku tundja leiab need
paigad üles küll. Viirmann annab omapoolse arvamuse kõrtside rajamise otstar
best ning lisab mõnedki tähelepanekud selle kohta, mida kõrtsis üleüldse tehti.
Andmeid kõrtside kohta
Veike-Maarja asus kiriku juures samuti teede ristil. Ehitajat ei tea. Vanasõnu:
„Kõrts on kiriku seltsimees.“
Ebavere asus haruteel. Ehitajat ei tea. Tema ehitati elamuks ümber 1930. a
ringis.
Punamäe. Ehitand Äntu mõisnik selleks, et lähedal asus Nõmme veski.
Punamäe põles sõjas 1945.
Nõmme ehitas Liigvalla mõisnik muidugi teise kõrtsi seltsiks, sest nende vahemaa oli vähem kui kaks km. Kõrts vananes ja lahutati 1930.
Kamariku asus Räitsvere ja Jõula külade vahekohal, põles 1941. a sõjategevuse tõttu.
Posti kõrts olnud kunagi vanasti 210 a tagasi.
Ülesoo Rakke serval ehitanud Liigvalla mõisnik. Tema asukohta teati kolmes
kohas. Viimase kohale ehitati seltsimaja, kuid põles 1945, praegu varemetes.
Veike-Rakke külakõrts jäi talumajasse.
Kuke kõrts – suurem külade keskus. Ehitanud Piibe mõisnik. Praegu veel
kõrtsi kujul, kuid mahajäätuna ilma peremeheta.
Vägeva – vanasti postijaam, põlend 1882. a ringis, ehitati uus, milline on
ka praegu.
Sillaotsa – Salla Tammiku mõisa omand, pool-lagunenud.
Karjamaa kuulus Avanduse mõisale, põles 1905. a piires.
Simuna – samuti Avanduse mõisale kuuluv ja kiriku seltsimees.
Küürukse – Lasinurme mõisa omand, praegu talumajana.
21

Skeem Rakke ümbruse kõrtsidest.
RKM II 136, 107 (1960).

Koila – kadund ammu.
Käru – tellisehitis, alles praegu elukorterina, samanimelise mõisniku ehitatud.
Samuti ka Karaski, kuid see on ammu kadund.
Kõrtside enamik kadus siis, kui viin pantud „panderolli alla” – tähendab,
läks kroonu kätte, tulid monopolid, kus müüdi viina pitseeritud pudelites läbi
augu nagu raudteepileteid.
Kõrtsis käijad olid peamiselt taluvanamehed, naisi käind harva ja siiski
mõni üksik, neidusi veel vähem, lapsi ei kunagi, ainult, kui mõni läind
oma isa kodu kutsuma. Kõrtsi üldruumis ööbijailt tasu pole võetud, kuid kes
soovis endale eri ruumi, sel oli oma voodi ja vist tuli tasuda. Seda nimetati
saksakamber.
Mõni vanamees konutand kõrtsis iga päev, kuid suurem käik oli muidugi
laupäeva õhtu ja pühapäev. Küünlapäev olnud eri päev, sest siis ütelnud teenijad
peremehele üles, kes tahtis ära minna. Muidugi siis kaubeldi uusi, tehti kaupa
ja joodi liiku. Vastlapäeval siis sõitnud ka mõned perenaised kõrtsu, et kasvaks
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Kommentaar kõrtside rajamise kohta.
RKM II 136, 109 (1960).

pikad linad. Minu arvates oli vanasti kõrtsis peategevuseks jorutamine, et aega
viita, näha ja kuulda. Nii rääkis minu isa. Mina käisin tihti kõrtsus, kuid kõrtsmik ei toitnud hiirtki minu antud tulust.
Leiutada igasugu vigurid ja kihlvedusi olnud oluline tegevus. Olnud veike
vanamees Käru kõrtsis, tema alati tahtnud kihla vedada, et temal on kõikse
pikemad käed. Enamasti valinud pika mehe vastaseks ja kui olnud käed löödud
(kokku lepitud), siis asutud mõõtma. Asund vanamees teise mehe kõrvale ja et
tema lühikene oli, siis rippusid tema käed madalamal kui pikal mehel.
(RKM II 136, 107/15 < Simuna khk – V. Viirmann (1960).)
Erijuhtum Käru kõrtsis 1885.–1890. a vahel. Kadiküla poiss Hans Silbergleich
vedanud kihla, et sööb sada keend kanamuna korraga ära. Kautaja pidi ostma
pool toopi viina. Kohe keedetud sada muna ära, kuid vastane arvestanud aega ja
keet hästi kaua – kõvad munad. Siis asutud koksima, kuna Hans pist muna ja
suutäis. Neeland juba kuuskümmend, kuid siis palunud toop vett lisaks, sest kuiv
muna ummistand neelamise. Ei saa. Siis palund mitte koorida. Ka ei saa. Siis
neeland veel kuidagi kümme muna ja siis palund alla. Tuli maksta munade hind
ja osta pool toopi viina. Kui arvestame veikseid mune à 50 grammi, on 3 kilo,
500 grammi. Minu isa olnud ka sääl ja arvanud: „Kui oleks antud toop vett, siis
oleks Hants neeland kõik.“
(RKM II 136, 115/6 < Simuna khk – V. Viirmann < isalt (1960).)
Pea iga kõrtsu juures olnud tõstukivisi. 1910. a näitas minu isa Koila kõrtsi
tõstukivi: 70 cm pikk, 50 cm lai, 30–35 paks. Seda tõstetud üles ja ka kantud
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edasi. Erilisi pidustusi kõrtsu juures ei peetud, vaid neid peeti kusagil mägedel.
1890–1910, kus olid veel kõrtsud, siis käisid mõisa moonakad – mehed, naised
ja ka nooremaid. Oli ka oma pillimees, kellele anti viina mängu eest, see tõmbas
lõõtsa. Muidugi, kus viina, sääl tüli. Olnud kisklemisi ja isegi surmaohvreid.
(RKM II 136, 116/7 < Simuna khk – V. Viirmann < isalt (1960).)

Nõiaoskustega meestest
Lugusid kohalikest isikutest, kes on tuntud olnud eriliste võimete poolest, leidub
Villem Viirmanni juturepertuaaris hulgi. Oli ta ju ise hea jutuvestja ning kuulis
kõrtsis käies meeleldi taolisi pajatusi, jättes neid meelde ning rääkides uuesti üle,
nagu külakogukonnas tavaks neil aegadel, kui rahva usundiline maailmapilt pol
nud veel tuhmunud. Siinjuures väärib märkimist eriliste maagiliste võimetega
nõidkarjuste kõrge esinemus jututraditsioonis, mis ulatub Ida-Virumaa idaosast
Simuna kihelkonda (Salve 2013: 143–144).
Salla Käru külas elanud Karja Kaarel, käinud Käru küla karjas ja olnud kuuldus, et Kaarel teeb vigurid. Tema jäänd vanaks ja külamehed palganud teise
karjuse. Uus karjust alustanud karjaskäimist, kuid varsti ilmunud hunt karja,
kihutanud loomi ja lambaid taga, pole andnud loomadele rahu, kuid ära pole
murdnud. Karjus muidugi võtnud püssi kaasa ja jälle hunt karjas, karjus laseb,
kuid hunt maha ei jää, ja nii mitmel korral. Siis keegi õpetanud: „Pane püssi
tungaltera (ka rahvakeeles ämmahambad).“ Nii karjus teind ja lasknud ka hunti
ja sestsaadik kadund hunt karjast juba mitu päeva. Siis läind ühel päeval Kaarlit
vaatama. Eit olnud õuel ja sauna uks olnud lahti. Karjus tervitand ja küsind:
„Kus Kaarel on?“ Eit pole saanud veel vastata, kui Kaarel hüüdnud saunast. „Mis
sa neist ämmahammastest senna sisse toppisid!“
Tähendab, et oli valus, kuid hõbedaga oleks kohe maha jäänd. Siin peab
uskuma, et libahunt oli siiski olemas.
(RKM II 97, 294/5) (16) < Simuna khk, Salla v – V. Viirmann (1960).)
Kaarel valuvõtjana
Hiljem, kui pantud talud krunti ja igal talul oli oma karjus, olid need muidugi
poisikesed. Kord ühel hommikul leidnud üks peremees, et tema aias üks mesipuu
on hävitatud, mesilased suitsuga surmatud ja meekärjed välja võetud ja ära viidud. Arvati nii ühe kui teise peale, juhtus ka tulema naabri perenaine, kes nägi,
et tema põlle tükk vedeleb mesipuu juures maas ja see oli äraandja. – Perenaine
taipas ja jutustas: „Oleks võõras, ei oleks tema tulnud minu õuest suitsetamiseks
närusi korjama. Kas ei ole siin mitte karjapoisid tegevuses?“ Selge, peremees kohe
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V. Viirmann Kadrinas rahvaluulekogujate
seminaril.
Foto R. Hansen 26. VI 1965, ERA Foto 7403

nõus: kui tegid seda karjapoisid, siis praegu metsas lasevad
nemad meel hea maitseda.
Nii oli. Peremees metsa minnes leiab poisid seltsis neljakesi,
käed-silmad meega määritud.
Selge. Poisid anti vallakohtusse. Kuid mida säält oodata?
– Kakskümmend viis vastu istekohta. Saabunud poistele kutse.
Hirmul ja valu kartes mindud
Karja Kaarli juurde palvega, et:
„Kas ei saaks sina meile abiks
olla?“ See vastand: „Pole viga,
pojukesed, tooge igaüks mulle
nael tubakat matti [tasuks] ja
5 kopikat.“ Seda poisid leidnud. Vanamees teind igale
ühele veike lapi sisse natukene
soola, sidund kinni, et jäänud
veike topikene. Õpetanud: „Kui
lähete pingile, lasete püksid ära,
siis hõõruge selle topiga tagumik
üle.“

Nii tehtud. Peksumees valla
kasak, veikene mehikene, esite löönud poissa mitte väga toorelt, kuid näind, et
poisid ei karju, siis löönd nii mis jaksand ja vitsad purunend. Kuid poistel tundund, nagu oleks olnud veidi soem. Kuid ei ühtki kriimustust tagumikul.
Seda rääkis üks kaaskannataja.
(RKM II 97, 296/8 (17) < Simuna khk, Salla v – V. Viirmann (1960).)
Teine kõva mees olnud Kärsani, olnud minu vanaisa juures teumeheks. Tema
olnud ka kütt ja kalamees. Kord olnud Kärsani kodust ära, kuid püss olnud
laetud. Vanaisa juures olnud ka üks poiss Molda Jüri. Tema sõitnud karjamaale
hagu tooma, olnud sügis, edimene lumi, kuid pehme ilm. Poisile paistnud, et
kaskedes istub palju tedri ja söövad kaseurbi. Poiss tulnud kodu, ladund ruttu
haokoorma maha, võtnud Kärsani püssi, sõit jälle karjamaale ja õnnestunudki
üks tedre maha lasta. Muidugi poisil rõõm suur, luband tedre Rakvere mõisa viia
ja ei tea mida raha eest osta.
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Nii riputanud tedre lakke hoidu, rippuma, et keegi ligi ei pääseks. Kuid
õhtul, kui Kärsani koju tulnud, märgand kohe, et püssi on lastud, kes tegi? Jüri
heal meelel kiit oma jahiõnne. Vanamees küsind tedre näha, vaatand lindu, pilland ühelt pihult teisele ja puhund tedre peale ja tedre läind vurinal minema,
olgugi et mitu tundi laes rippus.
(RKM II 97, 305/6 (21) < Simuna khk – V. Viirmann (1960).)
Kõrvetaja Tõnu. Sallas elanud selle nimega mees, tema tundnud nõiakunsti. See
olnud alles teulkäimise ajal, umbes aastal 1850–1860. Kord pekstud rukkid
rehetoas, olnud 16 koormat kuivatatud vihkusi ja nendest tulnud terad välja
peksta, õled kubusse siduda ja õuele kuhja panna. Selleks tööks pantud 16 inimest. Tuli peksta ja uus rehi ülesse uhta. Rukkid olnud pekstud ja õled kubus.
Siis Tõnu kaubeld kaastöölistelt: „Teie lööge igaüks mind vartaga, kuipalju keegi
soovib, siis mina õlgi ei kanna ja kuhja ei tee.“ Kaastöölised naernud, et see on
võimata, sest meie taume sul iga viimse kondi katki.
„Pole teie mure, mina ise vastutan.“
Viimaks teised nõustunud, et „teeme proovi, küll tema üles kargab, kui valus
hakkab“.
Nii heitnud Tõnu õlekoole kõhuli, teised – 15 inimest – alul naljapärast toksanud Tõnu vartadega, aga Tõnu käskind kõvemast lüüa. Siis juba teised pahandanud Tõnu nalja üle ja virutanud kõvasti. Tõnu kiitnud: „Vot sedasi!“ Kuid siis
ilmunud aidamies, temal olnud peenike vemmal käes ja nähvand Tõnut oma vitsaga. Selle peale lausund Tõnu: „Oi, Mart, kurat, mis sul asja on!“ Mart näind,
et Tõnu lamand seina ääres, kuna teised vihtund vartadega ainult õlekubu ja siis
näinud kõik, et Tõnu lamab hoopis eemal neist.
(RKM II 97, 289/91 (15) < Simuna khk – V. Viirmann (1960).)
Salla külas küla alul asus karjase saun, selles elanud vanamees. Tema tegelend
nõidusega, lasknud loomadele haigusi, siis inimesed kutsund teda arstima, mille
eest anti vanamehele tasu.
Kord läinud Prinki talu peremees odre külima, jättes härjad kodu sööma.
Varsti jooksnud lapsed isale järele teatega, et härg on pikali maas suremas.
Peremees tulnud koos lastega kunni karjase saunani ja astund senna sisse.
Virutand vanameest tublisti ja lausund: „Et see härg oleks seks ajaks terve, kui
mul oder külitud!“
Vanamees jooksnud kiirelt Prinkile, teind mõned vigurid härja juures, andnud härjale leiba. Härg tõusnud ülesse ja alustanud söömist, nagu poleks midagi
olnud.
(RKM II 97, 311/2 (24) < Simuna khk – V. Viirmann (1960).)
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Pajatused metsloomadest
Simuna kihelkond kuulub Virumaa lõunaosa suurte metsade alale, kus mets
loomade rohkus on ainet andnud ka jutuvestjatele. Olles mõisametsavahi laps,
oli Viirmann juba väikesena harjunud selleteemaliste lugudega, jutustas neid ka
Salla vallas ning hiljem Rakkes elades. Enamik loomapajatusi seostuvad jahilkäi
kudega, juhtumustest jahil räägiti korduvalt. Vihikutäie selliseid lugusid saatis
Viirmann Kirjandusmuuseumi rahvaluule osakonda 1966. aastal. Selleks oli ka
õige aeg: käsil oli suurem jahimehejuttude kogumise aktsioon, et selgitada, kuidas
sellised lood tekkivad, palju on neis fantaasiat, palju tõtt, palju on eeskuju võetud
loomamuinasjuttudest ja kuivõrd lisatakse isiklikult läbielatut. Peagi ilmus raa
mat, milles mitmed Viirmanni saadetud tekstid sees (vt Proodel 1969).
Juhannes Lilletal, elukoht Simuna alevikus, läinud kellegi teise jahimehega riigimetsa salakütti mängima, eesmärk tabada sokku. Tema läind kohale, kus metsasihid ristusid, olnud juba videvik. Tema näeb: tume kogu! Virutab sikulaengu,
kuid samas olnud kogu tema kukil, muljund maha, asund närima. Pea jõudnud
kaaslane koeraga, kes peletand karu tema pealt minema. Teisel olnud vintpüss ja
saanud ka karu tappa. See olnud 1942. a. Aga kuidas nüüd haiglasse minna?
Valega: „Minul läks mullikas kaduma, otsisin teda juba teist päeva. Oli juba
videvik, näen, põesa ääres tume kogu, virutan jalaga, et: „Kas sa saad koju!“, aga
oh sa pagan, see ei olnudki mullikas, vaid oli karu. Kargas mulle kallale ja näris
käed puruks, kuid õnneks oli koer kaasas ja see päästis elu.“
Niisuguse valega esinend arstile, aga arst pilutand silma ja lausund, et egas
minagi karu kintsust ära ei ütle. Käed seutud kinni ja said terveks, kuid armid
jäid ikka. Neid näitas mulle, kui rääkis.
(RKM II 217, 356/8 < Simuna khk, Rakke k – V. Viirmann (1966).)
Varemalt olid kihelkonna kaugemates paikades palvemajad. Nendes peeti ka kirikuteenistust, kuid need olid peamiselt küla vanamehed ja kohalikud kooliõpetajad. Neid nimetati veel vennastekogudus. Nii olnud ka Kumma Rein vennastekoguduse liige ja käinud Koila ja ka Jäole palvemajas loenguid pidamas.
Kord kevadepoole talve, vist veebruarikuul alustanud sõitu Koila poole. Ilm
olnud kaunis külm. Istunud seltsis eidega saani, mähkinud jalad karvateki sisse.
Vana laugule piitsa ja sõit algas. Jõudnud Kuke kõrtsist mööda, vaatab: tee ääres
rebane pikali lumel. Rõõmsalt osutab rebasele ja lausub eidele: „Näe, eit, kus mul
tore karbus vedeleb maas.“ Peatand hobuse kinni, andnud ohjad eide kätte ja
asund rebast üles tõstma, kuid samas tõusnud rebane üles ja komberdanud edasi
mõne sammu, siis jäänd jälle lumele lamama. Ja nii mitmel-mitmel korral läbi
võsa mäekallakust alla umbes kilumeeter, siis jäänd lagedale seisma, teind sabaga
ilusa niksu Reinule, siis mõni hea hüpe ja siis olnud üle Olju jõe ja suundund
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Lasinurme kuusiku poole ja siis paistnud kõik jalad terved olevat. Ja kui nüüd
Rein pea vööni lumes mäekaldast ülesse jõudis, visand isegi peasoleva karbuse
saani ja pühkind higi, aga eit külmast lõdisend. Aeg paistnud juba hiline, pööratud lauk teel ringi ja sõitnud ilusti koju.
(RKM II 97, 261/3 (3) < Simuna khk, Rakke k – V. Viirmann (1960).)
Kunagi kevadepoole talve sõitnud metsavaht mõisast kodu poole mööda talvist
teed. See kulges muidugi läbi heinamaade. Tema kodu lähedal asund ka suur
mõisa küün, kust pärast heinad ära viidud. Korraga märgand mees, et hobune
kardab midagi, siis aga paist kuuvalgel, et kari huntisi suundub tema poole.
„Noh, nüüd olen kadund,“ arvand mees, kuid juhus päästnud. Hobune pistnud
jooksu, hundid karjas ringi ja hobune keerand küüni, arvates sealt varju leida.
Kuid siin oli tema lõpp. Kui hundid hobuse kallale asusid, lipsand mees välja ja
sulgend väravad ja nüüd juba läinud jookstes kodu poole. Säält saanud metsatöölisi appi, jõutud küünini, selgund, et hundid olnud küünis alles. Nüüd jäänud
mehed vahti, et hundid väravate alt välja ei kraabi, kuni metsavaht teate mõisa
viib. Siin saadeti veel abipalvet ümbruskonna mõisadesse. Nii jõudnud hommikul kohale palju jahihuvilisi. Kuidas lasta? – Leitud, et ronida küüni katusele.
Säält asutud tulistama.
Peagi olnud küünis vaikus. Avatud siis väravad. Ülelugemisel ilmnenud, et 19
hunti on pikali. Nüüd oli metsavahil tööd küll, saksad sõitnud mõisa jahipidule.
Hiljem antud metsavahile uus hobu, nahkade eest sai hulga raha, 8 rubla tükk.
(RKM II 97, 426/8 (15) < Simuna khk, Rakke k – V. Viirmann (1960).)

Mõistatused ja mõistatusmuinasjutud
Vihiku jagu mõistatusi on Viirmann Rakkest teele saatnud 1961. aastal. Saadetist
iseloomustab vanapäraste mõistatuste esindatus. Nagu sellele rahvaluuleliigile
omane, esineb hästikõlavaid sõnamoodustisi, millel otsest tähendust polegi. Kui
ikka mõistatuse vastust ette ei tea, pole seda kuigi kerge välja nuputada. Osa
tegevustikke on üles ehitatud muinasjutukujuliselt. Need on enamasti rahvus
vahelise levikuga, meenutavad veidi lastele tänapäevalgi tuntud nn kolme rahva
anekdoote (nt eestlane, sakslane, venelane vangis jms). Ühe näiteteksti sisu lähtub
koguni piiblilegendist.
1.
2.
3.
4.

Mõista, mõista mõllerõlle, kõlgutime kõllerõlle, võre läks kinni võllerõlle?
– Kangasteljed.
Lagi all, lagi peal, libekala keskel? – Kangakudumine.
Süld puid, leesik takku, tükk tribu-trabu traati? – Vokk.
Ut-tutt toa taga, suitsusoga selja taga? – Äestamine põllul.
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5.
6.

Puust julgutsid, luust lulgutsid, nahast nibinaginad? – Härjad ikkes.
Mis on pika püksiline, mis on kahe tahuline, mis on kolme kandiline? – Kaer
on pika püksiline, oder kahe tahuline, tatar kolme kandiline.
7. Eland mõisa metsa ääres veikses saunaonnis vanamees. Kuna mõisnik raius
metsa ja haris ka raismiku üles põlluks, jäi vanamees keset mõisa põldu.
Parunihärra annab vanamehele käsu, et lahuta oma saun ära. Vanamees
palub, et kas mitte kuidagi ei võiks tema saun jääda, sest olen temas sündind
ja eland, kas ei võiks ka temas surra. – „Hea küll, sinu annab mulle kolme
päeva pärast mõistatus ja kui mina seda ühe päeva jooksul välja ei leia, siis
annan sulle elamisvõimaluse omas paigas ja maad sauna ümber.“
		  Vanamees nuputanud: „Vabas riigis oli vaba linn, sinna ei läinud ühtegi teed
ega rada ja temas elas kirjaoskamata kuningas. Tema juurde tuli keeletu käskjalg
ja tõi kirjutamata kirja ja kuningas mõistis kõik.“ Seda esitanud vanamees härrale, kes mõtles muidugi endi vahekorda ja nii ei tulnud tema selgusele.
	  Neljandamal päeval seletab vanamees oma mõistatuse: „Veeuputuse ajal
oli Noa laev, see oli vabas riigis vaba linn, temani ei läinud ühtki rada.
Noa oli kirjaoskamata. Keeletu käskjalg oli tuvi, keda Noa välja laskis.
Kirjutamata kiri oli õlipuu oks, mida tuvi tõi. Siis mõistis Noa, et on kuiv ja
tegi oma laeva ukse lahti ja väljus omast laevast.“
	  Nii jäänd vanamees võitjaks ja mõisnik oli sunnitud oma lubadust täitma
ja andis vanamehele lapikese maad sauna ümber.
8. Tiline ees, taline taga, käkits peal ja näkits pihus? – Inimene sõidab reel
istudes.
9. Elavalt mind paljud põlgavad, aga surnult armastavad pea kõik? – Siga.
10. Hää lind, aga liha ei sööda, hää puu, aga palki ei saa? – Mesilane ja mesipuu.
11. Aas helmeid täis, aga keegi neid ei nopi? – Kaste.
12. Laud rooga täis, aga katust ei ole peal? – Viljaväli.
(RKM II 136, 203/19 (1–26) < Simuna khk, Rakke k – V. Viirmann (1961).)

Pajatused tugevatest meestest ja naistest
Eesti Rahvaluule Arhiivi esimene juhataja Oskar Loorits on juba 1927. aastal kir
jutanud erakordsete kehaliste võimete poolest välja paistnud isikutest, nimetades
neid vägilaste prototüüpideks. Folkloristide tähelepanu pälvisid sellised pajatu
sed 1950.–1960. aastatel seoses hiiu- ja vägilasmuistendite teaduslike väljaannete
koostamisega.
Oma panuse pärimusliku allikmaterjali kogumisse andis ka Villem Viirmann.
Kimbuke lugusid saabus arhiivile 1974. a lõpul. See oli tema kõige viimane
rahvaluulesaadetis, arvult neljakümnes. On ootuspärane, et esimesel kohal on
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naaberkihelkonna Väike-Maarja päritolu rammumees, maailmakuulsuse saavuta
nud Georg Lurich. Tuntumate jutumotiivide hulka tuleb lugeda seda, et kangelane
veab kinnijäänud koorma välja, öeldes: „Andis endalgi vedada!“ (Pulver 2000).
1) Georg Lurich on sündind Veike-Maarjas, Rakkest Veike-Maarja on 20 km.
Nii kajavad temast jutud praegu. Kui olnud poisike, mängind seltsis teistega.
Tema võtt teise poisi mütsi, tõst aidanuka üles ja pand teise mütsi senna.
Teine nuttes koju ja kaelab vanematele. Isa läheb kohale, katsub, kuid ei
jaksa tõsta. Mindud Luuri-poisi juurde. See tulnud ja saanud mütsi hõlpsasti
kätte.
		  Isa pidand talu, ka kõrtsi. Sääl olnud õde müüja. Juhul, kui mehed kõrtsus tülitsema läinud, võtt õde meestel kraest kinni, tõst üles, kopsind päid
kokku ja visand õue. Aga vend oli veike mehike, võib-olla 60–70 kilo. Tema
sünnimaja 1941. a suvel hävituspataljon süüdand põlema, ka enamus alevikku, kõik hävis, kuid praegu seisab sääl suur kivi vastava kirjaga.
2) Jõumees Sannik, tema esines ka kord Rakke Rahvahariduse Seltsi saalis.
Heitis silda, laskis suure kivi tõsta oma rinnale ja siis kaks meest tagusid
haamritega. Teine number: keeras hoburaua latist prillid. Kolmas number
oli, et laadis püssi, lasi märki lasta, laadis uuesti ja siis laskis oma palja rinna
vasta lasta, hoides ees aknaklaasi. See purunes, kuid rind oli terve. Nõks oli
see: püss oli otsastlaetav, jäme, seega kahekordne. Siis, kui teistkord laadis,
lasi haavlid laadvarva sisse, klaasi murdis ise katki.
3) Karu Jüri tõugu poiss olnud Karl Kadaka juures aidapoisiks. Senna käis
palju veikekaupmehi, neid olnud üle saja, sest tema tellis kaupasi vagunitega,
oli suurkaupmees.
		  Kord tulnud üks vana kaupmehele soola viima. Sool oli kottides, igaüks
viis puuda (80 kilo). Vajadus – viis kotti. Vana lausund: „Ole hea poja, aita
kotid peale.“ Tema vasta: „Tahad, viin kõik korraga teise korrale“ ja võtnud
kaks ühte ja kaks teise kaenlasse, viienda hambusse ja viind teise korrale.
Toond tagasi ja asetand vankrile.
4) Aidapoisi isa oli see. Kord vedanud talvel paberipuid, veerand kupiksülda
tooreid koormas. Regi läind kuhugi auku, tema rakendand hobuse lahti, võtnud aisadest kinni, tõmmand välja ja lausund: „Andis omalgi tõmmata,
peab see vaene loom jaksama!“ Tähendab, tema luges ennast loomast tugevamaks. Veerand kupiksülda on praeguses mõõtmes kaks ja pool ruumi.
(RKM II 309, 611/22 (1–10) < Simuna khk – V. Viirmann (1974).)
Lõpetuseks. Rahvaluulekogujana täitis Villem Viirmann sedasama missiooni,
mida olid täitnud rahvapärimuse tundjad ja teadjad, kes sadadena vastasid Jakob
Hurda üleskutsetele, eriti kui 1888. aastal ilmus „Paar palvid eesti rahva ärksa
matele poegadele ja tütardele“ (vt Hurt 1989). Järgmine vaimuvara kogumistöö
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tulemusrikas periood saabus koos Eesti Rahvaluule Arhiivi asutamisega 1927.
aastal ning kestis teise maailmasõjani. Koostöö Villem Viirmanniga algas 1960.
aastatel, mil suudeti taas asuda põhjalikule uurimis- ja kogumistööle. Otsekui
paisu tagant pääsesid välja taas kodumaale jõudnud mehe teadmised meie päri
muskultuurist. Oleme Villem Viirmannile tänulikud nende edasiandmise eest.

Arhiiviallikad
EFAM, RKM – Eesti Folkloristika Ajaloo materjalid Eesti Kirjandusmuuseumis,
kirjavahetus korrespondentidega
EKLA – Eesti Kultuurilooline Arhiiv Eesti Kirjandusmuuseumis
ERA, Foto – Eesti Rahvaluule Arhiivi fotokogu Eesti Kirjandusmuuseumis
RKM – Riikliku Kirjandusmuuseumi, hiljem Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti
Rahvaluule Arhiivi rahvaluulekogu
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Noppeid Simuna kihelkonna
naiste rahvariidevaramust
Kersti Loite

Rahvarõivad on elus ja tänapäeval laialt kantavad eelkõige tänu laulu- ja tantsupi
dude traditsioonile. Nende kandmisel saab tunnetada oma juuri ning näidata end
eestlasena, kuid siiski on hea teada, et rahvariietesse on peidetud ajastule oma
sed reeglid, maagilised märgid ja tähendused. Alljärgnevad nopped on valitud
mullu sügisel ilmunud raamatust „Virumaa rahvarõivad” ning lisatud meenutusi
arhiivimaterjalidest.
Uurijad on eesti rahvarõivaid jaotanud territoriaalselt nelja rühma: PõhjaEesti, Lõuna-Eesti, Lääne-Eesti ja saared. Selline jaotus on alguse saanud juba
kauges minevikus muistsetest hõimuerinevustest ning maa halduslikust jaotu
sest. Virumaa oma 11 kihelkonnaga kuulub Põhja-Eesti rahvarõivarühma koos
Harjumaa ja Järvamaaga.
Ajalooline Simuna kihelkond asus Virumaa lõunapoolses otsas. Põhjas oli tal
ühine piir Väike-Maarja ja Viru-Jaagupi, idas Iisaku kihelkonnaga, läänes Koeru
kihelkonnaga Järvamaalt. Lõunas oli pikk ühine piir Tartumaa Laiuse ja Torma
kihelkonnaga, mis ühtis Põhja-Eesti rahvarõivarühma mõttelise piiriga.
Virumaal on hulgaliselt läbi viidud vanavara kogumisretki ning käidud väli
töödel informatsiooni kogumas. Just Eesti Rahva Muuseumi algaastate korjan
duste käigus on kogutud kandev osa ajaloolistest esemetest, mis on tänapäeval
saanud hindamatuks ajalooliseks allikaks esemelise rahvakultuuri uurimisel. Nii
käisid mitmed vanavara kogujad aastatel 1910–1925 kogumisretkedel ka Simuna
kihelkonnas. Kahjuks on võrreldes teiste Virumaa kihelkondadega siitkandist
kõige vähem säilinud esemelisi näidiseid. Seda aga korvab kirjeldava materjali
rohkus, mis on aja jooksul välitööde käigus üles märgitud (ERM EA 40, 49, 61).
Kuna muuseumide kogudes esemelisi näidiseid napib, on seni Simuna kihel
konnale koostatud rahvarõivakostüümide puhul laenatud puuduvaid rahvarii
deosi naaberkihelkondadest või kaugemaltki. Nii on Helmi Kurrik oma 1938.
aastal ilmunud raamatus „Eesti rahvarõivad” soovitanud Simuna naiseülikon
nas (Kurrik 1938, lk 109–112) kanda seelikut ja vööd Kadrinast, käiseid ViruJaagupist või Lüganuselt ning otsiktanu Simunast (ERM A 291:439).
Valmistudes 1969. aasta üldlaulupeoks, hakati pöörama erilist tähelepanu
esinemisrõivastele. ERM-i kaasabil koostasid muuseumi töötajad 19 erinevat
kostüümikomplekti, mille kirjeldused, joonised ja valmistamisjuhised avaldati
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Foto 1. Rahvarõivakostüümi soovitus Simuna neiule ja naisele
(NN 1968, nr 11)

Foto 2. Soovitatud seelikutriibustiku joonis ja Väike-Maarja seelikutriibustik
(NN 1968 nr 11); ERM A 509:5600

ajakirjas Nõukogude Naine. Virumaa rõivastest pakkus rahvarõivauurija Aino
Voolmaa välja Simuna kihelkonna naise ja neiu piduliku ülikonna 1968. aasta
novembri numbris. Lisaks värvilistele mustriskeemidele ja rõivakomplekti üld
joonisele on lisatud põhjalikud juhised käiste, seeliku, vöö, tanu, põlle ja pärja
valmistamiseks (vt foto 1).
Kahjuks ei ole rahvariidekostüümi üksikosade kirjeldamisel viidatud muu
seumi originaalesemetele. Seetõttu on arvatavasti just tänu antud väljaandele
juurdunud arvamus, et kirjeldatud seelik on pärit Simuna kihelkonnast. Ka toot
miskoondis Tekstiil kudus seda seelikuriiet Simuna nimetuse all. Ajakirjas too
dud seeliku kirjeldus aga ühtib Väike-Maarja kihelkonnast pärit seeliku ERM
A 509:5600 kogumislegendiga ning ka triibustikke kõrvutades võib väita, et
tegelikult on tegemist hoopis naaberkihelkonna seelikuga (vt foto 2).
ERMi viimasel püsinäitusel enne uue maja avamist eksponeeritud Simuna
kihelkonna naise kostüümis (vt foto 3) on Simunast pärit vaid kaapotkuub (ERM
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Foto 3. Simuna naine eest ja tagant ERMi eelmisel püsinäitusel
ERM Fk 2887:427 ja ERM Fk 2887:432

A 291:438), helmed (ERM A 292:314, vt foto 10) ja prees (ERM A 509:6744).
Kostüümi pildid koos eesti ja inglisekeelse kirjeldusega on avaldatud Reet Piiri
raamatus „Rahvarõivaid Eesti Rahva Muuseumist” (2006).
Kuigi säilinud esemete vähesuse tõttu jääb kihelkonnasisene kostüümide
varieerimisvõimalus kasinaks, on Simuna kihelkonnast õnnestunud koguda mit
meid huvitavaid ajaloolisi rõivaid või detaile ning hulgaliselt erinevatel välitöödel
üleskirjutatud meenutusi.

Seelikud
Seelikud kooti üldiselt kodus, kas labases või koeripstehnikas. Lõimeks kasutati
linast, koeks villast lõnga. Seeliku laius oli keskmiselt 2,5–3 meetrit ning see
volditi värvli külge, jättes tavaliselt eest 8–17 cm voltimata. ERM-is on hoiul
Simuna kihelkonnast vaid üks põikitriibuline koeripstehnikas seelik ERM A
509:1925 (vt foto 4), mis on saadud Jaan Karofeldilt 1920. aastal Laekverest.
Enam tuntud on triibuline riideproov ERM A 509:2086 (vt foto 4), mille lõim
on linane ja kude villane ning muuseumi saadud 1920. aastal Erdo külast Ulmilt.
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Lisaks on muuseumis veel kaks see
likuriide tükki ning üks ruuduline
linane riideproov.
Kuigi seelikute ajalooliste esemete
näiteid on vähe säilinud, mäletas
85-aastane Ann Koppel 1948. aastal
nii piki- kui põikitriibulisi seelikuid.
„Pikitriibuliste seelikute triibustik on
hõlmanud väga mitmeid värve ja värvide eritoone, olnud n-ö vikerkaare
värvilised.” (ERM EA 49, lk 195–197).
Umbes 60 aastat tagasi tulnud
kandmisele põikitriibulised seelikud,
mille põhitoon olnud harilikult hall,
triibud allpool laiemad ja tihedamalt,
ülevalpool kitsamad ning hõreda
malt. Põikitriibulisi seelikuid on kan
tud veel 50 aastat tagasi. (Ibid).
1872. aastal sündinud Anna
Praost mäletas oma lapsepõlvest üleni
Foto 4. Põikitriibuline seelik ja riideproov
volditud pikitriibulisi seelikuid, mille
ERM A 509:1925; ERM A 509:2086
triibud olnud rohkem kollase, musta
ja halliga (ERM EA 61, lk 210). Samas on 85-aastane Mai Reimann Muugalt
1954. aastal mäletanud seelikutriipude värvidena punast, pruuni ja valget (ERM
EA 61, lk 233), 83-aastane Liisu Poolmann on nimetanud oma ämma seelikut
kirjeldades põhivärviks kaselehekollase, lisaks valget ja mitut värvi veel, mida ta
enam ei mäletanud (ERM EA 61, lk 239). 83-aastane Ann Kriel meenutas: „…
olin juba suurem, kui hoiti mälestuseks üht triibulist seelikutükki. See oli vikerkaarekarva triibuline – punast, rohelist ja roosat.” (ERM EA 61, lk 242). Samas kinnitas
ta, et põikitriibulist seelikut olevat ta ise 10-aastaselt kandnud. Hallil seelikul
olnud all ääres rohelised ja punased triibud, umbes 3–4 triipu. Rohkem aga kan
tud ühtlaselt põikitriibulisi. (Ibid).
90-aastane Kai Böckler meenutas 1954. aastal:
„Seelik oli vanaemal triibuline ... Mõisas oli meesterahvakangur, kes kudus selle
seeliku. Mõisateenijatel oli rahapalga kõrval riidepalka ka. Seelikul oli linase lõime
sisse kootud villane kude. Seelikutriibustik oli mitmekarvaline. Ei olnud poevärve,
aga seelik nii värvirohke, et kõik imestasid. Vanaema rääkis, et maavärvidega värvitud – punast mitmes toonis õunapuulehtedega ja -koortega, kollast karikakardega,
rohelist koerputkedega, pruuni lepakoortega .... Triibuline oli pidu ja kirikuseelik.
35

Kes tööle niisugust pani! Töö kallal olid linased ja takused seelikud – kas valged või
värvitud. Värviti maakevärvidega mustaks.” (ERM EA 61, lk 168–169).
Ehkki säilinud seelikuid või kanganäidiseid on vähe, kinnitab välitöödelt
kogutud teave, et ka Simunas kanti paljude värvikombinatsioonidega piki- ja
põikitriibulisi seelikuid.

Käised
Virumaa kombe kohaselt kandsid naisterahvad Simuna kihelkonnas käiseid. Need
olid valgest linasest riidest õmmeldud lühikesed ja laiade varrukatega pihakatted,
mida kanti särgi peal. ERM-is on Simuna kihelkonnast hoiul vaid ühed käised ja
kahed käisekirjad (vt foto 5). Käised ERM A 291:468 on kogutud ajavahemikul
1894–1895 Õpetatud Eesti Seltsi depositsiooni. Käisekirjad ERM A 509:4513 ja
A 509:4511 on mõlemad saadud 1920. aastal ning valmistatud Muuga Alekvere
külas. Esimesel on linasele riidele tikitud sinise linase lõngaga madal-, vars- ja võrk
pistes lillkiri. Teisel roosa ja tumesinise villase lõngaga lillkiri samade pistetega.
Vaatamata vähestele säilinud esemelistele näidetele on teateid ka teistsuguste
kirjadega käistest. Ann Koppel on 1948. aastal meenutanud, et tema vanaemal
olnud linased valge linase niidiga tikitud lillkirjalised litritega käised, allääres pitsi
pole olnud ning neid olevat kantud üle 100 aasta tagasi. Kai Böckler mäletas, et
„… käised olid ilusad, välja õmmeldud. Tikand ristpistes, kiri sedamoodi nagu
vöödelgi, paigutatud käiste alaäärde ja rinnale, kummalegi poole kinnist ülalt
alla. Litrid ka olid, särasid kohe. Käiksed olid poolest pihast saadik, ei olnud
pikad. Pitsi käiksetel ei olnud. Varrukad pikad, värvlitega ... Kanti triibulise
seelikuga.” (ERM EA 61, lk 167–168).

Foto 5. Käised ja käisekirjad
ERM A 291:468; ERM A 509:4513; ERM A 509:4511
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Peakatted
Abielunaisele oli peakate kohustuslik, mistõttu on nende valik mitmekesisem,
näiteks rätik, linuk, otsiktanu, lilltanu või pottmüts. Neiud käisid tihti palja
peaga või kandsid rätikut, pidulikel puhkudel pärga, mis oli kujult ümmargune,
tavaliselt siidipaelaga kaetud võru.
Simuna kihelkonnast on ERM-is hoiul kolm tanu, lisaks mõned pottmütsid
(vt foto 6). Otsiktanu ERM A 291:439 on valmistatud 8×60 cm suurusest kol
mekordsest linasest riideribast, mis on kaetud punase-musta lillkirjalise tikandiga,
litrite ja kardpaelaga. Tagaküljele on kinnitatud 8×13,5 cm suurune kahekord
selt kulla- ja hõbedakarvalistest kardpaeltest tanusaba, millest allapoole ripuvad
13 cm pikkused sinise-, rohelise- ja punasevärvilised siidinarmad. „Sarnast tanu
kandnud noored naised 1865. a. paiku.” (ERM A 291:439 peakataloog).
Teised kaks tanu on kuulunud Juula Rubandile, varem aga Rosenblatile, kes
sündis Simuna kihelkonnas Sootaguse külas ning suri 1891. aastal. Mõlemad
tanud on tikitud siidi- ja kardlõngadega, neist üks (ERM A 610:34) on näha
fotol 6. Sarnase ornamendiga tanusid võib leida ka Virumaa idapoolsetest
kihelkondadest.
19. sajandi keskpaigast hakati kandma pottmütse, mis tehti pappalusele ning
polsterdati vati või takkudega potikujuliseks. Pealt kaeti müts tavaliselt mustrilisest

Foto 6. Tanu, otsiktanu eest ja tagantvaates; pottmütsid
ERM A 610:34; ERM A 291:439; ERM 1100; ERM 19520
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siidist katteriidega ja kuklasse kinnitati
siidilindid. Fotol 6 toodud mõlemad
pottmütsid on siidist katteriidega ning
muuseumile saadud 1910. aastal.
Kai Böckler nimetab oma mee
nutustes naiste peakatteks eelkõige
just pottmütse, valgest linasest riidest
tanu ega ka otsiktanu ta ei mäletanud.
Pidulikud mütsid olevat olnud siidist,
pikkade laiade siidipaeltega, mis ulatu
nud põlvekõverduseni. Töö- ja igapäe
vased mütsid olid aga sitsist ja paelteta.
„Leiku ajal palavaga mütsi ei peetud, siis
seoti rätik ümber pea kukla taha sõlme.”
(ERM EA 61, lk 179–180). Anna
Praosti emal oli näiteks valge ja roosa
siidimüts (ERM EA 61, lk 211), Ann
Krieli emal oli kirikus käies samuti
valge siidimüts peas, mõnel olid aga
roosad, sinised, rohelised jms (ERM
EA 61, lk 245).

Vööd
Virumaa naised kandsid kirivööd, mis
oli linase põhjaga ning värvilistest vil
lastest lõngadest korjatud kirjadega.
Vöö pikkus jäi tavaliselt vahemikku
160–270 cm. ERM-is on Simuna
kihelkonnast 12 vööd, millest mõned
on toodud fotol 7. Lisaks on Aino
Voolmaa joonistanud välitööde käigus
1954. aastal vöökirja, mille on nadu
dele kinkinud Anette Blaat 68 aas
tat varem onunaise pulmade ajal (vt
foto 7). Vööde laius jääb vahemikku
2,8–8,6 cm, kuid enamik vöödest
on 3–4 cm laiused. Kõige laiem vöö
ERM A 509:983 (8,6×236 cm) on
muuseumi saadud Ann Kriimannilt
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Foto 7. A. Voolmaa joonistatud vöökiri.
Vööd.
ERM EA 61, lk 260; ERM A 509:983;
ERM A 509:1313; ERM 13074; ERM A 509:1020;
ERM A 509:1427

1920. aastal. Vöö otstes on ebaühtlase pikkusega lahtised narmad.
Lahtiste narmastega vöö ERM A 509:1313 (3,3×258 cm) on saadud
1920. aastal M. Jürgenthalilt ning valmistatud ligi 70 aastat varem Veneveres.
Patsideks punutud narmastega ERM 13074, laiusega 5,5 cm on tehtud 1873.
aastal. Otstes neljaks palmikuks punutud narmad on keskelt kokku köidetud vööl
ERM A 509:1020 (3,5×197 cm). Sinise südame ja punakaspruuni põhitooniga
3,2 cm lai vöö ERM A 509:1427 on valmistatud Veneveres 1870. aasta paiku.
Simuna kihelkonna vöödes esineb palju punast, pruuni ja rohelist värvi.
Kuigi on üldiselt teada, et vööd mähiti Põhja-Eestis ümber keskkoha ning vööot
sad peideti vöökordade alla, kirjeldas Kai Böckler ka teistmoodi sidumist:
„Vöö seoti nii, et kattis seelikuvärvli. Vööd olid pikad – kaks korda käis ümber
keha, otsad jäeti lehvima. Otsad olid näppudega palmitud ... Mõnel vööl polnudki muud värvi kui valge pleegitatud linane põhi ja punane villane kiri.
Uuemal ajal tehti mitmekarvalisi.” (ERM EA 61, lk 172).
Arhiivimaterjalidest võib lugeda, et Simuna kihelkonnas on valmistatud
korjatud kirjadega vöid, väikeste nelinurksete lauakestega (kõladega) ohje ning
näppudega põimitud toimseid ja labaseid sukapaelu. Korjatud kirjadega vöö lõi
meks oli linane niit, kirjaks jämedad korrutatud värvilised villased lõngad ning
koeks linane niit. Vaheliku hoidjaks oli pulk ja niis ning koelõng löödi kinni vöö
mõõgaga. (ERM EA 40, lk 429).

Põlled
Üldiselt oli põll eesti abielunaisele kohustuslik rõivaese, mida neiud ei tohtinud
kanda. Põlle kui abielunaise tunnuse sai pruut pulmatseremoonia käigus pidu
likul linutamisel koos peakattega ning pärast seda ei tohtinud ta põlleta olla ei
tööl ega peol (Voolmaa 1975, lk 139). Ainuke säilinud põll (ERM A 509:7219)
Simunast on kogutud 1923. aastal ning valmistatud Salla vallas Käru külas. Põll
on õmmeldud valgest ažuursete triipudega klaasmarlist.
Kai Böckler on aga meenutanud:
„Põllesid oli mõnda moodi. Kodune põll, tööpõll tehti takusest või linasest, ilustamata. Vanadel olid pidulikud põlled valgest linasest, all servast pilutatud. /--/
Linutamise põlledeks taheti pitsipõllesid, millel augud sees. Sai nalja ja kaubelda,
et katkine, tahab lappida.” (ERM EA 61, lk 171).
K. Böckleri ema vanuste pidulikud põlled olnud kas ostetud mustast villasest
riidest või rohkem valgest puuvillasest poeriidest, pits all (Ibid). Ann Kriel mäle
tas, et pidulikel puhkudel kanti villast põlle, harilikult sinist või rohelist (ERM
EA 61, lk 244).
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Kampsunid ja üleriided
Kampsuniks kutsuti potisinisest villasest riidest ümber keha hoidvat lahtise rin
naesisega jakki, mille hõlmad kinnitati haakidega. Kampsuni vöökohale õmmeldi
kitsamast või laiemast riideribast volditud äär, mille volte kutsuti seesideks. Siit ka
nimetus – seesidega kampsun. Sõltuvalt seeside paigutusest nimetati kampsunit
kas pidevseesiliseks, kui kampsuni äär oli ühtlaselt volditud, või rühmseesiliseks,
kui voldigrupid vaheldusid voltimata pinnaga. Villane potisinine kampsun kuu
lus piduliku riietuse hulka ja seda kanti särgi peal pikitriibulise seelikuga.
Kampsuneid on Simuna kihelkonnast ERM-is kolm, kaks potisinist ERM
9573 (vt foto 8) ja 18649-1 ning üks sini-puna linasest ruudulisest riidest ERM
18649-2 (vt foto 8). Seesidega potisinise kampsuni ERM 9573 on teinud Mari
Ehvert 1823. aastal ja selle müüs muuseumile tema tütar Ann Tikerberi 1913.
aastal. Tumesinisest villasest riidest seesidega kampsuni ERM 18649-1 ja linase
ERM 18649-2 kohta on teada, et need valmistati aastatel 1834–1841.
Arhiivimaterjalidest võib lugeda, et potisinise värvi nimi tuli vastavast potist,
kus sees värviti.
„Selleks ei saanud igat anumat tarvitada (rikkus anuma ära). Olid kohe vabrikus selleks valmistatud kõrged – umb 50 cm kõrged – päält kitsamad kahe väikese
kõrvaga savi potid. Värvisegu valmistati uriinist (rahva keeles kusest) ja sinest
nn sinikivist. Kusi lasti 2–3 päeva soojas kohas, kas lamba laudas sõnnikus või
reheahju kummil hapneda. Poti pää oli kinni seotud ... et vedelik oleks ummuses
ja ei haiseks. Kui vedelik hapu, pandi nartsu sisse seotult värv potti ja leotati ära.
Selle järel pandi villad potti ja lasti seal vahete vahel segades seista seni kui värvi
külge tõmbasid. Värvitud villasid loputati mitmest leigest veest läbi, et paha hais
ära läheks ja pandi siis sarjaga õue kuivama.” (ERM EA 40, lk 409–411).
Ann Koppeli ütluste kohaselt olnud kampsunid potisinised ja seesidega.
Näiteks kampsun, mille seljaosa kaarõmbluste vahele oli õmmeldud must rii
deriba kandiks. (ERM EA 49, lk 197–199). Kai Böckler mäletas, et kampsunid
tehti potisinisest kalevist:
„Halli ei tehtud, aga potisiniseks värvitud villad segati valgete ja vahest ka mustadega
ja kraasiti ümber – eks ta hallikas jäi. Villase kampsuni õmbles rätsep. Vanaemal
oli seesidega kampsun. Eest oli lahti, rind paljas. Rinna kohal sõlg. Kampsuniga
pandi ikka rätik kaela. Valgest linasest kangast lõigati kolmnurkne rätik. Rätiku
nurk jäi seljal kampsuni peale, ees otsad seoti kahekordsesse sõlme, nurgad jäid kurguaugu katteks. Kes viksim, ajas rätikule pitsi ümber. Oli mõnel ka poeriidest rätik,
aga alati kolmnurkne. Kampsun pandi särgi peale. Tööl oldi valge linase seesidega
kampsuniga, seelik kas must või valge linane. Palaval ajal visati kampsun ära, nii
et särgipiht oli praeguse pluusi asemel.” (ERM EA 61, lk 173–174).
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Foto 8. Pidevseesidega kampsun ja ruuduline kampsun
ERM 9573; ERM 18649-2

Põhiliseks üleriideks 19. sajandil oli pikk-kuub, mida kutsuti vooledega
kuueks ehk voolekuueks (ERM EA 61:287), aga ka vollidega kuueks (ERM EA
61:174). Ajaliselt hilisemad pikk-kuued olid kaabutid ehk kaapotkuued, mida
kanti kõigis Põhja-Eesti kihelkondades, kusjuures Simunas juba 1850.–1860.
aastatel (Manninen 2009, lk 176).
Simunast on pikk-kuubedest esemeliselt säilinud Ann Passilt 1894.–1895.
aastal ostetud kaabut potisinisest villasest riidest ERM A 291:438 (vt foto 3).
Kaapotkuue pihaosa on mahakeeratud krae ja linase voodriga. Piha ja alumise
osa vahel on 3,5 cm laiune vöö moodi värvel. Krae, värvli ning kõigi selja- ja õla
õmbluste vahele on õmmeldud pruun pael. Alumine osa on õmmeldud kuuest
laiust, üleni värvli alt kurrutatud. Värvli kohal on kaks paari haake, alumisel osal
kolm nööpi. „Kanutud 40. a. eest.” (ERM A 291:438 peakataloog). Kaapoteid kui
hilisemaid kuubi õmmeldi ka juba poeriidest.
Kuigi vanemat tüüpi pikk-kuubesid Simuna kihelkonnast säilinud ei ole, lei
dub siiski andmeid nende kandmisest. Kai Böckler on meenutanud, et
„Vollidega kuued olid isemoodi õmmeldud, vollid selja taga. Materjaliks täisvillane vanutatud riie, kalev, kas potisinine või must. Riie oli nii kõva, et suured
riided käisid inimese põlve ja rohkemgi. Rätsep näpuga ja koduse niidiga õmbles,
pidi olema tugev. /--/ Teenijatüdruk sai mitmeaastase teenistuse tasuks kuue, seda
pidi ka hästi hoidma. Vanaemal oli kuub, hoidis taljesse, eest rinnad lahti. Kaks
vollirida oli taga, puusade pool. Kummaski vollireas kolm volli püsti, vastamisi
niidiga läbi tikitud. Eest hõlmad hoidsid lahti, vöökohalt haagiga kinnitatud.
Mõnel oli ees ka samasugused volliread kui tagagi.” (ERM EA 61, lk 174–175).
Talvisel ajal kanti valgeid kasukaid, millega käidi kirikus ja igal pool, kus
juures kasuka peale naised kuube ei pannud. Mõned lasid rätsepal teha kasuka
kaapoti moodi, kiites, et see on kangesti soe, hoiab ümber keha. (ERM EA 61,
lk 177).
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Jalakatted
Virumaalt on kahjuks sukki vähe säili
nud. Arhiivimaterjalidest võib lugeda,
et põhiliselt kanti kas ühevärvilisi või
lihtsaid põikitriibulisi sukki. Simuna
kihelkonnast on pärit ainsad Virumaalt
säilinud valged koemustris vikeldatud
villased sukad ERM A 509:3263 (vt
foto 9), mis on valmistatud Paasvere
vallas Muuga Alekvere külas.
Välitöödel on kirja pandud, et
sukad olid enamasti lihtsad villased
potisinised või sinihallid, pärastpoole
hakati kuduma püstitriibulisi – 2 silma
parempidi, 2 silma pahempidi (ERM
EA 61, lk 182). 19. sajandi lõpupoole
hakati tegema pitsilisi sukki, algul vil
laseid, pärastpoole linaseid. Mõnikord
värviti pitssukad sibulakoortega kol
lakaks. (ERM EA 61, lk 182–183).
Sukad kinnitati põlvesilma alt kala
saba kirjas põimitud sukapaeltega.
Teateid on ka triibulistest sukkadest
(ERM EA 61, lk 258).
Igapäevaseks jalavarjuks olid past
lad, kusjuures paelad seoti kederluu
kontide juurde. Kingi ja poolsaapaid
kandsid eeskätt jõukamad ning need
olid pidulikud jalanõud. Kai Böckler
mäletas, et
„Ema hoidis kirikukingi ninarätiku sees. Külmal ajal mindi paslitega, soojal ajal palja jalu kiriku
juurde ja seal pandi kingad jalga.
Ummiskingi tegid külakingsepad.”
Foto 9. Vikeldatud sukad

Blöckeri noorpõlves ja hiljemgi
olid moes poolsaapad. (ERM EA 61,
lk 183–184).

ERM A 509:3263
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78-aastane Leena Paas on 1954. aastal meenutanud, et metsas ja heinamaal
kanti vett läbilaskvaid viiske (ERM EA 61, lk 230).

Ehted
Ehetel on olnud tähtis osa naise seisusliku staa
tuse väljendamisel. Laialt olid levinud kurgu
helmed, mida kandsid kõik naised nii argi- kui
ka pidupäevadel. Lisaks igapäevastele kurgu
helmestele kanti klaashelmekeesid, mis või
sid koosneda mitmest reast (vt foto 10) ning
mõnikord lisati helmeste vahele kannaga raha
sid. Rinnaehetest kanti preesi ja sõlge. Prees
oli igaühel ja sellega kinnitati särgi või käiste
kaelus. Kanti ka nelja või kuue punase kiviga
silmadega preesi. Uhkemaks rinnaehteks olid
hõbedast kuhiksõled, mida said endale lubada
vaid jõukamad. Mõned esemelised näited
Simunast pärit ehetest on toodud fotol 10.
Kai Böcker on pajatanud:
„Kui vanaemal oli seljas seesidega kampsun, mis jättis rinna vabaks, oli tal rinna
peal mitu rida helmia. Need olid värvilised klaashelmed. Helmeridade sees kannaga
hõberahad. /--/ Kaelarahasid oli emal kolm:
rublaline keskel, kaks viiekümnekopikalist
teine teisel pool. /--/ Kodaratega rahasid polnud, ikka hõbedased rublatükid, keisrikuju
Foto 10. Klaashelmekee ja
peal, suur hõbedast kand taha pandud. Emal
prees
olid helmed alati kaelas, rublatükid sees.
ERM A 292:314; ERM A 291:467
Magamise ajakski ei võtnud ära. /--/ Sõlg oli
hõbedast, kuhikukujuline, pandi kampsiku
külge ja käiksetele. Kanti pidulikel puhkudel. Prees oli särgihoidja, oli igaühel,
sõlge igaühel polnud.” (ERM EA 185 – 186).
Ka Leena Paas mäletas, et „… helmed olid kaelas, rahad küljes, mida rohkem,
seda ilusam. Jõukamatel oli ikka rohkem, mõnel mitu korda kaelas.” (ERM EA
61, lk 230).
See põgus pilguheit Simuna kihelkonna rahvariiete ajaloolisse varaaita on
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vaid killuke meie rikkalikust pärandist. Läbi rahvariiete saame piiluda talurahva
sajanditetagusesse ellu. Tutvuda esivanemate kommete, tavade ja käsitööoskus
tega ning tunnetada nende ilumeelt ja värvitaju.
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Kodulugu: Heino Aasa koolitöö Rohu külast
(1967/68)

Eesti Kultuuriloolises Arhiivis on hoiul Simuna kihelkonna Rohu külas sündi
nud Heino Aasa (s 1951) koolitööna koostatud kirjutis koos fotodega. Materjali
kogumisel küsitleti kohalikke külaelanikke: Anette Aasa (1884–1969), HeindrichJohannes Aasa (1908–1986), August Rünk (1901–1971). Järgnevalt toome ära
mõned näited digiteeritud arhiivimaterjalist (EKLA, Reg. 2001/25), mis kajastavad
muuhulgas küla talusid, koolimaja, kivikalmeid ja Rohu mõisa.
Pandivere kõrgustikul asuva Rohu küla (Rochte) kohta on teateid alates 1469.
aastast. 1858. aastast on andmed 40 talu kohta, 1888. aastal oli Rohu mõisa ja
küla peale kokku 387 inimest (Ross 2011). Küla üks olulisemaid pärandkultuuri
tähiseid on küla keskel, väärika kaskede-lehiste allee ääres asuv Rohu mõisapark.
Rohu mõisa on esmakordselt mainitud 1489. aastal. 18. sajandil kuulus mõis
Lantingshausenitele. 1791. aastal müüs major Jacob Albert von Lantingshausen
mõisa major Carl Ludwig von Brevernile. 1800. aastal ostis mõisa kindralmajor
August von Berg. 1824. aastal läks Rohu mõis aga leitnant Gustav Heinrich von
der Borge valdusse (Särg 2007).
Alates 1851. aastast oli mõisa omanikuks perekond Hoyningen-Huene.
Dendroloogia huvidega sai tuntuks Woldemar A.M. von Hoyningen-Huene,
kes rajas 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi algul mõisa juurde 250 haruldase lii
giga dendropargi. Parki ja aeda täiendasid ning hooldasid aednikud (Ross 2011).
Taimeliigid pärinesid Aasiast, Põhja-Ameerikast, Venemaalt, Kesk- ja LõunaEuroopast ning mujaltki. Huvitavate liikidena võib praegugi looduskaitsealuses
pargis kohata suurelehelist pärna, vitskuuski, palsamnulu ja siberi nulu hübriide,
liaane jt. Woldemar von Hoyningen-Huene oli Eesti Aiandusseltsi abipresident
ning hoidis mõisa triiphoones arvukat orhideede kogu. 1898. aastal loendati
selles kogus orhideesid 38 perekonna 189 liigist, kokku 240 eksemplari (Abner
2013, Hoyningen-Huene 1898 kaudu). Valduste viimane omanik enne 1919.
aasta maareformi oli Gottlieb Otto von Lilienfeld (Särg 2007). Mõisa hoonestus
on tänapäeval peamiselt jälgitav vundamentide ja varemetena, säilinud on kaks
laudahoonet. Pargis asub ka tiik ja küla üks kivikalmetest.
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Asukoht ja elanikud
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Rohu mõis
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Rohu küla talud
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Rohu koolimaja ja Rohu küla tare
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Kivikalmed
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Rohu küla maastik
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Väljaandest saab lugeda Simuna kihelkonna olulisematest
rahvaluulekogujatest, rahvariietest ning koduloost.
Jakob Hurda 1888. aasta rahvaluulekogumise üleskutsega
liitus esimese naiskogujana Julie Sepp, kes saatis
Simuna kihelkonnast nii enda kogutud rahvaluulet kui ka
kooliõpetaja Kaarel Mõiki üleskirjutusi.
Rahvaluulekoguja Villem Viirmanni kaastööd Eesti
Rahvaluule Arhiivile tutvustab oma artiklis folklorist Mall
Hiiemäe. Viieteistkümne aasta jooksul saatis Viirmann
arhiivile ligi 1500 lehekülge kirjapanekuid, muuhulgas
kalendripärimusi, kohalikku ütlusfolkloori, kõrtside ajalugu,
lugusid nõiaoskustega meestest ja mõistatusmuinasjutte.
Simuna kihelkonna naiste rahvariietest kirjutab tunnustatud
rahvarõivaste uurija Kersti Loite. Võrreldes teiste Virumaa
kihelkondadega on Simunast säilinud vähe esemelisi
näidiseid, kuid rohkesti kirjalikke ülestähendusi. Kohalike
inimeste meenutusi saab lugeda ka ülevaateartiklist.
Eesti Kultuuriloolise Arhiivi digiteeritud materjalist on
tehtud väljavõtted Rohu külas sündinud Heino Aasa 1967/68
koostatud koduloost koos fotodega. Kirjutis tutvustab küla
talusid, koolimaja, kivikalmeid ja Rohu mõisa.
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