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Sissejuhatus

Sümboleid ja sümboltähendusega kujutisi hakati kasutama tõenäoliselt üsna pea 
pärast inimmõtlemise väljakujunemist. Kriipsudest ja nende kombinatsioonidest 
koosnevaid märke on leitud juba kiviaja tööriistadelt ning ajaloolaste ja arheo-
loogide hinnangul kujunes siis välja ka mõningane joonsümboolika: püstjoon 
tähistas tuld ja välku, rõhtjoon maad ja vett, ring päikest jne (vrd Saare 2001: 
11). Seega saab juba nende iidsete aegade kontekstis rääkida sümbolite puhul 
nii esteetilis-kunstilisest kui infoedastamise funktsioonist. Märkide tätoveerimi-
sest kehale ja süvistamisest majapidamisnõudele on vanimaid viiteid nooremast 
kiviajast. Enesemärgistamine võib olla seotud sooviga näidata grupikuuluvust 
või staatust, aga ka ilutaotlusega. Eesti alalt leitud muinasaegsed matuseleiud 
viitavad, et tolleaegsete ehete juurde kuulunud linnu-, risti- ja noakujuliste ripatsite 
puhul oli juba esil kaitseloogika (vrd Värv 1998: 368). Ent inimene eristub teis-
test liikidest tänini oma abstraktse mõtlemis- ja seostamisvõime poolest, samuti 
omaduse poolest tajuda sümbolitega seoses ülevaid emotsioone, kaitstuse või 
pühadustunnet (siiski ei saa teiste liikide sümbolitunnetuse kohta teha lõplikke 
järeldusi, sest puuduvad ammendavad võrdlusandmed). Sotsioloog Robert Bellah 
on koguni märkinud: „Tundub ilmne, et me ei suuda eristada reaalsust sümbol-
tähendustest, mille me sellele omistame. Olles inimesed, saame me mõelda ainult 
sümbolites, mõtestada iga kogemust ainult sümbolites” (Dillistone 1986: vi). 
Usundiloolase Mircea Eliade (1991) arutluskäik on veel detailsem: „Sümboolsus 
lisab objektidele või tegevustele uue väärtuskihi, ilma sealjuures rikkumata selle 
vahetut või „ajaloolist” tähendust. Seeläbi muudetakse objekt või tegevus „avatud” 
sündmuseks [---]. Varaste ühiskondade inimesed saavutasid eneseteadlikkuse selle 
laialt avatud ja rikkaliku tähendusega maailma kontekstis. Jääb vaid näha, kas 
sellised „avatused” on lihtsalt järjekordne viis põgenemiseks või pakuvad need, 
vastupidi, ainukest võimalikku viisi maailma tõelise reaalsuse vastuvõtmiseks.” 

Pärimuslike märkide ja sümbolkujutiste valdav seos on usundiline, neid on 
sageli kasutatud ühenduse loomiseks või säilitamiseks üleloomulike jõududega või 
on neile endile omistatud kaitsemaagilist toimet. Ka eesti pärimusest on andmeid, 
et eriliste märkidega kaunistatud esemeid ohverdades püüti mõjutada tulevikku, 
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taotleti tööõnne, viljakust, sigivust (vrd Värv 1998a: 519). Psühholoogiliselt suunas 
lõputu kaitsemärkide kasutamine fookuse sellele, et kaitstus on isegi ebakindlatel 
ja kehvadel aegadel võimalik, seega aitas sellest tulenev korduvus ja enesesisendus 
kinnitada usku, et elu saab säilida ja paremaks minna. 

Maagilis-usundilise tähenduse tõttu on sümbolitel olnud oluline koht ennus-
tajate, maagide ja alkeemikute vaimuarsenalis, kusjuures üks nende kasutamise 
eesmärke oli ka kiriku mõõdupuu järgi ketserlike püüdluste varjamine. Kohati 
on religiooni tervikuna defineeritud kui sümbolite süsteemi ehk ideekogumit, 
mis formuleerides arusaamu eksistentsi üldise korralduse kohta, „ümbritseb 
need arusaamad säärase tegelikkuseauraga, et need meeleolud ja motivatsioonid 
näivad ainulaadselt elulähedased” (Geertz 1990: 2303). Kahtlemata esineb lisaks 
subkultuuripõhistele, vaid piiratud ja lisaks sageli spetsiaalse initsiatsiooni läbi-
nud rühmale teadaoleva mõtestatusega sümbolitele laiemalt mingile ajastule ja 
kultuurile omaseid kujutisi ja ka selliseid, mida teab peaaegu igaüks. Näiteks 
tänapäeva läänemaailmas on üks tuntumaid ja enim eksponeeritud kujutisi süda, 
mida seostatakse romantilise armastusega. Eesti pärimuses on süda omandanud 
aga niisuguse tähenduse alles hiljuti, suulises pärimuses valdavalt 20. sajandil; 
südamekujulised sõled jõudsid siia vähehaaval juba 17. sajandil, kuid nende tähen-
dus oli mitmekihilisem. Euroopas laiemalt ei ulatu romantilise südamesümboolika 
vanus kaugemale keskajast. Ka meelelise armastuse väärtustamine ei ole Euroopas 
olnud alati enesestmõistetav – keskaja kirjanduses kohtab sedastusi armastuse 
kontrollimatu jõu kohta, reformatsioonijärgsel perioodil suhtuti kirglikesse tun-
netesse üpris distantseeritult, seevastu 19. sajandi romantismi perioodil sai tunde-
elu tähtsustamine ja romantilis-idealiseeriv paarisuhete käsitlus valdavaks (vrd 
Spieker 2012; Hiiemäe 2015). Seega võib mõningate sümbolite tähendus seoses 
ühiskondliku väärtustajuga ajas teiseneda, kuid põhilised tähendusvaldkonnad 
on läbi aja samaks jäänud, haakudes pöördeliste eluringi momentidega (sünd, 
pere loomine, surm), elu kestmisega (viljakus, tervis) või transtsendentsusega 
(jumalikkus, igavene elu, vägi). Kõige muu hulgas on sümbolkujutised olnud üks 
komponente rahvaravis, näiteks on eesti ravirituaalides kasutatud sageli geomeet-
rilisi märke, mustritega kindaid ja sukki, punutud paelu, kusjuures täiendavat 
rolli võis mängida värvisümboolika (eriti sageli mainitakse rõõmu ja elujõuga 
seostuva punase värvuse kasutamist, kuid ka musta kui viljakandva maa ja vahel 
leinavärvi). Samuti on ajas säilinud seos piiritajuga – näiteks kaitsemärke on kõige 
enam kasutatud rõivaste käiseotstes, kaelusel või seeliku allservas, arhitektuuris 



11

uste, akende ja unkaaukude juures ehk siis kohtades, kus omasfäär läheb üles 
võõraks ja potentsiaalselt ohtlikuks.

Käesolevas raamatus on põhirõhk eesti pärimuslikel märkidel ja sümbolitel, 
kuid vajaduse korral on nende kirjeldused ja tõlgendused asetatud laiemasse 
kultuurilisse konteksti, sest vaid väga harva eksisteerivad ühe kultuuri sümbolid 
muust maailmast täiesti eraldiseisvalt. Ent teisalt annab iga kultuurilis-pärimus-
lik aegruum ometi antud piirkonna ideedele oma ainulaadsed nüansid, seega on 
eesti pärimuslikud sümbolid ilmekad teabekandjad just siinse usundi ja kultuuri 
taustal, olles käsitletavad teatava kohaliku mitteverbaalse keelena. Raamatu 
eesmärk ongi eesti pärimuskultuuri tähenduskeele tutvustamine ja sellega seotud 
sisu ja funktsioonide kirjeldamine. Näitetekstid on valdavalt kogutud 19. sajandi 
teisel poolel ja 20. sajandi esimesel poolel, järelduste tegemisel on tuginetud 
mõnevõrra ka varasemate sajandite kroonikatekstidele ja muudele ajaloolistele 
allikatele, kuid kirjeldatud märksõnade tähendus ulatub tihtilugu ajaloos palju 
kaugemale. Suhteliselt põgusalt puudutatakse muinasjutusümboolikat, kuna 
selle võrdlemisi rahvusvahelise pärimusmaterjali puhul pole spetsiifilisi kohalikke 
nüansse eriti palju. 

Märk ja sümbol

Selgituseks ka mõni sõna terminoloogiast. Kuigi termineid „märk” ja „sümbol” 
kasutatakse sageli sünonüümselt ja kumbagi omakorda mitmes eri tähenduses, 
seostub sümbol pigem sügavama mõtte või allegooriaga, hõlmates oma otsesest 
objektilisest või sõnalisest tähendusest enamat, kusjuures vahel võib üks sümbol 
viidata ka tervele tähenduste jadale. Sõna „sümbol” tuletusbaasiks on kreeka-
keelne sõna symballein, mis viitab ühendusele ja seostus algselt savitahvli, -nõu 
vms objekti osaga. Selle kujunemisloo alginspiratsiooniks on peetud Vana-Kreeka 
kommet lepingute sõlmimisel mõni selline objekt kaheks murda, millest kumbki 
lepingupool hoidis oma osa alles ning hiljem oli neid osi kokku sobitades võima-
lik tõendada isikuid, keda antud leping sidus (Dillistone 1986: 14). Antropoloog 
Clifford Geertzi tõlgenduses võivad sümbolid tähistada suvalist objekti, tegu, 
sündmust või väärtust, mis on mingi arusaama kandja; need on seega kogemu-
sest pärinevad ja tajutavasse vormi valatud abstraktsioonid, ideede, suhtumiste, 
otsuste, igatsuste või uskumuste konkreetsed kehastused (Geertz 1990: 2303). 
Filosoof Paul Ricœur (2004: 12–13) defineerib sümbolit kui tähendusstruktuuri, 
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AEVASTAMINE. Aevastamist on usundilises mõtlemises tajutud teatava märgi-
lise kommunikatsioonivormina. Seda on nii eesti usundis kui laiemalt Euroopas 
peetud ennustuslikuks, isegi jumala sõnumiks, kuid mõne keskajast dokumen-
teeritud tõlgenduse järgi ka märgiks, et inimese hing tahab kehast lahkuda. Muu 
hulgas on arvatud, et aevastamine avab inimese välismõjudele, nõrgestab inimest 
või viitab tema peatsele haigestumisele. Paljudel rahvastel on koguni uskumus, 
et aevastamise ajal lendab aevastajal nina kaudu deemon kehast välja (Harme-
ning 2000: 318), võimalik, et seda arusaama on toetanud aevastava inimesega 
kokku puutunud inimeste haigestumise täheldamine. Eesti pärimuseski on peetud 
aevastamist sageli haigusohu märgiks, kuid mõningate usunditekstide järgi viitas 
see, vastupidi, hoopis haige inimese tervenemisele. Järeldusi tehti selle põhjal, 
mitu korda (paaris või paaritu arv), kus ja mis suunas (toa või ukse poole) keegi 
aevastas. Oma rolli mängisid isegi aevastamise kellaaeg ja aevastaja sünniaeg. 
Aevastamise võimalikke halbu tagajärgi püüti leevendada vastuütlusega „tervi-
seks” või „hoia jumal”, mis on tuntud rahvusvaheliselt juba vähemalt antiikajast 
ja mida saab käsitada ennustuse täitumist (ehk haigestumist või muud halba) 
ennetava loitsuna. Arvatavasti renessansi perioodist pärineb kohati tänini levi-
nud uskumus, et aevastamise ajal jääb inimesel süda seisma. Kaitsevormel aitas 
seega südame uuesti käima saada. Ühe saksa seletusmuistendi järgi on kuradil 
kõikide inimeste kohta pikk nimekiri, mida ta aeg-ajalt valju häälega loeb. Isik, 
kelle nime ta parasjagu lausub, aevastab, ja selleks, et hoida teda kuradi võimu 
alla langemast, ongi taas vajalik kaitsesõna. Mõnel pool Euroopas on tuntud 
ka uskumus, mille järgi eriti just hommikul tühja kõhuga aevastamine võib 
tähendada midagi erilist – nt peatset kingitust või uudist, aga vahel ka sõimu  
abikaasalt.

 — Söögi ajal aevastamine
Kis sööma hakates aivastas, siis tähendas see, et ühes kuhas üks rikas kooljas 
ära sureb, kellel varandust ning toidust küll käes on. Kui inimene sööma lõpu 
poole aevastas, siis tähendas see, et sel ajal sureb kuskil üks vaene kooljas, 
kellel suurt söömakssaamisi pole. Neid surmasid said need inimesed ka ise 
varsti kuulda, kis aevastasid. (ERA II 8, 193/4 < Jaani khk, 1928)
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 — Vihje kirjale
Kui keegi tule jaares aevastab, siis soab ta varsti kirja. (H III 4, 226 (27) < 
Ambla khk, 1889–1890)

 — Mõte saab tõeks
Kui iseeneses miski asja peale mõtled ja teine inimene ühe korra selle peale 
aevastab, siis jäeb see mõte valeks, aga kui kaks ehk kolm korda aevastab, 
siis saada see mõte tõeks minema. (H II 57, 252 (22) < Kose khk, 1898)

AL ASTIOLEK . Tõenäoliselt 
tunnevad kõik rahvad riietusega 
seotud sümboleid, kuid paljudes 
kultuurides on võimas sümboolne 
tähendus ka alastiolekul. Alasti-
olek viitab tagasipöördumisele tsi-
vilisatsioonieelsesse staadiumisse, 
mis ühtlasi seostub ürgväega, ehk 
siis takistamatule kokkupuutele 
kõigi ürgelementidega. Kultuu-
rides eristatakse seksuaalset ja 
mitteseksuaalset alastust ning neis 
ühis kondades, kus alastus on seo-
tud seksuaalsusega ja keha tava-
liselt varjatud, väljendub enam 
alastioleku usundiline tähendus. 
Seevastu Antiik-Kreekas oli lait-
matu alasti mehekeha sedavõrd 
hinnas, et seda saab käsitada alas-
tuse kultusena ehk alastuse kui 
rituaalse kostüümina (Bonfante 
1989). Praeguse Saksamaa aladelt 
on leitud 6. sajandist eKr pärit 
keldi kujusid, mis kujutavad sõda-
lasi, kellel on kehakatteks ainult 

Alasti näkineiu Eduard Wiiralti illustratsioonil Jakob 
Kõrvi muinasjuturaamatule. Eesti Autorite Ühing, Eesti 
Kunstimuuseum SA
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vöö, kaelavõru ja müts. Need leiud kinnitavad kroonikute väiteid, et keldi sõda-
lased olid harjunud võitlema alasti ning see komme võis olla taas seotud teatava 
väetajuga (Davidson 1988: 18). 

Euroopa kultuuris viitab alastus vähemalt viimastel sajanditel valdavalt tava-
välisusele, kristliku õpetuse kaudu lisaks pärispatule, himule ja häbile. Ent renes-
sansiaja kristlikus kunstis võis alastus sümboliseerida ühtaegu nii puhtust ja 
süütust kui selle vastandit – meelelisust ja vooruste puudumist (Ferguson 1990). 
Eestis ja mujalgi Euroopas on rahvausundis alastusel kohati seos üleloomulikku-
sega. Nii on mõningatele vaimolenditele muistendite järgi tunnuslik just alastiolek 
(nt näkk, vahel ka rippuvate või muidu suurte rindadega metsavaimud). Teisalt 
võis alastiolek uskumuse järgi ka üleloomulikke olendeid hirmutada või kriitilises 
olukorras sooritatavat rituaali võimendada (haigust peletada, peidetud varandust* 
kätte saada, armastust tugevdada). Alastiolekule usundilises mõtlemises omistatav 
kaitsemaagiline mõju on osalt seotud suguelundite (sootunnused, suguelundid*) 
sümboolikaga.

 — Armastuse sõnad lugeda alasti
Alasti neljapäeva õhtul, kui päike läbi akna sisse paistab, keeruta peripäeva 
kolm korda ümber keha ja ise loe meieisa[palvet], siis kolm korda ümber 
pea, ise ütle: „Mari, armasta Mihklit, nagu naine meest armastab ehk nagu 
Kristus kogudust. Aamen.” (E 55464 (19) < Puhja khk, 1925)

 — Alasti poterman kuulutab hukku
On nähtud laevades enne hukkumist nähtusi, inimeste väljaminekut – kutsuti 
ikka potõrman. Kui alasti, siis on suuremast jaost kõik otsa saanud. Kui 
riides, siis pääsnud. Peris ehituse aegas tulnud [potõrman laeva]. (RKM II 
10, 166 (18) < Kihnu khk, 1933) 

 — Veider alasti poisike
Holstre Nõmme (Muntsunõmme) lähedal asetseb Toomemägi. Seda katab 
lepavõsa, mille keskel väike lohk. Selle lohu lähedal nähtud mõnikord vana-
kuradit, kes teekäijaile mitmesugusel kujul ilmunud ja neid püüdnud mitmel 
viisil oma võimu alla saada. Ühel ähmasel sügisõhtul läinud Rebase Hendrik 
terakoormaga Pätsi veskile. Kui ta Toomemäest mööda läinud, ilmunud 
lohust väike alasti poisike, kes pakkunud mehele täidetud rahakotti. Mees 
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aga ehmunud ja karjatanud: „Püha ristike!” Kohe olnud veider poisike 
kadunud. (ERA II 237, 419/20 (69) < Paistu khk, 1939)

 — Rahapaja püüdmine
Kord unes juhatatud Lutsusepa Andrusele, et mine Suure heinamaa mäele, 
seal oleva sarapuupõõsa juures künna nülitud märaga maad, siis saad sinna 
peidetud rahakatla kätte ja sa saad väga rikkaks. Poiss pole midagi mõistnud 
peale hakata, et mismoodi sa nülid hobuse ära ja siis taaga veel künnad. 
Sellepärast rääkinud oma unenägu isale. Isa kuulanud juttu põhjaliselt ära ja 
küsinud poja käest: „Kas sinul tuttavat tütarlast on?” Poeg vastanud: „Jah, 
Holli sauna Eduga ma ikka olen heasti läbi saand.” Isa õpetanud: „Mine 
nüüd Edu juure, räägi temale ära, et võtad teda naiseks, kui tuleb sinuga 
seltsis juhatatud kohta, võtab enda alasti, sina rakenda teda adra ette, aita 
ise tagant ja kündke. Ei ole sul paremat nülitud mära tarvis, see on niisama 
hää.” Poiss rääkinud isa õpetust Edule, lubanud teda naiseks võtta, kui Edu 
temaga seltsis tuleb sinna alasti kündma. Edu olnudki sellega nõus, vaene 
tüdruk saab mehele ja mis siis. Teisel päeval mindudki kättejuhatatud kohale, 
rakendanud Edu adra ette ja künd läinud sarapuupõõsa juures lahti. Vaevalt 
olid nad saanud paar kriipsu maasse teha, kui maailmatuma suur rahapada 
tõusnud kange kolinaga maa peale. Oh seda rikkust, mis seal sees olnud, 
puha hõbe- ja kuldraha. Poiss ajanud raha juuresolevase kartulikotti, andnud 
kahel inimisel vankri peale tõsta. Kodusse saades andnud isale hää õpetuse 
eest väärika tasu, kes ka õige rikkaks meheks saanud. Peale seda võtnud 
Edu endale naiseks ja kolinud linna elama. Seal elanud oma elupäevad väga 
jõukasti. See koht, kustkohast rahapada välja tuli, on praegust veel alles, 
sarapuupõõsa all on auk ka näha, mis iialgi kinni ei kasva, vaid on ikka ja 
alati niisama uus, kui oleks mõne aasta eest seal auku kaevatud. (ERA II 
121, 762/5 (9) < Martna khk, 1936) 

ALKOHOL. Erinevaid alkohoolseid jooke on pruulitud joobe saavutamiseks 
ja rituaalseks kasutuseks umbes 10 000 aastat ning maailmas pole tõenäoliselt 
ühtegi piirkonda, kus alkoholi ei tuntaks. Eesti vanimad teadaolevad rituaal-
sed joovastavad joogid on mõdu ja õlu. Ajalooliselt on olnud viinast olulisem 
roll just õllel – see kuulus vähemalt Eestis ja naaber maades juba paganlusajal 
ohvrikommete juurde. Alkoholi sümboolse tähendusega seostusid paljudes 
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kultuurides materiaalsed asjad, Eestis 
näiteks dekoreeritud õllekapad, nagu 
pruutkann, mille pidi kinkima pruu-
dile peig, vahel ka – eelkõige Lääne- 
Eestis – pruudi vend (sel juhul võidi 
seda kannu nimetada veljekannuks). 
Enamasti oli pruutkann kaunistatud 
kirjatud vööde* ja paeltega, millel on 
omakorda sidumissümboolika, aga 
ka lihtsalt ilufunktsioon. 17. sajandi 
kirjamees Bengt Gottfried Forselius 
(1684/2004, ptk 4) mainib õlle ohver-
damist pulmade ajal: „Pulmasöögil 
valavad nad [noorpaar] palju õlut 
maha ja loodavad, et seda siis nendel 
alati nõnda voolab ja rohkesti on.” Viljandi vaimulik Fabricius (2010) kirjutab oma 
Liivimaa ajaloos samuti 17. sajandi kommetest, märkides, et piksele tuli põua korral 
ohverdada noor must lehm, must sikk ja must kukk, seejärel tuli aga õllekannu 
kolm korda ümber tulelõkke kanda ja õlut tulle valada, ise üha vihma paludes. 

Õllerüüpamisega kinnitati eesti traditsioonilises kultuuris sõlmitud lepingud, 
samuti märgistati sellega tähtsamate tööde lõppu ning perekondlikke ja kalendri-
tähtpäevi. Näiteks jõulude ajal piserdati õlut õlgedele, kerisele ja karilooma-
dele mõeldud leivatükkidele – arvatavasti eesmärgiga meelestada soodsalt hingi, 
majavaimu või muid vaimolendeid. Mõne pärimusteate järgi pidi jõulu esimesel 
pühal kannutäie õlut isegi kaevu valama, et vesi halvaks ei läheks. Uudseviljast 
tehtud esimest õlut juues tuli pealt vahtu maha loksutada, et viljajätk ei lõpeks – 
tõenäoliselt on selle kunagine mõte olnud maale või maavaimudele ohverdamine. 
Pärimustekstide järgi pöörduti setode karja- ja põllujumala Peko auks peetavatel 
pidustustel Peko poole palvega tulla õlut jooma. Läänesaartelt on kirjeldusi selle 
kohta, et veehaldjate soodsaks meelestamiseks tuli soristada veidi õlut ja viina 
merre, mõningate tekstide järgi ohverdati õlut ka hiites. Spetsiaalseid kombeid 
tuli järgida juba õllepruulimise juures, et keegi jooki ära ei nõiuks, aga ka et 
pruulitav õlu joojaid riidu ei ajaks või liiga kergesti pähe ei hakkaks. Selliste 
negatiivsete tagajärgede vältimiseks tuli visata näiteks kolm söetükki õllenõu 
põhja või kasutada õlleteoks kadakavett. 

Pulma-õllenõu Koila külast koos peremärgi ja 
valmistamisaastaga. Eesti Kultuurilooline Arhiiv
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Kui Eestis hakkas levima viinatootmine – selle algusajaks loetakse 15. sajandit, 
kuid massilise ulatuse sai viinaajamine 18. sajandil –, kandusid õlle maagilised 
funktsioonid osalt viinale üle, sellele aitas kaasa viina tugevalt meeleseisundit 
muutva, aga ka desinfitseeriva toime tajumine. Viina on Eesti matmispaikadest 
leitud ka hauapanusena. Olles muuhulgas tuntud tulivee nimetuse all, ühendab 
viin endas sümboolselt tule ja vee kvaliteedid. Teatud tähtpäevade juurde on 
kuulunud „puna” ehk kõrvetatud suhkru või marjamahlaga punaseks tembitud 
viina joomine, näiteks pidi maarjapäeval ja küünlapäeval joodud puna tagama 
just naistele hea tervise ja punased palged, kuid peletama ka suvised sääsed. Kuni 
20. sajandi esimese pooleni on kosjaviinal oluline roll kosjasobitamise rituaalse 
kommunikatsiooni juures. Nii võis pruut näidata kosilasega nõusolekut kosjaviina 
maitstes või selle pudelile vööd* ümber sidudes. Viin on oma kanguse ja selguse 
tõttu olnud hinnatud ka rahvapärastes ennustus- ja ravirituaalides. Tänapäevani 
kuulub maagilise taustaga alkoholipruukimine laeva vettelaskmise, sarikapeo ja 
lapse sünni tähistamise juurde ning väljendub ka lihtsalt terviseks joomises. Kuigi 
alkoholi on väga sageli kirjeldatud seoses rituaalse tegevusega, mille eesmärgiks 
oli ühiskonnas korra ja tasakaalu jaluleseadmine, joodi seda kahtlemata juba 
muiste ka lihtsalt lusti pärast. Tõsiasja, et siin võidi kalduda liialdustesse, kinni-
tab liigjoomise vastaste maagiliste võtete olemasolu – seda nii Eestis kui mujal. 

 — Õlle abil mehele
Kui tüdrukud mehele ei saa, siis tuleb saunaukse alt kolm laastu leigata, 
neid kolm kord läbi loogarönga tömmata ja siis kolme koltri ölle sees keeta 
ja seda ölut siis tüdrukutele juua anda. Siis saada tüdrukud kohe mehele. 
(E 27605/6 (178) < Jämaja khk, 1896)

 — Hiiepuudele õlut 
Oru mõisast mõnisada sammu eemal on Hiiealune heinamaa, seal olla 
vanal ajal suur hiis olnd, kus rahvas käind ohverdamas ja mida väga pühaks 
peetud. Seal kasvand suur sanglepamets peal, selles metsas käind küla-
rahvas tähtpäävadel ohverdamas. Puudele on saand ohvriks õlut viidud, 
mida puude otsa loobitud, aga maa peale kõrgemate küngaste otsa on saand 
muud toidu poolist viidud. See raba, mis sellest õllest järele jäänd, söödetud 
kohe, selsamal pääval loomade kätte. (E 28534/5 (6) < Kose khk, 1896)
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 — Viina pealt vaatamine
Kui taheti inimese tulevikku ehk minevikku teada, vaatasid posijad viina 
pääle ja ütlesid: „Selle kolmainu Jumala issapoja pühavaimu nimel, näita 
end.” (ERA II 193, 649/50 (3) < Karula khk, 1938)

 — Viina kurkuminek
Kui pulma ajal peigmehel või pruudil juhtumisi viin kurku minevat, siis 
saavat see halba elus või mõnda muud õnnetust peigmehele ehk pruudile 
tähendama. (ERA II 15, 206 (286) < Saarde khk, 1929)

ANKUR. Ankur sümboliseerib meresõitu, kuid võime tõttu suurt laeva ka kee-
rulistes ilmaoludes paigal hoida ühtlasi turvalisust, stabiilsust ja sellega seoses 
lootustki. Ankur on olnud pikka aega väga populaarne meremeeste (kuid lootuse 
kandjana ka vangide) tätoveeringutes. Puutudes kokku vetevallaga, võib ankur 
olla muu hulgas mõtteliselt vahend, mis loob kontakti veerahvaga või müütiliste 
vetevalla objektidega (nt vaaraorahva ratastega). Seevastu tabulises kohas veepõhja 
lastud ankru võivad üleloomulikud olendid hoiatuseks asendada verise oinapeaga. 
Samuti tähendab mõttelisel vaimude tunnil ehk kella kaheteistkümne ajal ankru 
heiskamine ja teekonna alustamine meremeeste pärimuse järgi halba. Mõne 
(vanematest allikatest nt Vana-Egiptuse) tõlgenduse kohaselt kujutab ankru kumer 
allosa noorkuud ehk naiselikkuse sümbolit ja ristiosa mehe sümbolit, mistõttu 
ankur kannab elu või ühenduse tähendust; varakristliku tõlgenduse järgi nähti 
nendes ankru osades aga ka neitsi Maarja ja Jeesuse kokkukuuluvuse tähendust, 
kusjuures lisaks võidi ankrusümbolit kombineerida kala* märgiga (de Vries 1984: 
13). Piiblis nimetatakse Jeesuse õpetust „hinge ankruks” (Hb 6:19). Ankrumärki 
kohtab üsna sageli Eesti hilisemates (ehk 19. sajandi lõpu) peremärkides.

Ankrumärgi ja aasta-
arvuga võrguujuk ehk 
ainakäba. Eesti Rahva 
Muuseum


