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Sissejuhatus (1)
• Haanjamaa kohta on loodud palju muistendeid (rahvajutte). Kõigis
neis on püütud rahva arusaamise järgi siinset omapärast loodust
seletada. Jutte on
o
o
o
o
o

mägede
veekogude
suurte kivide
puude
ja teiste looduslike objektide kohta.
(Rõuge kihelkond 2001: 118-119)

Sissejuhatus (2)
• Kõige rohkem on püütud seletada mägede tekkimist, aga pajatatakse

ka rahvauskumustest ja pärimustest.
• Mitmed lood on seotud Kalevipoja või vanapaganaga.

• On ka pärimusi mõnest ajaloolisest isikust, näiteks Rootsi kuningast, kes
olevat kunagi Haanjas käinud.

(Rõuge kihelkond 2001: 118-119)

Muistendite liigid
Töös vaadeldakse järgmisi muistendite liike:

•
•
•
•
•
•

lood mägede tekkimisest ja Haanjamaa looduse kujunemisest;
peidetud varandusest;
vanadest matmiskohtadest;
lood Rootsi kuningast;
pärimuslood kohalikest inimestest;
“Legend Haanimaast ja haanilaisist”.
(Rõuge kihelkond 2001: 118-119)

Kuidas tekkisid mäed?
Haanja mehed olid jumala ja juuda (vanapagana) ära unustanud. See ei
meeldinud kummalegi, et inimesed neid enam meeles ei pea. Jumal ja

juudas litsusid maa kokku, nii et tekkisid mäed ja orud. Kui nüüd haanjamees
orus on, koorem mudasse vaob ja mehel tuleb palju vaeva näha, et mäkke
jõuda, siunab ta: ” Küll olõt tan vanajuuda hädäh! Hinelgi saa viländ
tõmmada ja avita, mis sis vaest eläjät viil üldä!” Kui mees lõpuks mäe otsa
jõuab, ütleb ta: ”Jumalateno! Är sai tast tsiatsungõrmõst külh vällä!” Nii ei jää
jumal ja juudas enam nimetamata.
( Rõuge kihelkond 2001: 102)

Joonis 1. Haanjamaa omapärane loodus
Allikas: http://pilt.delfi.ee/show_original/9901857/ (12.04.2013)

Munamäe saamislugu
• Kalevipoeg oli käinud Pihkvas saelaudu toomas. Kuidagi saanud sorts
tema käigust teada ja saatnud oma pojad Kalevipoega kiusama.
Kalevipoeg hakanud sortsinibulaid laudadega lööma, nii et terve rand
olnud lauajuppe täis. Mis nüüd muud, kui uute laudade järele minna.
Tagasiteel tulnud Kalevipojale just Haanjamail suur uni peale. Ta

heitnud sinnasamma pikali ja kraapinud kokku hulga sammalt, et
peaalust teha. Nii saanudki ilus kuppel, natuke piklik ja munajas.
Rahvas hakanud seda hiljem Munamäeks kutsuma. (Gustavson : 143)

Järvede tekkimine
•

Kord tulnud Kalevipoeg jälle Pihkva poolt, lauakoorem seljas. Jõudnud Haanjasse ja
heitnud puhkama. Ilm olnud kuum, kärbsed ja parmud ei andnud rahu. Kalevipoeg
keeranud ennast ühele ja teisele poole, tema asemest saanud Vaskna järv. Pärast üles

tulemist astunud ta esimese sammu, millest saanud Tuuljärv. (Rõuge kihelkond 2001:103)

Joonis 2. Vaade Munamäe tornist

Joonis 2. Vaade Suure Munamäe tornist. Allikas: http://2.bp.blogspot.com/-

LLdolBoskM0/UUTLnGGmcdI/AAAAAAAABKA/nFy0EoMcDiw/s1600/012++Vaade+Suure+Munam%C3%A4e+tornilt.JPG (12.04.2013)

Mägedest on ka muud räägitud (1)
• Vällämäel asuv allikas ajavat udu välja, muidu polekski siinmail udu.
Arvatakse, et kui mujal udu ei ole, siis Vällämäel ikka on. Vanal ajal
olnud udu rohkem, aga tänapäeval on seda vähemaks jäänud.
(Rõuge kihelkond 2001:104)
• Vällämäe lättest jooksis vanasti selge veega jõgi välja, nüüd on läte
kive ja muda täis aetud. Lätte puhastamisel on sealt leitud suuri
lauatükke, mis olevat Noa laeva ajast sinna jäänud. Siis oli igal pool
suurvesi. Noa laev sõitnud üle mägede ja orgude, Vällämäest
möödumisel löönud laeva nina mäe sisse augu. (Rõuge kihelkond
2001:105)

Mägedest on ka muud räägitud (2)
• Kui Haanjas vihma on vaja, siis teda ei tule. Munamägi ajavat pilved
laiali. Kui piksepilv Haanja kohale jõuab, siis keerutab ta siin niikaua, kui
tühjaks sajab. (Rõuge kihelkond 2001:117)

• Kaloga küla juures Liinamäe kalda sees on üks kelder, mis pidi väga
salapärane koht olema. Seal pidi isegi kummitama. Kui uut teed
ehitatiu, taheti seda keldrit ära lõhkuda, aga omanik ei lubanud.
Keldrist mööda sõites pidi imelik tunne olema. Seda keldrit kutsutakse
ka Kiusukeldriks, ikka sellepärast et tee ehitamise ajal oli keldri pärast
tüli. See kelder on Liinamäe kalda sees praegugi alles. (Rõuge
kihelkond 2001:107)

Haanjamaal võivat leida ka
peidetud varandust
• Rootsi sõja (Põhjasõja) ajal olevat Miilimäe all olevasse Kogõrjärve kuus
pütitäit kulda peidetud. Seda pole tänaseni keegi kätte saanud. Kord
käinud üks Haanja mees Petseri laadal ja saanud seal kokku ühe
setuga, kes lubanud näidata, kus kuld on. Haanja mees ei olevat
tahtnud setut kaasa võtta, küllap saab ise ka kulla kätte, kuid pole
saanud. (Rõuge kihelkond 2001:110)
• Vaskna järve saarel olevat pütt kulda. Ühele mehele öeldud unes, et
võtku ta teine mees ka kaasa ja toogu kuld ära. Teel ei tohtinud nad
aga kellegagi rääkida. Mehed läinudki öösel järve poole. Vastu tulnud
kana, suur heinakoorem järel. Mehed imestanud ja rääkinud:”Kae noh,
kana vidä hainu!”.Mehed ei saanudki kulda kätte. (Rõuge kihelkond
2001:114)

Muistend vanast matmiskohast
• Vaskna järve ääres on vanaaegsed Rootsi kalmud. Sinna olevat mingi
varandus maetud. Möldri Tannil Trolla külast läinud kord järve äärde
kaevama. Äkki kuulnud, et Purka küla mees Kassina Juhan tulnud
Järvemäest alla tema poole, tõllal mustad hobused ees ja hobustel
kuljused kaelas. Nii, kui nad haudadest mööda said ja Vaskna sillani
jõudsid, kadusid nii mustad hobused kui kuljuste kõlin. Kui Tannil edasi
kaevanud, näinud ta, et järvemäest tuleb alla kuri pull. Ka tema
kadunud Vaskna silla juures ära. Tannil mõtelnud, et vaimud segavad
kaevamist ja jätnud asja sinnapaika. (Rõuge kihelkond 2001:113)

Joonis 3. Vaskna järv koos peegeldusega
Allikas: http://vasknaturismitalu.blogspot.com/2011/05/imeline-vaskna-jarv.html
(12.04.2013)

Lood Rootsi kuningast
• Põhjasõja ajal oli Rootsi kuningas Haanjas Munamäe tee kõrval
puhanud ja maa sisse neli keppi löönud. Need läksid kasvama ja olid
suured uhked pajud Munamäe tee ääres. Tänaseks on nad maha
raiutud.
Rootsi kuningas olevat Haanjas ka oma kübara ära kaotanud . (Rõuge
kihelkond 2001: 118)
Munamäe kaldas olnud üks tamm, mille oksad olnud sellised, nagu
oleks ta latvamööda maa sisse pandud. Selle oli Rootsi kuningas maa
sisse pannud ja öelnud, et kui puu kasvama läheb, saab Eesti ükskord
Rootsi omaks. Praegu pole sellest tammest midagi teada. (Rõuge
kihelkond 2001: 119)

Joonis 4. Vaade Munamäele.
Allikas: http://www.kagureis.ee/index.php?id=haanjamaa-pilvepiirilt-metsavennamuldonni (12.04.2013)

Lood kohalikest inimestest
• Kord hakanud Jakobi-nimeline mees Rõugesse kirikusse sõitma. Lumi
olnud sügav ja mees jäänud koos hobusega lumme kinni. Olnud seal
kogu kirikuaja. Hiljem hakati seda kohta Jakopkerigu oruks nimetama.
(Rõuge kihelkond 2001: 121)
• Saaluse vallas elanud Tsõõri Tannil, kes olnud väga tugev mees. Öösiti
õitsil olles näidanud Tannil oma jõudu: ta võtnud hobuse sülle ja
käinud temaga kaks-kolm korda ümber lõkketule. Mõisapõllul tööd
tehes tulnud riid kupjaga. Tannil tõuganud paari künnihärgi põõsasse
ja ütelnud: “Naidõ vaskidõga ei olõ midägi tetä. Anna härä, miä
omma härä!”(Võromaa kodolugu 2004: 206-207)

Joonis 5. Saaluse kaunis loodus
Allikas: http://pilt.delfi.ee/show_original/9901867/ (18.04.2013)

“Legend Haanimaast ja
haanilaisist”
• 2007.aastast alates korraldatakse maikuu alguses koolis üritus “Legend
Haanimaast” ( vt Joonis 6).
• Legendi tekst on kokku pandud Haanimiihhi Nõvvukua meeste poolt.
• Õpilased on üritustel võrukeelset teksti ette lugenud (vt Joonis 7).
• Legendis räägitakse Haanjamaa tekkimisest ja elu kujunemisest.
• Üritusest võtavad osa ka teiste koolide õpilased.
• Õpilased joonistavad puidule.

Joonis 6. Haanimaa legend 2007. Allikas:
Erakogu (Kersti Leit 2007)

Joonis 7. Haanimaa legend 2007. Teksti
lugejad (vasakult) Stina Kraam, õpetaja
Kersti, Katrin Hindrikson, Kadri Kook,
Moonika Haili ja Han Hendrik Piho. Allikas:
Erakogu (Kersti Leit 2007)

Kokkuvõte
• Läbi töötatud muistendite põhjal jõudsin järeldusele:
o Muistendeid Haanjamaa kohta on erinevatel teemadel.
o Kõige rohkem muistendeid on seotud siinsete kohtade ja
inimestega.
o Kalevipoja-muistendeid on üsna vähe.
o Mitmed muistendid on omavahel põimunud (Rootsi kuninga lood ja
peidetud varandus, kummituslood ja mäeküljes asuv kelder).
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