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SISSEJUHATUS 

1. Töö eesmärk 

Siinse töö eesmärgiks oli koostada viiulimängu õppematerjal koolidele, kus õpetatakse 

rahvamuusikat, samuti pakkuda repertuaari folkloorirühmadele ja teistele 

viiulimänguhuvilistele. Õppematerjal põhineb kahe eesti rahvapillimängija, Urvaste 

kihelkonnas elanud Otto Hiiopi ja Kristjan Joakiti viiulipalade salvestustel Eesti Rahvaluule 

Arhiivis, mida täiendavad August Pulsti mälestused Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis. 

Nimetatud allikate põhjal on koostatud noodiraamat, kaks CD-plaati ning ülevaade viiuldajate 

tegevusest ja helisalvestamisest. Edaspidi on kavas õppematerjal publitseerida koostöös Eesti 

Kirjandusmuuseumiga sarjas „Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist”. Siinses töös on ära 

toodud õppematerjal ja lühike ülevaade selle koostamisest. 

Praegu levib Eesti muusikakoolides rahvamuusika õppekava, mille eesmärgiks on just 

õpetada traditsionaalset pillimängu. Puuduvad aga tänapäevased õppematerjalid (noodid, 

helisalvestused). Tööd koostama hakates võtsin eeskujuks Krista ja Raivo Sildoja poolt eesti 

traditsionaalse viiulimängu põhjal koostatud noodiraamatu “Pärnumaa Viiuldajad Esimene” 

(Sildoja 1997), kus lisaks täpsetele noodistustele on juures helikassetid arhiivisalvestustega 

ning põhjalik pillimängijate tutvustus.  

Siinses töös koostatud viiulimängu õppematerjal on kavas avaldada komplektina, mille 

sisalduvad järgmised osad:   

• Noodiraamat. Noodiraamatust leiab Otto Hiiopilt ja Kristjan Joakitilt salvestatud 

lugude noodistused. Selleks transkribeerisin 30 pillilugu, mis on heliplaadistatud 

Otto Hiiopilt ja Kristjan Joakitilt 1937. aasta maikuus August Pulsti ja Herbert 

Tampere poolt. Töö lõplikus avaldamisversioonis on kavas noodiraamat lisada 

pdf-failina arhiivisalvestusi sisaldavale CD-le, et iga huviline saaks seda enda 

soovi kohaselt välja printida.  



• 2 viiulimuusikaga CD-plaati. Esimesel on Otto Hiiopi ja Kristjan Joakiti 

arhiivisalvestused (+ noodiraamat pdf-failina), teisel samad viiulilood, esitatud 

minu ja minu sõprade poolt tänapäevasel kujul. Viimased on mõnikord esitatud 

ühe viiuliga, kuid ka kahe viiuli, viiuli ja torupilli ning viiuli, eesti lõõtsa ja kitarri 

koosmängus. Püüan töö käigus välja tuua erinevuse ajaloolise rahvamuusika1 

helisalvestuste ja tänapäeva rahvamuusika vahel, mis on tekitanud vajaduse kahe 

sisult sarnase, kuid esituselt erineva salvestuse avaldamiseks. 

• Raamatuke, milles annan ülevaate viiulist ja viiulimängu ajaloost Eestis, 

rahvamuusika plaadistamisest, tolleaegse kultuuritegelase ja heliplaadistamise 

organiseerija August Pulsti elust ja tööst, ning muidugi Urvaste viiuldajatest ja 

nende pillimängustiilist. Töö avaldamiseks on tutvustav raamatuke kavas tõlkida 

ka inglise ja võru keelde. Kuna Urvaste kuulub Võru maakonda ning ma pean 

oluliseks väärtustada ja hoida veel kasutusel olevaid dialekte, siis, mõeldes Võru 

õpilastele ja õpetajatele, otsustasin lisada eesti kirjakeelele lisaks võrukeelse tõlke.  

2. Uurimisaines 

Uurimisainese moodustavad Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi kogudes 

olevad plaadistused ja vaharullisalvestused. Kokku on Otto Hiiopilt ja Kristjan Joakitilt 

salvestatud 46 pillilugu, millest 25 on vaharullisalvestused2 (neist 14 on ka plaadistatud), 

ülejäänud 21 lugu on plaadistatud3 kujul. 46-st salvestusest võtsin vaatluse alla kõik 

plaadistatud variandid ning need lood, mis on arhiivis olemas vaid vaharullisalvestuste näol. 

Sel moel selekteerisin välja 33 lugu, millest 3 vaharullisalvestust olid sedavõrd halva 

kvaliteediga, et otsustasin need kõrvale jätta. 

Plaadistamisel 1937. a. salvestati Otto Hiiopilt kokku 20 lugu, neist 6 mängitud koos Kristjan 

Joakitiga, kellelt salvestatud kõigest 4 lugu. Paljudel 1936. a. Herbert Tampere poolt 

vaharullile salvestatud lugudel ei ole teada nimesid, seetõttu olengi noodiraamatus märkinud 

sellisel juhul lugude nimeks „Polka”, kuna need kõlavad just selle tantsuna. Muusika 

konteksti avamisel, viiuldajate iseloomustamisel toetun August Pulsti mälestustele, mille ta 

                                                 
1  Järgneva selgituse olen tsiteerinud Katrin Valgu bakalaureuse tööst „Labaga kannel Setumaal 20. saj. 
algul” (Valk 2005: 5) Ajalooline rahvamuusika – „see on termin, mille kasutamist on pannud ette Heikki 
Laitinen, toomaks täpsust rahvamuusika mõiste paljutähenduslikkusesse ning tegemaks selget vahet kaasaegse 
ning juba minevikku jäänud, traditsioonilises talupojaühiskonnas levinud rahvamuusika vahel (Laitinen 1991: 
64)” 
2  ERA, Fon 490 a–c; 491 a–c; 492 a–d; 493 a–d; 494 a–c; 495 a–c; 496 a–e; 497 a–c 
3  ERA, Pl 33 A1–A3, B1–B3; 34 A1–A3, B1–B4; 35 A1–A3; 36 A1–A4, B1–B4 



kirjutas plaadistamiste käigus, samuti senistele teemakohastele väljaannetele (Sildoja 1997, 

Liimets 1988.). 



1. VIIULI JA VIIULIMÄNGU AJALOOST EESTI 
RAHVATRADITSIOONIS 

Järgneva ülevaate kirjutamisel lähtusin Airi Liimetsa uurimusest “Viiulipalade muusikaline 

vorm Eesti rahvatraditsioonis” (1988) ja Johannes Tauli “Viiuli valmistamisest ja ajaloost” 

(2003). 

Eesti külades hakkasid viiul ja viiulimäng levima 18. sajandil, linnades aga mängiti viiulit 

juba 17. sajandil. „Vanimaks Eestis tehtud viiuliks peetakse Viljandis elanud meistri Antony 

Wäszgnergeri 1727. aastal valmistatud instrumenti” (Taul 2003: 55). Ligikaudu 100 aasta 

vältel kujunes see pill eestlaste hulgas armastatuimaks instrumendiks, mis alguses torupilliga 

koos eksisteerides, kuid hiljem viimast kõrvale tõrjudes, saavutas 19. sajandiks suure 

populaarsuse. Seevastu Lääne-Euroopa aristokraatsetes ringkondades vaadati viiulitüüpi 

pillile kaua põlastavalt, kuna algselt (16.–18. saj.) oli see lihtrahva instrumendiks, millel 

mängiti vabas õhus lauluviise ja tantsumuusikat.  

Eesti külaühiskonnas hakati viiulimängu harrastama ka 18.–19. sajandil maal levivate uute 

tantsude tõttu – labajalavalss, kadrill, hiljem polka, reinlender, polkamasurka jt. Torupilliga 

oli keerukamaid ja aktsentueeritud lugusid raske mängida, seetõttu võeti kasutusele ulatusliku 

skaalaga viiul, millel sai poognaga mängides teravaid aktsente anda, lisades tantsule ja 

tantsijaile rohkem hoogu. „Hoogne polka õieti ongi viiuli lõplikult võidule aidanud”  

(Liimets 1988: 12). 

Enamasti meisterdasid mängijad oma pilli ise, kuid on ka andmeid, et jõukamad talud ostsid 

viiuli linnast. Siiski peeti paremaks endi valmistatud pille, – seda just kõla- ja hääleomaduste 

poolest, mis pidi olema mahlakas ja sügav. Eelkõige Võrumaal peeti iseenesestmõistetavaks, 

et pillimees valmistas endale muusikariista ise. Sealjuures olid igal pilliehitajal oma 

saladused, kuidas viiul võimalikult hästi helisema saada. On teada, et viiulisse on 

meisterdamise käigus peidetud maosaba, teisal on vastvalminud pillile puhutud viinaaure 

ilusama tooni saamiseks. 



Viiulimängu on raske õppida, kuna on vaja palju harjutada, samuti nõuab see mängijalt head 

kuulmist ja painduvaid sõrmi. Seetõttu tihti olidki viiulimängijad oma ametilt rätsepad. 19. 

sajandil ja ka 20. sajandi alguses oli viiul tähtsaimaks instrumendiks nii koolides kui ka 

laulukoorides, suuresti tänu sellele püsis mängutase kõrge – pillimänguoskuse olid 

koolmeistrid omandanud esmalt kihelkonnakoolis, hiljem seminaris. 

Eesti külades liigitati pillimehed kaheks – esimesed, n-ö virtuoosid, keda harilikult leidus 

külas 1–2, mängisid kõikidel küla pidustustel, pulmades, kõrtsis ja kiigeplatsil. Teised 

mängisid oma kodus perekondlikel tähtpäevadel, ning neid võis kohata igas talus. Külas peeti 

headest viiuldajatest lugu, sest sõltus neist ju külaürituste kvaliteet. Paremad pillimehed 

kasutasid akordilist mängustiili, viisile lahtisi keeli kaasa tõmmates, ning harrastasid lühikesi 

eel- ja järelmänge.  

Ansamblimängu levis maarahva seas 19. sajandi lõpupoolel, mil tekkis palju 

keelpilliansambleid ja rahvalikke külakapelle, kus mängiti ka noodist. Viiulit mängiti kokku 

teise viiuli, kandle, lõõtspilli, harmooniumi, hiljem ka kitarri ja mandoliiniga. 

Murrang saabus 19. sajandi lõpul, mil Eestisse jõudis lõõtspill, seoses uue tantsu – valsi –

levimisega maal. Kõrvuti võis viiuli- ja lõõtspillimängu kuulda veel kuni 20. sajandi alguseni. 

1930. aastatel, mil Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum korraldas August Pulsti eestvedamisel 

heliplaadistamisi, oli väga häid külaviiuldajaid alles jäänud vähe. Praeguseks on 

viiulimängutraditsioon Eestis katkenud. Eesti Kirjandusmuuseumi Rahvaluule Arhiivis on aga 

palju salvestusi 20. sajandi alguses elanud viiulimängijatelt, seetõttu saab neist materjalidest 

palju abi eesti traditsionaalse viiulimängu õppimisel. 



2. RAHVAMUUSIKA HELIPLAADISTAMINE 1930. AASTATEL 

Järgneva peatüki kirjutamisel tuginesin  August Pulsti käsikirjale „Mälestusi muusika alalt”. 4 

2.1 August Pulsti elust 

August Pulst oli rahvamuusika heliplaadistamise (1936–

1939) ning rahvalaulikute ja pillimeeste kontsertturnee 

eestvedaja, Eesti Kunstnike Liidu liige, Kunstimuuseumi ja 

Muusikamuuseumi (praegune Eesti Teatri- ja 

Muusikamuuseum) üks asutajatest.  

Uurides August Pulsti mälestusi, leidsin enesele üllatuseks, 

et tegemist pole mitte üksnes tolleaegse suurepärase 

kultuuritegelasega ning eesti omakultuuri populariseerijaga, 

vaid ka mitmekülgse pillimehega, kellel oli võimalus õppida 

viiulimängu traditsioonilisel viisil – oma isalt. Ehk just 

seetõttu hindas ta rahvakultuuri nii kõrgelt. Tsiteerin lõiku 

tema mälestuste esimesest peatükist, kus ta tutvustab ennast: 

„Olles nii muusikaga aastate vältel tihedalt kokku kasvanud, arvan, kui muusika on kõige 

elulähedasem kunst, siis peavad ka andmed kogu meie muusikakultuuri kohta olema 

samaväärselt ülevaatlikud, üksikasjalikud, täiuslikud kui ka elulähedased. Seda lünka püüan 

alljärgnevates ridades oma seisukohalt võimaluste piires ka täita. Tallinn, juuli 1961. a.”5 

August Pulst sündis Pärnumaal, Kiisa-Nõmme suitsutares 14. jaanuaril 1889. a. Kõik 

pereliikmed olid musikaalsed: ema laulis, isa mängis viiulit, vend lehepilli, õde 

harmooniumit. Isa eeskujul, 10-aastasena hakkas August esmalt õppima viiulimängu, hiljem, 

Tori kihelkonnakoolis (1902–1905) sai ta juba noodiõpetust. Pärnu Progümnaasiumi ja Riia 

Kunstikooli (1911–1915) õpingute ajal omandas mandoliini- ja kitarrimängu. Samuti valdas 

harmooniumit (see oli Pulstide kodus olemas), torupilli ja lõõtsa. 

                                                 
4  A. Pulst „Mälestusi muusika alalt”, ETM fond nr M 231:1, Säilitusühik nr. 14 - 26 
5  Samas: Säilitusühik nr. 14, lk I–V, lk 1–43 

August Pulst kogumismatkal 

1921. aastal. 



2.2 August Pulst rahvaluule kogujana ja heliplaadistamise juhina 

August Pulsti tähtsus eesti rahva omakultuuri populariseerimisel väljendus igas tema 

suurejoonelises ettevõtmises. 1920. aastatel algas Eestis vanavara kogumine, tollase 

nimetusega Tartu Eesti Rahva Muuseumi üleskutsel, mille suvistel välitöödel osales ka A. 

Pulst. Rahvaluule kogumise käigus sõlmis ta isiklikud suhted paljude pillimeeste ja 

laulikutega, mis hiljem väga kasulikuks osutusid. Nimelt kuulus A. Pulst Tallinna Eesti 

Kunsti Muuseumi juhatusse,6 kus vajati edasiseks tegutsemiseks ja laienemiseks raha. Et 

riiklikul tasandil muuseum tegevustoetust ei leidnud, pidi juhatus ise finantsid leidma. Selleks 

tuli August Pulst välja ideega korraldada kontsert, kus „Estonia” kontserdisaalis esineksid 

vaid rahvapillimehed ja rahvalaulikud. Kuigi juhatus suhtus ideesse algul skeptiliselt, läks 

rahvamuusika kontsertide korraldamine suure eduga ning tõi sissetuleku muuseumi kassasse. 

Seega oli Pulst esimene, kes tõi külapillimehed linna esinema, eesmärgiga tutvustada 

pealinlastele rahvakultuuri. Tänu kontsertide korraldamisele 1922. ja 1923. aastal toimus 

murrang eesti rahvakultuuri ajaloos, sest kunagi varem ei olnud rahvamuusikat sel moel laval 

esitatud. 

Järgnevalt korraldas A. Pulst aastatel 1922–1936 18 üle-eestilist ringireisi, kuhu kutsus 

esinema erinevaid rahvapillimängijaid ja rahvalaulikuid, keda ta isiklikult tundis. Igal 

kontserdil esines ta ise ettekandega, milles tutvustas pillimehi ja rahvakultuuri külades. 

Ringreisidel antud kontsertidest saadud tuluga toetati mitmete muuseumide asutamist.  

Kontsertide ja ringireiside jätkuks sai heliplaadistamine, mille eestvedajateks olid August 

Pulst ja Herbert Tampere. Pillimehi ja lauljaid salvestati kolmes järgus aastail 1936–38, 

vastavalt sellele, kuidas tööks vajalikke summasid saadi. Kokku heliplaadistati kolme aasta 

vältel 629 pala 56-lt laulikult ja pillimehelt kestusega 11 tundi. Samuti andis ta 1934. aastal 

loodud Muusikamuuseumile üle 500 foto, 12 rahvapilli ja 700 lk mälestusi. 

August Pulst suri Tallinnas 22. novembril 1977. aastal. 

2.3 Üldist heliplaadistamisest 

Rahvaluule kogumise algusperioodil jäädvustati viisid ja pillilood noodistamise teel paberile. 

See oli aeganõudev töö, mis vajas oskust ja kogemust. Järgnes periood, kus heli hakati 

salvestama vaharullile – Eestis toimus see esmakordselt 1912. a.  Nii sujus töö küll kiiresti, 

                                                 
6  1915. a. asutasid A. Pulst, A. Laikmaa, K. Raud, M. Aitsam, P. Parikas Eesti Rahva Muuseumi 
Tallinna osakonna, mis nimetati 1919. a ümber Tallinna Eesti Muuseumiks. 1925. aastal otsustas juhatus taas 
muuseum ümber nimetada – Tallinna Eesti Kunsti Muuseumiks. 



ent jäädvustati vaid helid, mitte helivärvusi. Ka olid vaharullid töötamiseks ebakindlad, kuna 

mitmekordsel kuulamisel kaotas salvestus väga palju algsest väärtusest.  

1936. aastal tellis Riigi Ringhääling (RR) Ameerikast esimese salvestusmasina, mis kirjutas 

heli plaadile. Sellest kuuldes ilmutas plaadistamise vastu huvi Eesti Rahvaluule Arhiiv (ERA) 

Tartus, mille otseseks ülesandeks oli ning on praegugi rahvamuusika üleskirjutamine ja 

säilitamine. Sõlmiti koostöölepe RR-i, ERA ja Muusikamuuseumi vahel, milles lepiti kokku, 

et tehniline läbiviimine on RR poolt tasuta ja kumbki koostööpartner saab igast heliplaadist 

ühe eksemplari tasuta. Rahvalaulikute ja pillimeeste leidmine, kohaletoomine ning 

plaadistavate palade valik jäi ERA ja Muusikamuuseumi kanda.   

Heliplaadistamine toimus kolmes järgus: 11.–14. mail 1936, 3.–27. mail 1937, 2.-15. 

detsembril 1938. aastal. Plaadistamist rahastasid Riiklik Propaganda Talitus ja Riigi 

Ringhääling. Riigi Ringhäälingusse „Estonia” teatrimajja kutsutud külapillimeestele tagati 

öömaja, maksti söögi- ja päevaraha, samuti kompenseeriti sõidukulud. Palade salvestamise 

kõrval koguti andmeid igalt pillimehelt ja lauljalt nende koduse elu, kodukoha ja ameti kohta. 

Plaanitud oli ka IV plaadistamise järk, kuid see jäi ära, põhjuseks vajalike summade puudus. 

A. Pulst kommenteerib seda nii: „Seda tuleb meie rahvamuusikale otseseks kaduks arvata.”7  

2.4 Otto Hiiopi ja Kristjan Joakiti salvestamine 

Heliplaadistamise II järgus 5.-6. mail 1937. aastal kutsuti Tallinna Otto Hiiop ja Kristjan 

Joakit. Neilt salvestati järgnevad palad: 8 

Kristjan Joakit, 74 a., viiul: 

1. Kaaratsimm 

2. Juudigadrill 

3. Polkamasurka – Kure Jaan 

4. Labajala Liisu polka 

Otto Hiiop, 72 a., viiul: 

1. Labajala valts 

2. Rida Juku – eritants 

                                                 
7  A. Pulst „Mälestusi muusika alalt”, ETM fond nr. M 231:1, Säilitusühik nr. 23, lk. 697–732 
8  Palade nimed ja selgitavad märkused toon välja täpselt nii, nagu A. Pulst mälestustes kirjutanud on 
(ETM fond nr. M 231:1, Säilitusühik nr. 24, lk 771–772). Arnold Tampere transkriptsioonides esinevad lugude 
pealkirjades mõningad erinevused (RKM III 2, lk. ). Enda noodistused ja palad CD-l olen pealkirjastanud A. 
Tampere järgi. 



3. Savikoja venelane – eritants 

4. Üits taht immä 

5. Nummerpolka 

6. Eesti kassatsk 

7. Kolmepaari tants – eritants 

8. Ma lõõri niiku lõoke – polka 

9. Tütärlatsõ linnukesõ – polka 

10. Mäe otsas Tuule talos – eritants 

11. Oles mul üits naisenäru 

12. Oh, sina vigur viinakene 

13. Pill-pomm, pill-pomm – polka 

14. Sikusarve lugu 

Otto Hiiop, 72 a., ja Kristjan Joakit, 74 a., duett: 

1. Vaeselaste polka 

2. Virver vidis – polka 

3. Torupilli tükk 

4. Egä öösse anna, anna – polka 

5. Tati Antsu polka 

6. Kääri Kaarli polka 

August Pulst loetleb veel mõlema pillimehe lugusid, mis jäid plaadistamata – arvatavasti aja- 

või plaadipuudusel. Selle põhjal võime oletada, et mehed mängisid kõigepealt oma paremad 

palad ette ja seejärel tehti neist valik. Kristjan Joakiti lugudest jäid plaadistamata “Sangaste 

meeste polka”, “Käüsü Juula polka” ja paljud teised. Otto Hiiopi lugudest jäid välja “Kui sant 

ja vaine tulive”, “Hüppa persse, karga persse” ja “Külapoiss vosmi aru 



3. URVASTE VIIULDAJAD OTTO HIIOP JA KRISTJAN JOAKIT 

Järgnev viiuldajate iseloomustus on täpselt tsiteeritud August Pulsti käsikirjast „Mälestusi 

muusika alalt”.9 

3.1. Otto Hiiop 

„Otto Hiiop10, 72. a. v. viiuldaja on sündinud 29 (17) 

detsembril 1865. aastal Viljandimaal Patküla vallas, 

Talva talus. Teda kutsuti lihtsalt Ottoks ja Talva Ottoks 

ka „mulgiks”. Otto Hiiopi kodus mängis vend hästi 

viiulit. Ka onu ja tädipojad olid viiuldajad. Eriti tuntud 

viiuldajaks oli Löövi Anton. [...] Karjapoisi põlves, kui 

oli 11-12 a. vana, hakkas ise pilli tegema haavapuust 

pakust taskunoaga. Saigi mingisuguse viiulitaolise 

riistapuu valmis ja kohe sellel mängima õppima. 16-ne 

aastaselt oli juba pulmapillimees ja omas ka ostetud 

viiuli. Samal ajal s.o. umbes 1880. aastatel hakati tantsima polkat, reinlendrit ja galoppi. 

Poiste või meeste tantsuks oli „Kassatski”. Kui hõigati „neidude polka või valts”, siis kutsusid 

ka neiud mehi tantsima, muidu olid kutsujateks ikka mehed. „Postimehemarssi” mängiti koos 

lauluga. Nooti tunneb vähe. 

Lugusid arvab olema umbes 100, vanemad ja uuemad kokku. 1936. a kirjutas H. Tampere 

lood üles. Kokku mängis kandliga, duurkandliga ja klaveriga. Siis oli koosmäng oma säetud 

6- mehelise kooriga, mis koosnes viiulitest ja lõõtsast. Otto mängis esimest viiulit. Enne I 

maailmasõda sooritas koosmängu Kristjan Joakitiga ja ka teistega. Viiulite koosmänguga 

tutvus Tartus, nimelt II viiulit mängima. Nii ta ka oma kaasviiuldajat Joakit välja õpetas 

katkendlikult tõmbama. Mängiti aga alati kuulmise järele ilma noodita. Kui 

Muusikamuuseum Antslas esines, ei julgenud Otto Hiiop oma pilliga välja tulla, kuigi 

                                                 
9  A. Pulst „Mälestusi muusika alalt”, ETM fond nr. M 231:1, Säilitusühik nr. 23, lk. 768-772. 
10  Erinevates allikates esineb ka nimekuju Otto Hiob ja Ott Hiob. Oma töös kasutan sagedamini kasutatud 
nimekuju Otto Hiiop, kuna seda nimekuju on ka Arnold Tampere kasutanud oma transkriptsoonides. 

Otto Hiiop heliplaadistamisel Tallinnas 

6. mail 1937 



kuulutustes kutsuti, sest arvas, et muuseumi pillimehed on kõik kunstnikud ja noored, tema 

aga vana. Pillimees tunneb vanu kombeid Jõulust, Näärist, pulmast jne. Koolis käis 7 talvet 

Vaabina vallakoolis, Elukutseks põllutöö, kuid maad vähe 25 vakamaad, s.o. 8 hkt. Peab üht 

hobust. Valitud ametites olnud – tulekassa president, kümnik ja vallavolimees. Kasvult kuulus 

pillimees üle keskmiste hulka, keha sirge, nägu ümar, ilme heatahtlik, juuksed ja vurrud 

pruunid.”. 

3.2. Kristjan Joakit 

„Kristjan Juhani p. Joakit, 74. a.v. viiuldaja sündis 14 (2) mail, 

1863. a. Antsla kihelkonnas, Vana Antsla vallas. Kodus kutsuti 

Kristjaniks ja väljaspool Joakitiks. 

Muusikamuuseumi kirjalikule kutsele vastas ta lühidalt: „Oleme 

nõus mina Kristjan Joakit ja Ott Hiiop minema teie kutsel Tallinna 

vajame ka korterid 26 aprill 1937” Kiri on rasvaselt kirjutatud. 

Kristjan hakkas viiulit õppima 10-ne aastaselt. Kodus polnud 

pillimehi ega ka pille. Tegi siis karjapoisina endale ise viiuli. Nüüd 

aga on temal Saksamaalt tellitud viiul käsitada. Pillitükke arvab 

umbes 100-le. Need on õpitud Karl Eesajalt ja naabritelt Kääriku Kaarlilt ja Jaan Toomilt. 

Kokku mängis viiulil kandliga, teise viiuliga, harmoonikaga, gitarri ja mandoliiniga, aga ka 

klaveriga. Pulma pillimehe palgaks oli rubla päevas või paar kindaid pruudilt. Karjapasunat 

mängis karjase põlves. Poeg mängib kannelt. Polkat tantsiti juba tema poisikese põlves. s.o. 

umbes 1880. aastal. Meeste tantsuks oli – Kasatski. Pillimees käis Vana Antsla vallakoolis 3 

talvet. Nooti ei tunne. Tema pillilugusid üleskirjutatud ei ole. Elukutseks oli põllutöö, kuid 

Antsla alevikku elama asudes hakkas kingsepa tööd tegema. [...] Viiuldaja Joakit oli kasvult 

veidi üle keskmise. Aastad aga ka veidi küüru jõudnud vajutada. Nägu piklik, tugevate 

kulmude ja joontega. Juuksed säetud lauguga vasakule poolele. Lõua habe ja vurrud piiratud.” 

Järgnevas lõigus refereerin Eesti Rahvaluule Arhiivi kogus leiduvat Rudolf Põldmäe 

üleskirjutust vestlusest Kristjan Joakitiga. 

Kristjan Joakit on jutustanud, et Otto Hiiop õppinud viiulimängu venelaselt, Löövi (Löve) 

Antonilt, kes olnud peale tema ainus viiuldaja Vaabina vallas. Kristjan ise õppinud 

viiulimängu vanalt Jesajalt, kes elanud Vana-Antslas. Kristjani esimeseks looks, mille viiulil 

Kristjan Joakit 6. mail 1937 

Tallinnas heliplaadistamisel  



õppis, oli “Polkamasurka”. Koos Ottoga mängisid palju, eriti pulmades ning neid peeti väga 

headeks viiuldajateks – Kristjan olnud üle Vana-Antsla, Otto üle Vaabina valla mängijaid. 11 

3.3. Viiuldajate pillimängustiili iseloomustus 

Otto Hiiopi mängustiil on hoogne, jõuline, tantsuline, mitmesuguste kaunistustega rohkelt 

ilustatud; tempod on üsna kiired, tundub nagu tahaks pillimees võimalikult palju noote 

mängida. Poognakäe töö on täpne, kiire ja osav, toon kindel ja mahlakas. Sellest tulenevad 

ilmselt ka kaunistused, mida ta mängib trioolide, kvintoolide ja sekstoolidena. Lood on suure 

ulatusega, valdav osa mängitud D-duuris. Kuid samas, minule üllatuseks, harrastab ta 

mängimist ka C- ja F- duuris, mis eesti rahvapärases viiulimängutraditsioonis pole just 

levinud. Viimase asjaolu põhjus on lihtne, nimelt, sagedamini kasutatavad helistikud D-, G- ja 

A-duur on mängimiseks mugavad, samuti saab nende puhul hõlpsalt kaasa helistada lahtisi 

keeli, mis muudavad mängu jõulisemaks ja säravamaks. Tantsuks mängides on lahtiste keelte 

kaasa helistamine oluline – sel juhul kõlab pill valjemini, kui vaid ühel keelel mängides. 

Salvestustel mängib O. Hiiop küll põhiliselt ühel keelel, siin aga oletan, et see võis olla H. 

Tampere ja A. Pulsti soovitus, et meloodia võimalikult selgelt välja joonistuks.  

Otto Hiiopi mäng on üsna virtuoosne ning võib oletada, et ta on kuulnud linnas mänginud 

saksa kooliga pillimehi. Esiteks, harvad pole juhud, kui ta mängib, eriti E-keelel, III-s 

positsioonis. Teiseks, loo lõpunootidel vibrato kasutamine viitab samuti linna pillimeeste 

mängumaneerile. Kolmandaks, O. Hiiopi lugudes on valdav Saksa rahvamuusika helikeel – 

tema repertuaaris leiduvad mitmeosalised polkad, kus helistikud vahelduvad. Iseloomulikud 

rütmid O. Hiiopi mängus on ti-tiri, tiri-ti ja ti-ri-ti-ri. 

Kristjan Joakit mängib võrreldes Otto Hiiopiga tagasihoidlikumalt. Vähem on kaunistusi, 

need aga seevastu on selgemalt välja mängitud. K. Joakiti lugudes esineb n-ö segaseid takte, 

kus taktimõõt muutub. Kas see on sihilik, selles ma kahtlen, – kui mehed mängisid 

peosituatsioonis tantsuks, siis oletatavasti neid „apse” ette ei tulnud. Panen need vääratused 

ärevuse arvele. Poognakäe töö on võrreldes O. Hiiopiga kangem, toon aga sellele vaatamata 

kindel ja ilus. Tempokõikumisi loo vältel esineb Kristjan Joakiti mängus rohkem, kui Otto 

Hiiopi omas. 

                                                 
11  ERA II 128, 313/317  



Mõlema mehe mängus on palju üle takti pidesid, mis 

mõjuvad värskendavalt ja on huvitavad. Väga huvitav 

on pidede arvu ja asetuse poolest Kristjan Joakiti 

mängitud „Labajala Liisu polka”, mille noodistamisel 

nägin kõige enam vaeva. Siiani pole seesugust 

mänguviisi eesti viiulilugude puhul kohanud. 

Koosmängu puhul on huvitav saade, mida Kristjan Joakit mängib, samuti moodus, kuidas ta 

seda teeb: saatepartii rütm on sünkopeeritud, rõhk on peamiselt sekundal, kasutusel on 

erinevad akordiseisud. Säärast akordilist saatmist kahe viiuli koosmängus tänapäeval peaaegu 

ei kuulegi, eelistatakse mängida meloodilist teist häält. Viiulimängijana võin öelda, et sel 

moel, maitsekalt katkendlikku saadet mängida on üsna keeruline, ka vajab see täpset ajastust, 

millal harmooniat vahetada ning millist rütmifiguuri kasutada.

Otto Hiiop ja Kristjan Joakit 6. mail 1937. 

 heliplaadistamisel Tallinnas 



4. ÕPPEMATERJALI KOOSTAMISEST 

4.1 Eellugu 

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia (tol ajal Viljandi Kultuurikolledži) II kursusel 

erialatunnis eesti viiulimuusikat õppides pidin noodistama erinevate külaviiuldajate lugusid. 

Otto Hiiopi virtuoosne mänguviis ja huvitav repertuaar jäid mulle eredalt meelde. Seetõttu 

otsustasingi juba siis, et uurin seda viiuldajat põhjalikumalt. Uurimustööni jõudsin aga aastaid 

hiljem. Praeguseks on huvile Otto Hiiopi repertuaari vastu lisandunud ka soov aidata kaasa 

eesti traditsionaalse viiulimängu levimisele. Käesolev töö õppematerjali koostamise näol ongi 

mind viinud mõlema püstitatud eesmärgini. 

4.2. Materjali valik 

Esimeseks tööks oli kõikide Otto Hiiopilt ja Kristjan Joakitilt salvestatud lugude kogumine 

Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivist. Kokku leidsin 46 viiulilugu, millest 25 

on vaharullisalvestused ja 21 plaadistused. Et vaharullisalvestustest 14 pala oli ka 1937. aastal 

plaadistatud, siis võtsin parema helikvaliteedi tõttu vaatluse alla viimased. Ainult vaharullile 

salvestatud lugusid oli kokku 8, neist noodistasin 5, sest ülejäänud kolme loo puhul tekkis 

halva helikvaliteedi tõttu raskusi põhimeloodia kuulmisel.   

CD-plaadi ja noodiraamatu materjaliks sain 30 lugu, neist 15 on Otto Hiiopi, 4 Kristjan 

Joakiti ja 11 mõlema viiuldaja poolt mängitud. Kõikidest plaadistatud viiulilugudest on ERA-

s olemas ka Arnold Tampere käsikirjalised noodistused, millest sain palju abi.  

4.3 Töömeetodid 

4.3.1 Noodistamine 

Täpselt nii, nagu soovitan noodiraamatu eessõnas, tegin ka ise – kõigepealt õppisin kuulmise 

järgi selgeks kõik lood, seejärel noodistasin need ja lõpuks võrdlesin A. Tampere 

transkribeeringutega.12 Tema noodistustest sain eelkõige abi vormistamise osas – mulle 
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meeldis väga, kuidas A. Tampere on välja kirjutanud kaunistused (trioolide, kvintoolide ja 

sekstoolide näol). Mina arvan, et sellisel kujul on õpilasel kaunistustest lihtsam aru saada kui 

klassikalise märgisüsteemi puhul. Pean A. Tampere noodistusi usaldusväärseteks, kuna ta ise 

mängis viiulit ja ka valmistas neid. Kuna mulle meeldisid väga A. Tampere käsikirjalised 

noodistused, otsustasin samuti noodid käsitsi kirjutada – arvan, et tänapäeval, tehnikasajandil 

ei pea kõike arvuti abil tegema. 

4.3.2 CD salvestamine ja komplekteerimine 

CD salvestamisel püüdsin kinni pidada põhimõttest mängida esimene, vahel ka teine 

läbimäng võimalikult originaalilähedaselt. Minu poolt mängitud lood ei pruugi kõlada 

sarnaselt Otto Hiiopi ja Kristjani Joakiti poolt mängitutele, kuna arvan, et iga muusik 

interpreteerib eeskujusid erinevalt, seetõttu olen omalt poolt rütmifiguure, legaatosid ja 

saatekeeli juurde lisanud, mõnes loos muutnud ka helistikku. Paari väga kiire loo puhul 

mängisin esimese läbimängu aeglasemalt, et pala õppijal oleks lihtsam meloodiajoonisest aru 

saada. 13 pala mängisin ühehäälsena, 8 kahe- ja kolmehäälsena, 4 viiuli, kitarri ja lõõtspilliga, 

4 viiuli ja kitarriga ning 1 loo viiuli ja torupilliga. Eesti lõõtsal mängib Margus Põldsepp (ans. 

Untsakad), kitarri mängib Karl Laanekask (ans. Genialistid). Alguses rääkisin ka Indrek 

Kaldaga, kutsudes teda II viiulit mängima, kuid salvestuse ajal oli ta väga hõivatud, seetõttu 

mängisin ise kõik viiulipartiid, samuti „Torupilli tükis” torupilli partii. 

Esialgse idee kohaselt pidi komplekt koosnema noodiraamatust ja ainult ühest CD-st 

arhiivisalvestustega. Siis aga mõtlesin, et ainult arhiivisalvestuse kuulamine võib mõnegi 

huvilise indu vähendada, kuna helikvaliteet pole just kiita, samuti tuleb arvestada, et esitajad 

olid salvestamise hetkel 70. aastates. Kujutlen, et nooruses mängisid nad kordi paremini. 

Samuti mõjutab esitust olukord – suure lehtri ees, muuseumitöötajate pilgu all mängides tekib 

kindlasti „esinemiskramp”, mida on oma mälestustes täheldanud ka August Pulst. Külapeol, 

loomulikus situatsioonis kõlaksid need lood hoopis teisiti ja palju paremini.  

4.4 Töö vajalikkus 

Niisugusel kujul valmistatud põhjalikke rahvamuusika õppematerjale kõikidele 

rahvamuusikahuvilistele, kus lisaks noodiraamatule leidub ka kuulamisvõimalus, on Eestis 

välja antud vaid üksikuid (nt. Pärnumaa viiuldajad. Esimene ja Teine, Sildoja 1997). Airi 

Liimetsa 1988.a. välja antud uurimus on praktilise õppimise otstarbeks liialt teaduslik ning 

selle juures pole ka kuuldelist materjali. Eesti muusika- ja huvikoolid, kes otsustavad hakata 



õpetama pärimusmuusika õppekava järgi, on raskes olukorras, kuna materjale peaaegu ei 

olegi. Seetõttu loodan, et niisuguse õppematerjali koostamine ja väljaandmine ärgitab teisigi 

professionaalseid rahvamuusikuid koostama arhiivimaterjalide põhjal noodiraamatuid ja 

heliplaate. Eestis on väga palju folkloorirühmi, kelle juhendajad ei oska arhiivist uut 

repertuaari otsida. Antud töö võiks olla siinkohal hüppelauaks. Teisalt, minule, töö koostajale 

ning samal ajal ka muusikule ja interpreedile, annab selline uurimus väga palju repertuaari 

juurde, samuti aitab jõuda lähemale eesti rahvalikule viiulimängutraditsioonile.  



KOKKUVÕTE 

Käesolevas töös olen ära toonud kahe Urvaste viiuldaja, Otto Hiiopi ja Kristjan Joakiti lugude 

põhjal koostatud rahvamuusika õppematerjali ja andnud lühikese ülevaate selle koostamisest. 

Õppematerjaliks on noodiraamat, kaks CD-plaati ning ülevaade viiuldajate tegevusest ja 

helisalvestamisest. Edaspidi on kavas õppematerjal publitseerida koostöös Eesti Rahvaluule 

Arhiiviga 

Otto Hiiopilt ja Kristjan Joakitilt on 1936. –37. aastal vaharullidele ja plaatidele salvestatud 

kokku 46 lugu, mida säilitatakse Eesti Rahvaluule Arhiivis. Neist 30 olen antud töös 

transkribeerinud. Ühel CD-plaadil on pillilugude originaalsalvestused, teisel aga minu ja mu 

muusikutest sõprade poolt salvestatud viiulipalade uusesitused. Töö tekstiosas olen 

tutvustanud viiulimängu ajalugu Eestis, rahvamuusika suurkogumise organiseerija August 

Pulsti eluloolist tausta ja tegevust eesti rahvamuusika heliplaadistamisel ning viiuldajate Otto 

Hiiopi ja Kristjan Joakiti elu ja mängustiili. Olen töö liigendanud järgnevalt. 

Esimene peatükk, mille kirjutamisel tuginesin Airi Liimetsa (Liimets 1988) ja Johannes Tauli 

uurimustele (Taul 2003), annab ülevaate viiulist ja viiulimängu ajaloost Eestis. Siin sisaldub 

oluline info selle kohta, kuidas viiul jõudis Eesti talupojaühiskonda, kuidas ja tänu millele 

muutus viiulimäng populaarseks, millal tekkisid külades ansamblid ning missuguste pillidega 

viiuldajad kokku mängisid. 

Teise peatüki pühendasin August Pulstile kui ulatusliku rahvamuusika helisalvestamise 

eestvedajale. Antud peatükis sisalduv info pärineb August Pulsti käsikirjalisest materjalist 

„Mälestusi muusika alalt”13, mida hoitakse Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi arhiivis. Esmalt 

annan ülevaate A. Pulsti elust ja tööst, seejärel kirjeldan konkreetselt, kuidas ja millal toimus 

suur heliplaadistamisaktsioon, peatudes eraldi Hiiopi ja Joakiti salvestamisel. Peatüki 

viimases osas olen välja toonud täpsed nimekirjad lugudest, mis plaadistamise käigus 

kummaltki mehelt salvestati.  

                                                 
13  A: Pulst „Mälestusi muusika alalt”, ETM fond nr. M 231:1, Säilitusühik nr. 23, lk. 697–732 



Kolmas peatükk tutvustab lähemalt mõlemat viiuldajat – ka see info pärineb August Pulsti 

mälestustest. Siin olen võtnud eeskujuks Krista ja Raivo Sildojade poolt koostatud 

noodiraamatus „Pärnumaa viiuldajad. Esimene” (Sildoja 1997) kasutatud võtte – 

plaadistamise käigus viiuldajatelt kogutud andmed olen esitanud täpse tsitaadina A. Pulsti 

mälestustest, sooviga anda edasi ka tolleaegset kirjaviisi. Teine põhjus, miks otsustasin Pulsti 

tsiteerida nii suures osas, seisneb selles, et väga vähesed inimesed on teadlikud nimetatud 

käsikirjadest ning ei oskagi neid otsida. Seetõttu loodan, et minu töö julgustab huvilisi 

pöörduma Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi Pulsti mälestusi lähemalt uurima. Peatüki 

viimases osas iseloomustan ülevaatlikult Otto Hiiopi ja Kristjan Joakiti viiulimängu. Toon 

esile need aspektid, mis muudavad minu arvates nende viiuldajate mängu eriliseks. 

Neljandas peatükis valgustan lühidalt õppematerjali koostamise ajendeid ja töö käiku. 

Käesolev seminaritöö on peatselt avaldatava õppematerjali n-ö tööversiooniks. Töö põhisisust 

saab tutvustav raamatuke, mis lisatakse kahele CD-plaadile. Tekst raamatukeses on kavas 

tõlkida ka inglise ja võru keelde. Õppematerjal ilmub kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule 

Arhiivi sarjas „Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist”.  

Lõpetuseks, loodan, et niisugusel kujul noodimaterjale koos selgitava teksti ja helinäidetega 

õnnestub tulevikuski välja anda. Esiteks annab niisugune töö minule kui muusikule ja 

interpreedile väga palju repertuaari juurde, samuti aitab jõuda lähemale eesti rahvalikule 

viiulimängutraditsioonile. Teiseks saavad sellisel kujul välja antud materjalist palju kasu 

õppeasutused, samuti folkloorirühmad ja teised huvilised. 



ARHIIVIALLIKAD JA KIRJANDUS 

Allikad 

 
Fonograafisalvestused, plaadistused, helisalvestuste noodistused ja üleskirjutused 

pillimängijatelt Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi kogudest. Ees on 

fondiviide (-viited), järgneb informandi elukoht, koguja nimi, informandi nimi, sünniaasta ja 

sulgudes kogumisaasta. 

ERA, Fon 492 c, 493 d, 495 a, c, 496 b < Urvaste khk, Vaabina v, Antsla al -  H. Tampere < 

Otto Hiiop, snd 1865 (1936) 

ERA, Pl. 33 B2–B3; 34 A1–A3, B1–B4 < Urvaste khk, Vaabina v, Antsla al. - H. Tampere, 

A. Pulst < Otto Hiiop, snd 1865 (1937) 

ERA, Pl. 33, A1–A3; B1 < Urvaste khk, Vaabina v, Antsla al. < Antsla khk, Vana-Antsla v – 

H. Tampere, A. Pulst < Kristjan Joakit, snd 1863 (1937) 

ERA, Pl. 35 A1–A3, B1; 36 A1–A 2 < Urvaste khk, Vaabina v, Antsla al. – H. Tampere, A. 

Pulst < Otto Hiiop, snd 1865 + Urvaste khk, Vaabina v, Antsla al. – H. Tampere, A. Pulst < 

Kristjan Joakit, snd 1863 (1937)  

RKM III 2, 241/6 – A. Tampere noodistused allikatest ERA, Pl. 33, A1–A3; B1 (1939/40) 

RKM III 2, 246/74  – A. Tampere noodistused allikatest ERA, Pl. 33 B2–B3; 34 A1–A3, B1–

B4 (1939/40)  

ERA II 128, 313/317 (1) < Urvaste khk, Vaabina v, Antsla al. < Antsla khk, Vana-Antsla v – 

R. Põldmäe < Kristjan Joakit, snd 1863 (1937)  

Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi kogudest: 

ERA, Foto 530 (käesolevas töös lk. 13), 495(käesolevas töös lk. 11 ja 12), fotograaf P. 

Parikas 



Internetileheküljelt www.rahvamuusika.ee (foto allkirjaga: A. Pulst kogumismatkal 1921.a) 

 

Käsikirjalised materjalid Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi arhiivi kogudest:  

A. Pulst „Mälestusi muusika alalt”, ETM fond nr. M 231:1, Säilitusühik nr. 23 

Kirjandus 

 
Liimets, Airi 1998. – Viiulipalade muusikaline vorm eesti rahvatraditsioonis. Eesti NSV 

Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituut Tallinn: Valgus. 

Sildoja, Krista ja Raivo 1997 – Pärnumaa viiuldajad. Esimene. Viljandi: Trükiekspert AS 

Taul, Johannes 2003 – Viiuli valmistamisest ja ajaloost. Tartu: Greif OÜ 

 

LISA 
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LÜHENDITE JA MÕISTETE SELETUS 
 
Lühendid 
 
ERA – Eesti Rahvaluule arhiiv 

ETM – Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum 

RR – Riigi Ringhääling 

RKM – Riiklik Kirjandusmuuseum 

Fon/FN – fonograafisalvestuste kogu 

Pl –  heliplaadistuste kogu 

 

Muusikaterminite selgitus 

  
Legato – helide järjestikune esitamine neid üksteisest lahutamata. Noodis märgitakse sõnaga 

legato v. sidekaarega nootide kohal. 

Triool (kvintool, sekstool) – rütmikujund, mis koosneb kahe asemel kolmest (viiest, kuuest) 

niisama pika koguvältusega helist. 

Vibrato – vibupillide mängimisel – vasaku käe sõrmede kiire väristamine heli vibratsiooni 

tekitamiseks 

Sünkoop – takti rõhutul osal paikneva heli esiletõstmine selle pikendamisega järgneva, 

rõhulisel taktiosal asuva heli vältuse võrra 

Sekunda – saatepartiis akordi osa, mis langeb rõhutule taktiosale. 

 


