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K õi ki muõ di pi du si ning ves ti va la te häs se 
egäl puõl egä te rä aa ta gant. Mei tel gid ei 
tu lõss pa ra mad mõ tõt, ku das oma viiu li-
pi du kut su. 

Siia mua ni Es tis se dä muõ di pi du põ lõ teh tüd 
kua´mtõ. Ond lõt sa- ning akor dio ni ves ti va lid, 
Vil jan di ki tar ri ves ti val, aga rah va muu si ka viiul-
da ja tõ lõ põ lõ ke dä gid. Sel le pi du mõ tõ oli  kõik 
viiul da jad üle Es ti ko go aa da, et siis nen delt õp pi 
ning kul da ning riä ki, mis muõ di Kih nus oma tra-
dit sioo ni juu rõ ta ha ko he tul la ning se dä tu gõv-
da. 

Kas kua mõ nõ Kih nu viiu li lap sõl ond ühe kor-

ra tu lõ vik kus võe ma lus kõrg kuõ li rah va muu si-
kat ede ko he õep ma min nä - kua sie ond mei te 
tä nä ne olu li nõ tee ma.

Es ti kõe gõ pa ra mad viiul da jad tu lid kid ko go, 
kolm pää vä män ge ti viiu li si, tan si ti, pie ti nõu 
ning teh ti jää rel du sõd. Sae mõ kin ni tust, et mei-
te alus tõt suund ond õi gõ ning riäk si me, mio kõ 
tu lõb Viiu li ves ti val ok toob riss 2012 – sel lest tu-
lõb üks suur rah va muu si ku tõ gur mee pi du, mis 
mõt lõb suu rõ aus tu sõ ga ta ha ko he va na meist ri te 
piä le, aga toe tab jat ku valt Kih nu pil li män gü tra-
dit sioo ni ül di se mält, väär tüs täb ning tudvus tab 
rah va pä räst viiu li män gü.

Ah jah, ai ti ma, Ku ra ga Ma ri, et Sia olõ mõs 
olõd! (Prae gu õpõ tab Ma ri 21-le Kih nu lap sõ lõ 
viiu li män gü – toim.) Mia tä nä kua kõi ki osa võt ta-
ja si ning toe ta ja si, ede kan dõ te ge jä si, mei te pil li-
õ põ ta ja si Hil mat, Liä ne met sä Lyd, Jaa nus Põl de-
rit, tei si pil liõ põ ta ja si mae sõ malt, lap sõ va nõ mi, 
lap si, kü lä li si ning sõp ru Võ ru mualt. Eri li sed 
tä nüd Es ti Kul tuur ka pi ta li Rah va kul tuu ri Siht -
ka pi ta li lõ ning Pär nü mua Siht ka pi ta li lõ, kel le 
abi ga sae mõ  ves ti va li kor ral dõt ning ot sõ esi me-
se ves ti va li pää vä 5 uut eri mõõ tus viiu lid las tõ lõ 
õep mi seks kä de an da.

Uiõ-Ma tu Ma re

Kih nu I Viiu li ves ti val
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S oov ha ka ta uu ri ma Kih nu 
viiu li muu si kat tek kis mul 
Vil jan di Kul tuu ria ka dee-
mias tei sel kur su sel, kui 

val mis tu sin viiu li eria laek sa miks. 
Mi nu ni jõu dis aru saam, et ku na 
ar hii vi sal ves ti sed on sa ge li keh-
va he lik va li tee di ga, jää dak se ena-
mas ti män gi ma nen de pil li mees te 
lu gu sid, ke da on kee gi ju ba en ne 
uu ri nud ja noo dis ta nud. Uu ri des 
ar hii vi ma ter ja le, avas ta sin, kui pal-
ju on põ ne vat ai nest, mi da aga suu-
re ma sü ve ne mi se ta ras ke lei da. 

He li sal ves ti sed, ju tud, pil did on 
laia li eri ar hii vi des. Ku na puu dub 
üht ne and me baas, on ot sin gud üs-
na ae ga nõud vad. Sa mas, se da suu-
rem on rõõm, kui mi da gi tõe li selt 
to re dat leiad! 

Miks aga just Kih nu? Kih nu saar 
ja seal män gi tud muu si ka hak kas 
mind pae lu ma ees kätt ai nu laad se 
kul tuu ri li se koos lu se tõt tu. Saa red 
on ju ala ti ol nud pal ju roh kem ja 
kii re mi ni mõ ju ta tud lä bi käi ja test, 
uu test tuul test ning tren di dest 
(Theo dor Saa re lu gu „Taa ni koh vi -
ma ja” on ot se ne üle võtt Taa nist;  
pal jud tei sed ki lood tun du vad ole-
vat vä lis maa mõ ju tus te ga, ja see 
näis mul le põ nev). Tei salt on Kih-
nus ol nud liht sam al les hoi da va-
na ning aren da da väl ja mis kit, mi-
da mu jalt ei leia. Näi teks Jaan Pa lu 
põ ne vad la ba ja lad.

Tra dit sioo ni li selt on Kih nus pil li 
män gi nud me hed. Män gi tud on ise-
teh tud viiu li tel (Jaan Pa lu näi teks 
meis ter das oma viiu li kul bi noa ga 
kuu se puust) ja lõõt sa del, inst ru -
men ti dest on tun tud ka par mu pill 

ning va ra se ma tel ae ga del ar va ta -
vas ti to ru pill, sest pal jud viiu lil 
män gi ta vad me loo diad on lae na-
tud to ru pil li re per tuaa rist.

Tä na päe val on Kih nus kõi ge po-
pu laar se maks pil liks akor dion ja se-
da män gi vad nüüd eel kõi ge nai sed. 
Re per tuaar koos neb pea mi selt 19. 
sa jan di lõ pu ja 20. sa jan di tant su -
lu gu dest, mis on lae na tud naab ru-
ses asu va test Põh ja-Eu roo pa piir-
kon da dest, kuid tun ta valt ko ha li-
kuks va rian diks töö del dud.

Kok ku on mi nu le ni me li selt tea-
da küm me viiul da jat: Kar ja maa Ta-
nil, Kar ja maa Jaan (Jaan Oad), Pee-
ter Pull, Mih kel Oten son, Jaan Pa lu, 
Jaan Ve sik, Jü ri Sutt, Jü ri Laa sen, 
Mih kel Mäes ja Theo dor Saar. Kih-
nus elas 20. sa jan di kes kel ka viiul-
da ja Pee ter Roos laid, kes oli te ge li-
kult pä rit Ruh nust. Te da ma oma 
töös lä he malt ei kä sit le nud, ku na ta 
ko lis Kih nu al les eel mi se sa jan di 70. 
aas ta tel ning kuu lub ik ka gi pea mi-
selt Ruh nu tra dit sioo ni. 

Ma ter ja li viiul da ja te koh ta olen 
leid nud nii ar hii vi dest kui ka al-

li ka test, kust vii teid viiul da ja te le 
esial gu ei oo da nuks lei da. Näi teks 
Jaan Ve si ku avas ta sin, lu ge des rah-
va lau lik Ma ria Ve si ku elu lu gu. 
Kui gi olen lä bi sir vi nud ena mi ku 
ma ter ja li, mi da olen Kih nu koh ta 
raa ma tu ko gu dest leid nud, usun, 
et mõ ni viiul da ja on kind las ti veel 
„pei dus”. Tä na seks olen näi nud 
üs na mi tut pil ti mi nu poolt mai ni-
ma ta viiul da ja test, kind las ti oli neid 
pal ju roh kem. 

1970. aas tail oli Kih nus veel kolm 
viiu li meest, pea le Theo dor Saa re ka 
ruhn la ne Pee ter Roos laid ja Mih kel 
Mäes. Üld se oli pilt pi du del rõõm-
sam: lõõt sa või akor dio ni mõis tis 
tant suks kääk su ta da peaae gu iga 
tei ne mees. Ole ta ta vas ti võis olu-
kord viiu li män gu ga en ne lõõt sa 
ka su tu se le võt tu ol la sa ma su gu ne. 
Aas tal 1991 nen tis Mih kel Umb 
Ing rid Rüüt li le ja Anu Vis se li le: 
„Ma ki ki sa on nüüd, ei kuu le muud 
ju. Meil olid ik ka en ne kü la pil li -
me hed. Peaae gu iga mees män gis 
ik ka lõõt sast loo väl ja, lõõt sa pil-
list. Kus nüüd ajad kõ vas ti muu tu-
nud.” Tões ti – kui kol me küm nen-
da tel on ai nuük si viiul da jaid tea da 
saa rel üle küm ne, siis pal ju võis ol la 
hil jem lõõt sa män gi jaid, kui see nii 
po pu laar ne pill oli! 

Prae gu seks on Jü ri Laa se ni lood 
mi nu re per tuaa ri raud va ras ning 
olen nii Mih kel Mäe se, Jaan Pa lu 
kui ka Theo dor Saa re vii se õpe ta-
nud nii eest las te le kui ka roots las te-
le, nor ra ka te le, taan las te le ja soom-
las te le, kes on neist ala ti suu res 
vai mus tu ses ol nud. 

Johan na-Ade le Jüs si

Sa ja aas ta 
ta gu ses Ees tis 
toi me ta sid 
iga päe va selt 
veel vä ga 
pal jud kü la- ja 

pul ma viiul da jad, 
mi da me tä na 
enam kah juks 
tõ de da ei saa. 

Ni me ta tud viiul da ja test 
ning nen de muu si kast saa me 
me tä na päe val rää ki da vaid 
kui aja loo li sest rah va muu si-
kast ehk sel lest, mis on ol nud. 
Mis on aga meie või mu ses tä-
na, on se da muu si kat uu ri da, 
taa sa vas ta da ja uues ti män gi-
ma asu da. Nii on loo tust, et 
sel le muu si ka jär gi ka unu ne-
nud tant su sam mud meel de 
tu le ta tak se. 

On üld tea da, et viiul on 
oma nud sa maaeg selt kah te  
eri ne vat staa tust. Ühel ju hul 

rää gi tak se viiu list kui 
kõr ge ma selts kon-

na pil list, tei-
sel ju hul 

kui üli-

po pu laar sest tant sumuu si ka pil list 
ta lu poe ga de seas. Viiu lit on see ga 
või ma lik ka män gi da üld joon tes 
kah te moo di:  aka dee mi li sel (ehk 
koo lis oman da tud) ja rah va pä ra sel 
(ehk iseõ pi tud) män gu vii sil. 

Rah va pä rast vii si ise loo mus ta-
vad pal ju de le jõu ko ha ne män gu-
teh ni ka ning pa la de oman da ta vus 
kuul de li sel teel. Veel 20. sa jan di 
al gul ka su ta tud “isalt po ja le”-mee-
tod (st kuul de li sel teel õp pi mi ne 
ehk ot se ne jäl jen da mi ne) on si su li-
selt taan du nud. 

Tä na päe val on viiu li män gu või-
ma lik õp pi da eri ne va tes muu si ka-
õp pea su tu ses, mis tõt tu on iseõp pi -
nud viiul da jad muu tu nud vä ga ha-
rul da seks näh tu seks. 

Kel lelt ja mi da on 
meil õp pi da?

Rah va pä ra ne viiu li mäng sel le sõ-
na aja loo li ses tä hen du ses on unus-
tus se va ju nud. Õn neks on meil 
pi de punk te, mil lest kin ni haa ra ta, 
kui soo vi me se da osa meie muu si-
ka li sest pä ri mu sest taas ta da ning 
see jä rel ka eda si pä ran da da.

Kui kü la pil li me hed on meie hul-
gast jää da valt lah ku nud, siis nen de 
muu si kat on õn neks jääd vus ta tud. 
Ees ti Rah va luu le Ar hii vi töö ta jad 
on usi nas ti va nu viiu li me hi sal ves-
ta nud. Ar hii vi va hen du sel saa me 

tea da, et he li sal ves tu si on teh tud 
kok ku nel ja kih nu viiu li me he män-
gust. 

1929. aas tal sal ves tas he li loo ja 
Eduard Oja fo nog raa fi va ha rul li de le 
“Kih nu saa re kuul sa mat pil li meest” 
Jü ri Laa se nit (Kar du ni Jur kat). 1937. 
aas tal sal ves ta sid Her bert Tam pe re 
ja Au gust Pulst Tal lin nas Rii gi Ring-
hää lin gus viiul da ja Jaan Pa lu (Nan-
nu Jua ni, Va na Nan nu) pil li män gu. 
Vii ma seid Kih nu saa re viiu li me hi 
Mih kel Mäe si (end. Laa sen, Va na 
Mäes) ja Theo dor Saart (Kae ra met-
sa Vee dat) võe ti üles 1970. aas ta tel 
Mark Soo saa re, Enn Sä de, Ot ti lie 
Kõi va, Ing rid Rüüt li, Igor Tõ nu ris ti 
ja Olav Kii si eest võt tel. 

Ees ti Rah va luu le Ar hii vi ko gu-
des on hoiul 76 kih nu viiu li muu si-
ka eri ne vat esi tust. Kui kok ku on 
Ees ti ala delt kor ja tud 672 viiu li pa la, 
siis Kih nu osa sel les on mär ki mis-
väär ne. Kihn las tel ta sub ol la sel le 
üle uh ke!

Meil on ole mas meie va ran dus 
– aja loo li sed sal ves tu sed va nast 
viiu li män gust. Ku na need pa lad 
on käi belt ka du nud, siis sei sa me 
me ras ke üle san de ees. Mi da nen de 
pa la de ga tä na päe val pea le ha ka ta? 
Amee ri ka et no mu si ko loog Mant-
 le Hood soo vi tab muu si kat uu ri da 
se da ise män gi des, laul des või tant-
si des – nii saab muu si kast kõi ge 

usal dus väär se maid and meid. 
Lä bi isik li ku ko ge mu se on või-

ma lik mär ga ta se da gi, mis näi teks 
mit te viiul da jast uu ri jal tä he le pa nu 
ei ära ta ning see tõt tu kä sit le ma ta 
jää vad. 

On äär mi selt to re, et Kih nus on 
taas viiu li män gu ha ka tud har ras ta-
ma. Kõik saab al gu se prak ti li sest 
pil li män guos ku sest. Pel galt rää ki-
mi sest ei ole ka su, tu leb te gut se da. 

Kui viiu li mäng saab val da vaks, 
te kib kind las ti hu vi li si, kes va na 
viiu li muu si kat lä he malt uu ri ma 
hak ka vad. 

Kris ta Sil do ja,
viiul da ja ja et no mu si ko loog

Rah va pä ra sest viiu li män gust 
en ne ja nüüd
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Suzu ki mee to di 
tut vus tus Kih nu 
Viiu li fes ti va lil

07.-09.10.2011 Kih nu Viiu li-
fes ti va li raa mes tut vus ta sin 
S. Su zu ki viiu liõ pe tu se 
me too di kat Kih nu las te -
va ne ma te le kui ka las te le, 
kes va rem pol nud pil li 
män gi nud. 

Õpi toas toi mus Kih nu las te le sis-
se ju ha tav tund es mas test viiu li män-
gu teh ni lis test võ te test. Te gi me tööd 
nii in di vi duaal selt kui ka gru pi tun-
nis. Lap sed olid vä ga tub lid ning in-
nus tu nud. Ka hel päe val õp pi si me 
sel geks viis lu gu, mil lest lõpp kont-
ser dil tu lid esi ta mi se le kaks. 

Shi nic hi Su zu ki (1898-1998) oli 
jaa pa ni viiu li pe da goog, kes oli 
veen du nud, et õp pi mi ne peaks ole-
ma pu has rõõm, män gu li ne, loov 
ja mo ti vee riv te ge vus. Iga laps on 
an de kas ja või me li ne pil li män gu 
õp pi ma, vaid õp pi mis kii rus on eri-
nev. Sa mas tab ema kee le oman da-
mi se ker gust muu si ka õp pi mi se le. 
Olu li ne koht Su zu ki me too di kas 
on pil li män gu teh ni ka õpe ta mi sel. 
Re per tuaa ri va lik, põ hi li selt rah-
vus va he li sed rah va muu si ka pa lad 
(Su zu ki vi hik I), on üles ehi ta tud 
süs teem selt, viiu li män gu teh ni kat 
aren da des, kin nis ta des. Sar na selt 
pä ri mus muu si ka le, õpi tak se pil li -
män gu Su zu ki me too di ka jär gi 
kuul mi se jär gi. Täh tis osa õpe tu ses 
on kuu la mi sel ja mat ki mi sel. 

Isik li kult ar van, et pä ri mus muu-
si ka ja Su zu ki me too di ka viiu li-
män gu õp pi mi sel võiks ki kok ku 
käia. Pil li män gu teh ni li ne pool on 
olu li ne ka pä ri mus muu si kas, sest 
il ma sel le ta on kee ru li ne mat ki da 
va na viiu li män gi ja poolt ku na gi
lin ti män gi tud meis ter lik ke no be-
daid käi ke, võt teid ja kau nis tu si.

Töö tan Su zu ki viiu liõ pe ta ja na, 
sest need pe da goo gi li sed põ hi mõt-
ted ja sel le me too di ka juur de käiv 
sü gav fi lo soo fia on mind isik li kult 
vä ga puu du ta nud. Po le ju olu li ne, 
mil list muu si kas tii li män gid, vaid 
see, et sa tun ned rõõ mu muu si kast.

Jõu du, in du ning rõõ mu viiu li-
män gust!

Kris ti Alas

R õe ma ond egä su gu si. 
Rõem kä de sua ja elu kõe-
gõ suu rõm ka la, rõem 
või ta lo te rii piält et te suur 

pa ta kas ra ha, rõem sua ja ja gu ras-
kõst ai gu sõst. Mia avas ta si il jaae-
gu, et oma käe gä ehi tä mi ne ond 
kua üks jõl ma tu to rõ, sü dänt põk-
su taja rõem.

Kih nus ning Ma nõ jas ond 
uiõ saan di al gu sõs ker kün ma ju 
se dä si nao sie ni. Üsä sa gõ dast 
ond oma ni ku taht mi sõd ning ar-
hi tek ti mõt tõ lend luõn uvi ta va si 
koos lu si. Ku das nied täüs ka sun 
ini mes te män güd ehi tus kunt sis 
aga ko go käüäd sua rõ li sõ mil jöö 
ning tra dit sioo nõ ga, ond omae-
de lu gu. 

Ond et te jõ lu sa si näü te si, aga 
le väb kua kau du lask mi si, kus 
kaks ma ja ond tee ne tee se kõr võs 
nao si ga ning sien. Sas ja te hä? 

Aa rat ta ta ha ko he püer mi ne 
ehk uiõst suet su ta rõ dõ ning ri he-
 ma ja de ehi tä mi ne kõ nõ al la tu-
lõ’mtõ ju, sest kis si ta haks elä dä 
jõl ma korss na ta ning luõ mõ ga 
ühe ka tu sõ all? Uiõd aad ond 
tuõn uiõd nõud mi sõd eluk va li-
tee di le, kui se dä si pii nik selt ütel-
dä. 

Aga ent sed ma ter ja lid:  pal gid 
ning pael kõ va he lõ sam mal, la tid 
ning la vad, mal gad ning ruõg, 
pae- ning mua ki vid – nied ond ju 
käeu la tu sõss tä nä kua! Sas ja pä-
räst neid piäks ää põl ga ma? Kui 
õi gõ lep püks ko go ko ha li kõs ma-
tõr jaa lõs ning jä taks va bas uõ nõ 
ku ju? Las egäüks ehi täb oma lõ 
siok sõ ma ja, kus tä mä pe re en nät-
si kõe gõ pa ra mi ni tun nõb!

Kon võ ren sil „Kih nu ehi tus-
kun si tra dit sioo nid ning tu lõ vik“ 
ar vas ar hi tekt Jaak Hui me rind, 
et Kih nu lõ ond ta ris väl lä arõn da 
soo vi tus lik ma ja tüüp. Ar hi tekt 
Jaak-Adam Loo veer käüs väl lä 
koo se lu ma ja mõt tõ, mio kõ arõn-
dab ede ko he ent se kih nu elu ma-
ja stii li ka he küm ne esi me se saan-
di ini me se jaos.

Iäd mõt tõd, aga mia ar va, et 

kõe gõ piält ond viim ne aeg uu ri 
ning jäd vus ta Kih nu ning Ma nõ ja 
ehi tust ra dit sioo na. 

Viel ond elus me hi ning nai-
si, kis si mä le tä väd, ku das nen de 
nuõ ru sõs käü di Tõs ta mua ran dõs 
ruõ ga lõi ka mõs ning mae sõ ma 
met säst pael ka tuõ mõs ning ku das 
tal bus tõl ühe pää vä ga ka tus piä le 
pan di. 

Mõn da le väb Kih nu Muu siu mi 
ning ER Mi ar hii vest kua, kus üsä 
pae lu pil tä Kih nu ma ja dõst oid-
mõs ond. Ri he Vee da kir jel du sõd 
kih nu sao nast, la mu küe gist ning 
ae dast uõ ta vad kua aval da mist.  

Se dä mei te ins ti tuut plaa nib kid.  
Ta haks tu lõ va aas ta väl lä an da 

raa ma tu Kih nu ehi tus kun sist, sas-
ja ond siia mua ni üsä vä hä uu rit. 
Sel less raa ma tuss tu lõb kind last 
jut tu tä nä pää väst ning kui ar hi tek-
tid nda kau gõ lõ jõud vad, siis kua 
soo vi tu si tu lõ vi kuks. Soo vi tus tõ 
and mi nõ põ lõ’mtõ liht ne tüe. 

Kõe gõ piält ond ta ris Kih nu ning 
Ma nõ ja pü sie lä ni ke käest kü sü da, 
mio kõst ma ja tüü pi ning miok si 
ma tõr ja la nä mäd kõe gõ pa ra mas 
pi dä väd. Kind last tu lõb sua rõ üld-
ko gos tee mat aru ta ning pä räst 
tõ si si vaid lu si üldp la nee rin gus sõ 
ko go lep ped sis se kir ju ta. Sie ond 
suur tüe, sas ja kor da mi nek jõl ma 
Kih nu ning Tõs ta mua val la vaa lit-
sus tõ, ar hi tek te lii du ning sua rõ-
e lä ni ke juu rõ lüe mi se tä ei põ lõ võe-
ma lik.

Mia olõ se dä mielt, et pii ran gud 
ning kit sen du sõd ond et te ram-
bad as jad, pae lu pa ra mad ond 
ot su sõd, sas jad ond ul kõs teh tüd. 
Võib-ol la olõ mia lii ga si ni silm ne, 
aga mia usu küll, et mõist li kud 
ko go lep ped ond võe ma li kud. Kis-
si mei test ei ta haks elä dä mua jõl-
ma kõe gõ jõ lu sa ma te suar dõ piäl?

Ka sõ Mark,  Ma nõ ja 

Rõem ehi tä mi sest

Ka sõ Mark ning Svea plaan vad Jär su mäe Vir ve ent sest Ma nõ ja-ma jast te hä lae va.  Või ond äkest sie mõ nõ et te suu rõ ljõn-
nu koeng? Ar hi tekt Kii ra Soo saar.

Ma nõ ja Rai mon di äär ber ond 1861. aas ta ehi tet sua rõ ae nuk sõ ki vi ma ja, entse 
Puõt si mõi sa ee nä mua va he elu ma ja re konst rukt sioon.  Ar hi tekt Krist jan Kul ler-
kan. Fotod: Mark Soosaar

Naa da Val lo pa ni oma ma ja lõ vä ge vä 
ruõ ka tu sõ ning ehi täs ede jõ lu sa ve ran-
da.  Ar hi tek tid Ar go ning Kat rin Vaik la.
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Esi me se na et te võe tud väi ke Kih-
nu osu tus ma ter ja li hul ga poo lest 
suu re maks mis ta hes tei sest Ees ti 
piir kon nast. Kui gi Kih nus al gas 
tant su de ko gu mi ne suh te li selt hil ja, 
Theo dor Saa re ja Her bert Tam pe re 
töö de ga 1930. aas ta tel (kui Kol ga 
ran nas ja Se tu maal oli An na Raud-
kats käi nud ju ba 1913), on tä nu jär-
je pi de valt tä na päe va väl ja kan tud 
tra dit sioo ni le Kih nus tant su vä ga 
pal ju sal ves ta tud. 

Stii li konfl  ik tist ajen da tud 
uu ri mi ne

Ma ter ja liu pu tu se ga äh var da sid 
ju ba Ees ti Rah va luu le Ar hii vi ko-
gud, mil le le tu li täien dust Fil miar-
hii vist ja Rah vus ring hää lin gust, va-
ni mad üles võt ted see juu res aas tast 
1931 (tum mad frag men did tant su-
dest ka la mies ja ka ta rii na lemp si). 

Ei pea ole ma spet sia list, et nä ha 

esi me sel ise seis vu sa jal 
al gu se saa nud, nõu ko -
gu de pe rioo dil sel gelt väl ja ku ju ne-
nud ja taa si se seis vas Ees tis rah va-
tant su har ras tu se pea voo lup rak ti-
ka na jät ka va la va li se tant sus tii li 
eri ne vust au tent sest pä ri mus tant-
sust. Nüüd väl jen dab osa ini me si 
soo vi „pöör du da ta ga si al gal li ka te 
juur de“ ja ot sib ta ga „ori gi naal set“ 
või „loo mu lik ku“ tant su. Ka rah va-
tant su ju hid arut le vad aeg-ajalt sel-
le üle, kas Raud kat si jt kir jel da tud 
ees ti tant su ra hu lik vaos hoi tud stiil 
tu le neb et te näi ta ja te kõr gest east 
või kas see üld se tõe le vas tab ki. 
Pä ri mu se va ja jad ja ka su ta jad tun -
ne vad end nii siis eba kind lalt, ku na 
tants po le lask nud end kül lalt ühe-
selt jääd vus ta da või on vä he ol nud 
või ma lust va ne ma tant su pä ri mu se 
jääd vus tus te ga tut vu da. Nii siis oli 
ole mas prak ti li ne va jadus han ki da 

se da mi ne vi ku ma-
ter ja li, mil le le toe tu des oma tra-

dit sioon tä na päe val taas luua.

Kui pal ju on Kih nu tant se?
Fil mi ja vi deo ka su ta mi ne an dis 

või ma lu se kir jel da da ja ana lüü si da 
tant se uuel põ hi mõt tel. Se ni sed kir-
jel du sed olid koos ta tud nn et te kir-
ju ta vas stii lis ehk väl jen da sid se da, 
kui das tants „käib“ – kui das see 
peaks ole ma. Tant su ela va esi tu se 
või mä lu jär gi kir jel da des on gi sel-
li ne mee tod ai nu või ma lik. Vi deo te 
põh jal saab aga tant su kir jel da da do-
ku men tee ri valt, mis tä hen dab ühe 
konk reet se tant si ja või paa ri esi tu se 
de tail set üles mär ki mist, na gu see te-
ge li kult on. 

Uu ri misp ro jek tis tu li et te um bes 
50 tant su tüü pi, neist 32 on nüüd-
seks DVD-l, järg mi se na il mu vas se 
kir jel dus te raa ma tus se tu leb aga ju-

ba vä he malt ühe võr ra roh kem. 
Sest kes küll üt leks, kus al ga vad 
ja lõ pe vad Kih nu tant sud? Mee-
le la hu tus tants on oma ül do le mu-
selt tea ta vas ti üle kesk mi se rah-
vus va he li ne näh tus. 

Tant su vor mi de ül di sed moe-
voo lud on ajast ae ga suh te li selt 
ker ges ti lii ku nud üle rah vas-
te- ja rii gi pii ri de, oma keel sest 
kul tuu ri ruu mist rää ki ma ta. 
Kui kaua peab tants ole ma ko-
gu kon nas ka su tu sel või mi tu 
ini mest peak sid se da os ka-
ma, tead ma, Kih nu tant suks 
ni me ta ma, et ka uu ri ja võiks 
nõn da te ha? 

Piir Kih nu ja muu de tant-
su de va hel on muut lik, sõl-
tu des ajast ja ruu mist, esi ta-
ja isik li kust vaa te punk tist 

ja ka pealt vaa ta ja vaa te punk tist, 
te ma isik li kust kul tuu ri ko ge mu-
sest. Uu ri must kir ju ta des on aga 
ome ti piir va ja ku hu gi tõm ma ta. 
Kih nu tant su de DVD ja raa ma tu 
pu hul sai aja li ses plaa nis pii riks ko-
gu pe riood, mil le koh ta tant su alalt 
and meid on, aga ju ba ruu mi li ses 
plaa nis tu li ot sus ta da, kas piir du-
da ai nult Kih nu saa rel sal ves ta tud 
ma ter ja li ga või hõl ma ta ka see, kui 
kihn la sed tant si vad mand ril. Ot sus-
ta sin vii ma se võt ta sis se vaid ju hul, 
kui see an dis kva li ta tiiv selt uut in-
fot saa re ko gu kon na tant sut ra dit-
sioo ni koh ta.

Esi ta ja kü si mus oli gi tea tud mõt-
tes liht ne la hen da da – ana lüü si sin 
ai nult kihn las te tant si tud tant se. 
Tea ta vas ti tant si tak se sa mu vor me 
üs na laial da selt ka mand ril tant suk-
lu bi des ning folk loo ri- ja rah va tant-
su rüh ma des. Pä rast pik ki kaa lu mi-
si jäid „Kih nu tant su de“ loe te lust 

Kih nu tant sud 
Tal lin nas 
kir ju tus laual

R ah vas te kõi ge va ne mad tant sud olid 
seo tud ta van di te ga ja neil oli maa gi li ne 
tä hen dus. Hil jem tek kis mee le la hu tus lik 
selts kon na tants. Uu sim näh tus on tant-

si mi ne or ga ni see ri tud esi ne mis tel. Ta van di tant-
su de maa gi li ne tä hen dus on tä na seks ena mas ti 
unus ta tud. Ain saks tant suks, mil le maa gi li sest 
funkt sioo nist mä le ta tak se  Kih nus tä na päe val-
gi, on nais te si gi vus maa gi li ne tant si mi ne va na 
ka be li  müü ri del või nen de üm ber. Alas ti nais te 
si gi vus maa gi li sest tant si mi sest ka to li ku ka be li te 
juu res 17. ja 18. sa jan dil on and meid ka mu jalt 
Ees tist.

Va ni maks  tant su vor miks Kih nus on te ge li kult 
lii ku mi ne su le tud rin gis (kih nu kee les rat tas) pul-
ma lau lu de saa tel, kui gi kihn la sed se da tant suks 
ei pea. Tõr je maa gi li ne tä hen dus on säi li nud seo-
ses ven nasuitsu kom be ga, kui pruu di su gu la sed 
lau la vad pul ma maj ja jõu des rat tas vas tu päe va 
lii ku des eri list lau lu suit su ses toas.

Ena mus ri tuaal seid tant se on gi seo tud pul-
ma de ga. Pil li saa tel tant si tud voor tants, mil le 
saa tel käi di lä bi kõik ko had pul ma ma jas ja õues, 
kan nab sa mu ti ni me tust ra tas. Sel le või ma lik ku 
maa gi list tä hen dust ei mä le ta ta. Tä na se ni on säi-
li nud ri tuaal ne noo ri ku tant si ta mi ne peiu poi si ja 
peig me he poolt. Mõ le mad tõs ta vad ta tant su lõp-
pe des kolm kor da üles, mil lel võis va nas ti ol la 
vil ja kus maa gi li ne või muu õn ne toov tä hen dus. 
Tant si des hoiab noo rik kätt näo ees (nuõ rik äbe-

neb). Sel lel gi võis ol la min gi kait se- või tõr je maa-
gi li ne tä hen dus, näi teks kait se kur ja sil ma vas tu.

Kad ri päe va kom bes ti kus on sa mu ti tant si mi-
sel täh tis koht. Kui gi po le tea da eri li si tant se, eris-
tu vad kad ri tant sud stii lilt, ole ne valt sel lest, kas 
tant si vad mas kee ri tud või tei sed peo li sed. Kad-
ri deks üm ber ke has tu nud tant si vad rõ hu ta tud 
koo mi li selt, hoog sa ma te lii gu tu se, ke ha pai nu-
tus te ja tram pi mis te ga. Lõ bus tus li kud tant sud 
on sa mad mis pul ma des, jaa niõh tul ja muu del 
pi dus tus tel.

Va rem tant si ti ka tei sel jõu lu pü hal, kui me hed 
käi sid möö da ta lu sid, kus nei le pa ku ti õlut ja 
pähk leid. Mh tant si ti ka ra tast. Kas sel lel oli min-
gi tä hen dus, po le tea da, kuid rat ta tant si mi ne seo-
ses siir de rii tus te ga (pul mad, tal vi ne pöö ri päev) 
ei tar vit se nud ol la ju hus lik. On ar va tud, et rat tal 
võis ol la maa gi li ne tä hen dus na gu muu del gi ta-
van di te ga seo tud „pii ra mis tel“.

Li saks pe re kond li ke le sünd mus te le ja ka lend-
ri täht päe va de le tant si ti üläl jõst mis tel ja nuõ ri ku-
ma jas, tal gu tel, lae va vet te lask mi sel ja veest väl ja-
tõm ba mi sel sü gi sel ning noor mees te sõ ja väk ke 
saat mi se pu hul kor ral da tud koos vii bi mis tel.

Käi di koos ka spet siaal selt tant si mas – su vel 
pea mi selt män ni met sa all, kus maa oli kõ vem ja 
kui vem. Igal kü lal oli oma tra dit sioo ni li ne tant-
sup lats. Tüd ru ku tel ei kõl va nud min na tei se 
kü las se tant si ma – poi sid lõid va re se mu na see li-
ku sa bas se. 20. sa jan di al gu ses tant si ti pea mi selt 

Kih nu tant su de aja loost tant si mi s

Kih nu tant sut ra dit sioon on kuu lus üle Ees ti – 
vä he malt as ja hu vi lis te seas. Tra dit sioon 
luuak se tea ta vas ti ala ti ole vi kus, kus juu res 
mi ne vi ku list ai nest, mi da sel leks ka su ta tak se, 
või dak se saa da suu li se pä ri mu se na või mit me-
su gus te va hen da ja te abil. Ees ti pä ri mus tant su 
mi ne vi kust hu vi tu jad on ju ba li gi sa jan di jook sul 
suu res ti toe tu nud sõ na lis te le tant su kir jel dus te le. 
Fil mi tud tant su de vaa ta mi ne muu tus mu ga vaks 
al les di gi taa la jas tu saa bu des. 

13. au gus til pie ti rah va ma jas I Kih nu Tan su Pää vä. Ede kan nõ tõ ga 
esi ne sid ning DVD plaa ti “Kih nu tant sud” esit le sid Ing rid Rüü tel 
ning Sil le Kap per.  Vi deop laa ti “Üks pul ma lu gu Kih nust” tudvus tas 
An ge la Ar ras te. Muu siu mi pil di väl lä pa nõk ning slai dip rog ramm 

kih nu tant si ja tõst tõi ua ta ja tõ lõ mie le mä les tu si kau gõ tõst ae gõst. 
Kih nu tan su õpi tu ba mie li täs taents ma üle 60 uvi li se. 
Üri tus jat kus õh ta Va na-rah va ma ja plat si piäl, kus Ma nõ ja Poes tõ 
pil li jär ge tan si ti suu rõs üht ses rin gis lä bi üle 20 kih nu tan su.
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nel ja päe val ja pü ha päe val. Kui pä rast sõ da ehi ta-
ti Kih nu rah va ma ja, ha ka ti tant si mas käi ma ka 
lau päe vi ti ja muu del päe va del. Kat rin Kum pan 
mee nu tab 1965. aas tast: „Ne li kor da nä da las näi-
da ti ränd ki no. Peaae gu igal õh tul taht sid tüd ru-
kud pea le ki no tant si da, mu ret se sid ise pil li me-
he ja um bes kolm tun di uha sid tant si da. Sel list 
tant su hi mu tä na päe va tüd ru ku tel ei ole“.

Ome ti on spon taan ne tant si mi ne ka tä na päe-
val Kih nus vä ga po pu laar ne. Seal juu res on säi li-
nud ta va tant si da kõi ki selts kon na tant se rin gis.

Uus ta va on esi ne mi ne Kih nu tant su de ga or-
ga ni see ri tud üri tus tel: tu ris ti de le mõel dud prog-
ram mi des ko du saa rel, sa mu ti mit me su gus tel 
fes ti va li del jm üri tus tel ko du saa rel ja väl jas pool, 
ka vä lis maal. Esi ne jaks on pea mi selt folk loo ri-
rühm Kih nu mua, kes te gut seb Kat rin Kum pa ni 
juh ti mi sel ju ba üle 45 aas ta. Rüh ma liik mes kond 
on pi de valt muu tuv ja kind lat koos sei su po le gi, 
sest tra dit sioon on elav. Va ne mad liik med on 
too nud oma tant suos ku sed rüh ma kaa sa ning 
folk loo ri rühm on gi ees kätt va na de pä ri mus li ke 
lau lu de ja tant su de alal hoid mi se ja eda si kand mi-
se or ga ni see ri tud vorm.

Mit te üks nes koht ja esi tus si tuat sioon, vaid ka 
esi ne mi ne ise tin gib mõ nin gaid eri ne vu si spon-
taan sest selts kon na tant sust – tant sud on lü he-
mad, stiil üht la sem, nor mee ri tud ja vaos hoi tum.

Kih nu noor te le on tant se õpe ta nud ka Vee ra 
Leas. Lap se na osa les ta Kih nu mua rüh mas, hil-

jem Vil jan di Kul tuu ri kol ledžis õp pi des oman-
das ta rea Ki hus vä hem tun tud tant se Ma ri na 
Roos lai dilt ning koos tas nen de põh jal oma dip lo-
mi töö. Koo li las te le  on tant se õpe ta nud ka An ne 
Bu rav ko va jt õpe ta jad.

Selts kon na tant su de taus tast ja le vi kust
Va nim ja veel 19. sa jan di kesk pai ku ai nus ta-

van di vä li ne selts kon na tants Kih nus oli la ba jalg 
ehk mua lu gu, mis tu li käi be le ilm selt en ne usu -
va he tust 1840 a. ning hak kas taan du ma 1930. aas-
ta tel. Na gu ena mik hi li se maid ki tant se, pä ri neb 
see ilm selt Kesk-Eu roo pa ta lu po ja tant su dest. 
Kõi ge sar na sem tea dao lev tants on poo la obo-

rek. Pol ka on jõud nud Kih nu ar va ta vas ti 1870. 
aas ta tel Taa ni maalt. 

Kont ra tant su de tun nus te ga tant sud, na gu 
ka la mies või sid ol la tun tud sa mu ti 19. sa jan di lõ-
pul, kuid and meid sel le koh ta po le. 1850. a. sün-
di nud Liis Ala s on öel nud  1933. a., et ka la mies 
ja nel jä pua ri on „võrd le mi si uued tant sud“. Ka la-
mies on üld se kõi ge ori gi naal sem tants Kih nus, 
mil le le ot se seid vas teid mu jalt ei ole tea da, kui gi 
sel le ele men did on tun tud laie malt. Ka kol mõ pua-
ri, ka ta rii na, üks-kaks-kolm-ne li-viis-kuus-set se, va-
rõs, valss, kih nu mua ja sõr mõ lu gu kan du sid Kih nu 
ilm selt 20. sa jan di al gu ses.

Pä rast I maail ma sõ da le vi sid Kih nus na gu mu-
jal gi Ees tis rah vus va he li sed selts kon na tant sud 
pa des paan (prant su se kee les „his paa nia tants“), 
Poo la pä ri to lu kra kov jakk ja Un ga ri ven ger ka. 
Need le vi sid sa mal ajal sa ma de vii si de ga ja lä he-
da se tant su lii ku mi se ga ka Pe ter bu ri ümb ru ses, 
In ge ri maal  ja Soo mes, mis tõt tu on ar va tud, et 
need läh tu sid Pe ter bu ri kõrg selts kon nast, kus 
need olid po pu laar sed. Kuid oma osa uue ma te 
selts kon na tant su de le vi kul võis ol la ka I maail-
ma sõ jast ta ga si pöör du nud sõ du ri tel. Kind las ti 
tõid nad kaa sa ve ne mees te tant su ka ma rus ki, 
mi da Kih nus na gu mu jal Ees tis ki kut su ti russ ki. 
Sa mu ti pä ri neb neilt kom me tant si da rin gis vas-
tu päe va, ku na va ra sem oli pä ri päe va lii ku mi ne 
(and med T. Saa relt).

jätkub pöördel >>

see kord väl ja nt kae ra jaan, pe re kon-
na valss, kii ga di-kaa ga di ja jook su-
pol ka, mil le tant si mist Kih nus on 
küll ni me ta tud ja ka sal ves ta tud, 
aga mis ar va ta vas ti ei ole ku na gi 
ol nud mär ki mis väär ses käi bes. See-
vas tu on uu ri mus se hõl ma tud alek-
sand ra valss, mis jõu dis Kih nu al les 
möö du nud sa jan di lõ pul, aga tun-
dub ole vat häs ti omaks võe tud. 

Lä bi vaa da tud tant sue si tu si oli 
vei di üle 350, kus juu res ena mas ti 
oli kor ra ga tant si mas roh kem kui 
üks paar ja esi ta ti kor ra ga mit meid 
va rian te. Kva li ta tiiv selt eri ne vaid 
va rian te on prae gu seks kir jel da tud 
ei roh kem ega vä hem kui 221. 

Ju ba sal ves tus te põ gu sa vaa ta mi-
se põh jal võib te ha sel ge jä rel du se, 
et igal pe rioo dil on ak tiiv ses ka su-
tu ses ala ti pal ju vä hem tant se, kui 
neid ko gu kon na mä lus te ge li kult 
lei dub. On oma lem mik tant sud, 
mis pü si vad lä bi ae ga de, vä he sel 
mää ral muu tu des. On tant sud, mis 
on moes tea tud aja, siis unu ne vad 
ja mõ ni kord tuuak se ta ga si koo li-
õ pe tu se või esi ne mis te kau du. Sel li-
se õpe ta mi se pu hul oma kor da mõ-
ned ta ga si too duist jää vad (kuh haa-
nuš ka, ais sa), tei sed kao vad jäl le 
(mit med nn Ma ri na tant sud). 

Tä na päe va kil lus tu nud ja kir ju 
maail ma ga võr rel des tun dub ühe 
aja het ke üld tun tud ak tiiv ne re per-
tuaar ise gi us ku ma tult väi ke – mõ-
nel pe rioo dil võib see ol la vaid 4–5 
tant su. See juu res on ala ti va ne ma te 
ini mes te mä lus veel ma ter ja li, mis 
ei ole enam ak tiiv ses ka su tu ses, 
ning käi bel võib ol la re per tuaa ri, 
mi da ka su tab vaid väik sem osa ko-
gu kon nast.

Mi da nõn da vii si tea da saab?
Do ku men tee ri val kir jel da mi sel 

tu leb „kuul da va le“ konk reet se tant-
si ja „hääl“, mi da küll pa ra ta ma tult 
va hen dab kir jel da ja, kuid mis on 
siis ki olu li selt rik ka li kum, va he tum 
ja täp sem et te kir ju ta vas kir jel du ses 

do mi nee ri vast kir jel da ja ku jut lus-
 pil dist. 

Tant su de vi deoa na lüü sil ja do ku-
men tee ri val kir jel da mi sel ilm ne vad 
va rem mär ka ma ta de tai lid, in di vi-
duaal sed stii lid. Kui gi ni me ta sin 
stii le mit mu ses, on eri ti tä he le pa nu-
väär ne kihn las te ül di se tant sus tii li 
üht lus, mi da pea mi selt ise loo mus-
tab tant si mi ne vä ga ma da lal päk ka-
del, peaae gu tal da del ja tant si ja te 
sir ge või õi ge vä he et te (paa ri li se 
poo le) kal lu ta tud hoiak. Mand ri-
Ees tis on vii mast va hel püütud 
jär gi te ha, kuid tu le mus ei sar na ne 
kui gi võrd kih nu tant sus tii li ga. Vi-
deo telt tu leb ka väl ja, et nõt ku mi ne 
pöia- ja hüp pe lii ge ses, mi da on sa-
mu ti va hel ni me ta tud Kih nu tant su 
eri pä raks, võib ol la vä ga eri ne va 
amp li tuu di ga tu le ne valt nt pin na-
sest või muu si ka tem post. 

Ül di ne ja olu li ne on, et kõi ki in-
di vi duaal seid va rian te tant si tak se 
nii, et see ei ta kis ta selts kon na koos-

toi mi mist: va riee ri tak se lii gu tu si 
(sam me, võt teid, pöör deid), liik lus-
s keem ehk põ ran da joo nis on aga 
ühi ne. Mu jal Ees tis ei ole üks tei se ga 
ar ves ta mi ne su gu gi moes. 

Il mu nud DVD „Kih nu tant sud“ 
on 21. sa jan di esi me se küm nen di 
lõ pul teh tud va lik, mil les võe ti või-
ma li kul mää ral alu seks va ra se maid 
uu ri mi sand meid ja kihn las te (Ma ri-
na Roos laid, Ro saa li Kar jam, Vee ra 
Leas, Ma re Mä tas) an tud tea teid. 
Siin ko hal suur tä nu Ing rid Rüüt li le, 
kes või mal das oma ko gu tud ja veel 
aval da ma ta ma ter ja le ka su ta da. 
Ome ti olen ma va li kuid te hes ilm-
selt ris ki nud sel le ga, et nii mõ ni gi 
kihn la ne võib lei da plaa dilt tant su-
va rian di, mi da ta isik li kult üld se õi-
geks ei pea ning tal on sel leks tu li ne 
õi gus. Sa mu ti on kihn las te le kind-
las ti tea da tant su va rian te, mis kaa-
me ra sil ma et te po le jää nud ki.

Pä ri mus tant su de jääd vus tu sed 
peak sid ai ta ma mõis ta, kui das on 

ko gu kond eri ne va tel ae ga del oma 
tra dit sioo ni loo nud. Kui das aga 
mõ ju tab ma ter ja li de uu ri ja pool ne 
mõ tes ta mi ne ja aval da mi ne ko gu-
kon na si sest ja -vä list tra dit sioo ni-
loo met edas pi di, see on väärt eda-
sist jäl gi mist. Vaid vei di üle aas ta 
ta ga si il mu nud Kih nu tant su vii si de 
CD on näi teks ju ba leid nud üs na 
laial dast ka su tust rah va tant si ja te 
har ju tus saa li des ning and nud ins pi-
rat sioo ni uu te au to ri tant su de loo mi-
seks. Pal jud Ees ti tant su har ras ta jad 
oo ta vad pi de valt ja kan na ta ma tult 
„uut“ pä ri mus ma ter ja li, neid lä he-
ma ja kau ge ma mi ne vi ku ele men te, 
mil le le tu gi ne des ehi ta da taas kord 
üles oma tra dit sioon, tun da kuu lu-
vust ja tur va tun net. „Kih nu tant se“ 
tun ne ta vad oma mi ne vi ku osa na 
ka pal jud ini me sed väl jas pool Kih-
nu saart.

Sil le Kap per,
pä ri mus tant su uu ri ja ja õpe ta ja,

Tal lin na Üli kool

se ta vad ja olu kor rad 
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<< algus pöördel

Ri da tant se, na gu ais sa, (k)uh haa-
nus ka, su bo ta jm on Kih nu me hed 
Jü ri Vah kel, Ni ko lai Pull, Theo dor 
Ve sik, Ja kob Sutt jt too nud 1930. 
aas ta tel Tal lin nast tant su kur sus telt. 
Tõm ba jur ka tõi Ma ri na Roos laid 
1930. aas ta tel en ne  Ruh nu asu mist 
Pär nu maalt Poot sist. Va rem tant si-
ti sa ma me loo dia jär gi Kih nus pol-
kat.

Ma ri nalt jt va ne ma telt nais telt 
ole me 1956. a. üles tä hen da nud sel-
li sed tant sud, na gu ita ta, va res (täies-
ti eri nev va ra se mast va rõ sõst), valt s-
e muur, hüp pe tants, tan goo. Need 
on tund ma tu pä ri to lu ga tant sud, 
mis Ma ri na sõ na de ko ha selt olid 
Kih nus tun tud en ne te ma Ruh nu 
siir du mist.  

Valt se muur läh tub ilm selt 
prantsu se keel sest ku just Val se 
d’amour (ar mas tu se valss) või valts 
„L’amour“ (valss „ar mas tus“), 
tan goo ei sar na ne tan go ga ning 
ni me tus on ilm selt sa mu ti min gi 
võõr sõ na moo nu tis, na gu ka ita ta. 
Ka me loo diad on võõ ra pä ra sed. 

Tant sud või vad pä ri ne da sa mu-
ti min gi telt tant su kur sus telt, mi da 
kor ral da ti ms ka Pär nus, kuid konk-
reet seid and meid sel le koh ta po le. 

Ni me ta tud tant sud po le ku na gi 
ol nud Kih nus vä ga po pu laar sed 
ning olid va he peal täies ti unu ne-
nud, ku ni neid hak kas oma rüh ma-
le uues ti õpe ta ma Vee ra Leas. Spon-
taan ses se käi bes se po le need siis ki 
läi nud. Uu sim tants, mis on Kih nus 
täies ti omaks võe tud, on se tu delt 
õpi tud alek sand ra valss.

Omaet te tee ma on nais te ja mees-
te roll tant su kul tuu ris, mil lel po le 
või ma lik pi ke malt pea tu da. Mai ni-
gem vaid se da, et ena mus tant se on 
Kih nu too dud mees te poolt, kuid  
tant su põ ran dal on ala ti do mi nee ri-
nud nai sed. Tä he le pa nu väär ne on 
las te, eri ti tüd ru ku te tant suos kus ja 
tant su lem bus.

Lõ pe tu seks
Nii siis ela vad tä na päe va Kih nus 

eri ne vaist ae ga dest pä rit tant sud, 
ala tes su le tud rin gis lii ku mi sest re gi-
vär si lis te pul ma lau lu de saa tes ku ni 
20. sa jan di al gu se rah vus va he lis te 
selts kon na tant su de ni. Pü si nud on 
ta va tant si da kõi ki tant se rin gi joo-
nel.

Ehe pä ri mus ja sel le tead lik 
oman da mi ne har ras tus rüh ma des, 
tant si mi ne ehe das si tuat sioo nis ja 
or ga ni see ri tud esi ne mis tel on Kih-
nus oma va hel ti he dalt põi mu nud, 
na gu po le ka pii re taid lus rüh ma de 
liik me te ja ehe da pä ri mu se kand ja-
te va hel. 

Folk loo ri rüh ma liik med on gi pä-
ri mu se kand jad. Nen de ene se hin-
nan gu ko ha selt pä ri mu se tead lik 
hoid mi ne ja osa le mi ne folk loo ri har-
ras tu ses seob ko gu kon da üht seks 
ter vi kuks, an nab elu le jõu du ja tu ge 
ning või mal dab an da oma ko ge mu-
si eda si las te le (Ing rid Rüü tel, Ene 
Mar git Tiit, Pä ri mus kul tuur Ees tis: 
kel le le ja mil leks“ II, 2006, lk. 233). 

Tant sud, na gu ka lau lud, rah va-
rõi vad ja kol lek tiiv sed ta vad on 
hoid nud ja tu gev da nud ko gu kon-
 na tun ne tust ning ai da nud kind-
lus ta da sel li seid kihn las te jaoks 
täht said mee le sei sun deid, na gu 
si se mi ne ta sa kaal, sü da me ra hu ja 
rõõ mus meel (sa mas, lk. 218).

Ing rid Rüü tel

2011. aas ta piä le ta ha-
ko he mõ tõl dõs tu lõb 
kõe gõ en ne mä mie le, et 
Kih nu muu sium sai Es ti 
si sear hi tek te lii du in ter-
jöö ri pree mia aja loo lis te 
uõ nõ tõ ul kõs ning va li ti 
Es ti muu siu mi de au jõn na 
„Muu seu mi rott 2010” 
no mi nen diks.

Muu siu mi aer pa si te ge mi si ak-
kas sel le aas ta suat ma viiu li iäl 
– Kih nu Kul tuu ri ruu mi kor ral-
du sõl õpõ tas sõ kih nu lap si muu-
siu mis viiu lid mäng mä. Õpõ ta jas 
ond Ku ra ga Ma ri, kis si oma rõem-
sa olõ mi sõ ning lau luiä le gä kõi ki 
iä tu ju ga na ka tab.

Esi me ne va ba taht lik, kis si sui 
al gu sõss üt les, et ta hab ku da gid 
va ba taht li ku tüe gä muu siu mi ai-
ta, oli Noo di mäe Ter je. Miol prae-
gu üsä äbü mõ tõl da, ku das tä -
mä umi kust õh ta ni süe mä tä-juõ-
ma ta ül ge püü näi tu sõ teks tä ar-
vu tis sõ trük kis – mei tel läks en ne 
Kih nu Me re Pi du naa kii reks, et 
tiä gid, ku das Ter je tä val mis olõks 
jõudn!

Kol dõ Kai sa tõi an nõ tu sõ na 
muu siu mi pis sik se rie si, sas ja nen-
de pe re oli ki ri ku ta gant põl lalt 
leüdn  - kis si se dä tiäb, kaua sie 
mul lass oli või kis te dä omal aal 
kan dis?! Kae van du Lee li an nõ-
tas lu tõ ri-aeg sõ ki ri ku raa ma tu, 
Nii du Joel 100 aas ta ta gu sõd te-
gut sõ mis ju hi sõd tu lõ kah ju kor ral 
Kih nu val dõs, Aa va Lee da an dis 
kjõn dad, Lo hu El la su kad, Ka sõ-
maa El la Jõn nu tuõ dud pii nik se-
v jõlt sõ rä ti ku. Ai ti ma kua kõi kõ 
nen de le, kis si pis sik se ra ha iest 
va na va ra muu siu mi lõ müü sid! 

Kih nu Me re Selts võt tis oma 
juu rõ oe da muu siu mi obo sõ rat-
tad ning tõi mei te le oe da ki vi lae-

va joo ni sõd.
Sui lä bi Kih nu Muu siu mis üläl 

oln An ne He le ne Gjels ta di vo to-
näi tus iä kä test kih nu naes tõst oli 
po ri kuuss ning en ge te kuu esi me-
se puõ lõss ua ta Pär nüs Uiõ Kun-
si Muu siu mis ning 16. no vemb ri 
pää vä ava ti sie Toom piä los sis. 
Kihn las tõ vär vi ki re vi rii di ond 
sü gü set te Rii gi ko go uõ nõss nä hä 
oln ju ba mjõt mõ si aas tu. Sel le tra-
dit sioo ni al ga ta mi se iest olõ mõ 
tä nu li kud Mark Soo saa rõ lõ. Ta va-
li selt oli Kih nu pää vä toi mu mi se 
ko haks alu mi se kor ro sõ ves ti büül, 
kus laul ti, tan si ti ning müü di lei bä 
ning kä si tüed. Sel le aas ta läk si me 
kor ros kõr gõ ma lõ, kus Rii gi ko go 
esi mies Ene Erg ma näi tu sõ SUUR 
SÜ DÄ, TU GÕ VAD KÄED avas. 

Kui gi meie, luust ning li hast 
kihn la sõd, ak ka si mõ pua ri tun ni 
pä räst uiõ val la bus si ga Kih nu 
puõ lõ vu ra ma, jäid pil did Rii gi ko-
go uõ nõs sõ Kih nut ning kihn la si 
mie le tu lõ ta ma.

Sel le aas ta il mus esi mest kor da 
muu siu mi kaa len der, mis ko go 

pan dud pil di võist lu sõ „Kih nu aas-
ta ring” tüe dest.

Sel gus, et võe rad muu siu mi kü-
läs tä jäd taht vad iä mie le gä pit ke-
mält muu siu mis ol la ning mõn da 
kih nu as ja õp pi, kõe go po pu laar-
sõm oli siä re pae la pu nu mi se tüe-
tu ba.

Noodi Maie

J õu lud ond täh tis pü hä kõi kõ 
jaos, aga eri ti suurt rõe mu 
tund vad sel lest kõe gõ pis sik -
se mäd – sel le pä räst sai gid 
Kih nu mu di las tõ jõu lu piost 

ar mas, sü däm lik ning sii ras ko go-
sua mi nõ jõu lu va na ga.

Jõu lu va na oli las tõ-aa pe re se 
uõ tõt – lau lud ning sal mid olid 
kõi kõl et te sel ged. Olõks siis viel 
ae nult lau lud ning luu lõ tu sõd! 
Ne li va nõ mad las tõ-aa tüd ri kud 
mäng sid jõu lu va na lõ Ku ra ga 
Ma ri ga selt sis viiu lid, mis oli era-
kord nõ edeast mi nõ. Võib enäm 
kui kin del ol la, et naa pis sik sed 
lap sõd tes te jõu lu pi du dõl viiu lid 
ei män gä.

Mõis ta gid ei lä hä Kih nus üks-
kid pi du jõl ma tan su ta kau du 
ning lap sõd võt sid  tan su rin gi 
kua jõu lu va na. Jäl le kor ra sae mõ 
sel gust, et jõu lu va na ond rah vus-
va he li nõ te ge lä ne ning mões tab 
kõi ki te hä – põh ja mualt tuln taa-
dil olid kih nu tan sud sel ged ning 
lü hük se aa ga õp pis ta ää kih nu 
kie le.

Lap sõd ise olid ime to rõ dad 
ning jul gõd, aa sid jõu lu va na ga 

mu he dad jut tu ning kua kõe gõ 
pis sik se mäd lu gõ sid oma luu le-
tusõ jõl ma kart ma ta ede. Mu di -
las tõ jõu lu pi du oli vä gev ning tõi 
jõu lud egaü he sü da me ning mõ tõ-
tõs sõ.

Anu Saare

Sel le aas ta kõe gõ vah vam ning 
po pu laar sõm luu lõ tus oli kih nu-
kiel ne ning las tõ-aa õpõ ta ja Jär ve 

El me kir ju tõt: 

Te re, te re jõu lu mies,
uõ ta mõ sjõnd ik ka viel!
Kart si mõ, et lä häd Ruh nu
ning et jõ va gid Sia Kih nu.

Nüüd ond mei tel rõe mus miel,
et Kih nu jõud sid jõu lu mies.
Taents ma ta haks aka ta,
et sia suaks paek ka ja ga da.

Südäm lik ning ar mas jõu lu pi du

Mõn da muu siu mist

Rahvusvaheline avalikkus kohtõs kudumise päe - 11.06.2011 - muusiumi õuõ piäl.

Võrguljõna kudumist õpõtab Aia Mann.
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S ep temb ri vii ma se lau päe va 
õh tul ko gu nes Mu na laiu sa-
da mas se pä ris ta va tu selts-
kond, et ühes koos Kih nu sõi-

ta. Et mõ ni vai mu lik Kih nu sõi dab, 
on pä ris ta va li ne, li tur giad toi mu-
vad ju Kih nu ki ri kus re gu laar selt, 
isa Vik tor on neid iga kui selt toi me-
ta mas. Aga et vai mu lik ke kor ra ga 
nii pal ju on, se da tih ti ei juh tu. 

Mis siis põh jus tas parv lae val 
“Ama lie” sel li se suu re vai mu li ke 
kont sent rat sioo ni?

Pü ha päe val, 25. sep temb ril 
pee ti Kih nu pü ha Ni ko lao se 
ki ri kus si no daal ne li tur gia.

See on kõi ge lü hem ja as ja ga mit-
te kur sis ole va le ini me se le ka tõe-
näo li selt kõi ge vä hem üt lev vas tus 
eel ne nud kü si mu se le ja pi gem te ki-
tab uu si kü si mus.

Mis on si nod? Mi da tä his ta ti? 
Miks Kih nu? Ehk kü sik sin mi na gi 
sel li seid kü si mu si, kui ma iga päe va-
ne ki ri ku li ne ei oleks.

Sõ na si nod tu leb kree ka keel sest 
sõ nast “si no dos” ja tä hen dab ko gu-

ne mist. Ki ri ku loo li selt tä hen dab see 
ki ri ku ko gu ja sa mas ka piis kop pi de 
ko gu. Piis kop pi de ko gu – Pü ha Si-
nod – on igal ise seis val (au to noom-
sel või au to ke faal sel) ki ri kul. Ka 
Ees ti Apost li kul Õi geu su Ki ri kul. 
Pä rast Ees ti Va ba rii gi sün di 1918. 
aas tal hak ka sid ka Ees ti õi geusk li-
kud, ol les sel het kel veel piis kop-
kon na na Ve ne Õi geu su Ki ri ku osa, 
püüd le ma ise seis va ki ri ku loo mi se 
poo le. 

See pää dis 1923. aas tal Kons tan-
ti noo po li pat riarh Me le tio se poolt 
väl jaan tud ak ti ga (“to mos”), mil-
les muu hul gas rää gi tak se ka va ja-
du sest ja ga da Ees ti ala kol meks 
piis kop kon naks ning va li da ja pü-
hit se da neid juh ti vad piis ko pid. 
Eri ne va tel põh jus tel jõu ti sel le ak ti 
täie li ku täit mi se ni al les 2008. aas ta 
jaa nua ris, mil Tar tus ja Pär nus pü-
hit se ti piis ko pid – piis kop Ee li ja Tar-
tu piis ko piks ja piis kop Alek san der 
Pär nu ja Saa re piis ko piks. Ne mad 
koos met ro po liit Ste fa no se ga, kes 
on üht la si Tal lin na pea piis kop kon-
na ja ko gu meie ki ri ku pea, moo-

dus ta vad Ees ti Apost li ku Õi geu su 
Ki ri ku Pü ha Si no di. Kui kõik Si no-
di liik med ühes koos tee ni vad, leiab-
ki aset sel li ne toi ming – si no daal ne 
li tur gia.

Ne mad kolm on ise kes kis kok ku 
lep pi nud, et aas ta jook sul pee tak se 
ühes koos vä he malt ne li li tur giat. 
Esi me se ees ti soost õi geu su piis ko-
pi pü ha Pla to ni märt ri sur ma mä-
les tus päe val 14. jaa nua ril Tal lin na 
Is san da muut mi se Ki ri kus, kus on 
ka pü ha Pla to ni haud. Tal lin na pü-
ha de Sii meo ni ja Han na auks 3. 
veeb rua ril kui met ro po lii di ka ted-
raal ki ri ku temp li pü ha. Tar tu Ju ma-
la sün ni ta ja Ui nu mi se Ki ri kus mä-
les ta tak se kõi ki Ees ti maa pü ha sid 
tei sel pü ha päe val pä rast ne li pü ha. 
Ja nel jas ühi ne tee nis tus pee tak se 
Pär nu ja Saa re piis kop kon nas sep-
temb ri kuus, tä his ta maks meie ki ri-
ku le ise seis vu se and nud ak ti jõus tu-
mist 1923. aas tal. 

Nõn da siis on meie ki ri ku le au to-
noo mia and mi se igaaas ta ne tä his ta-
mi ne Pär nu ja Saa re piis kop kon na 
kor ral da da. Ka he aas ta eest teh ti se-
da Pär nus, möö du nud aas tal Ku res-
saa res ja nüüd siis Kih nus. Et möö-
du nud aas ta tel see üri tus Pär nus ja 
Ku res saa res pee ti, on loo mu lik – on 
ju need piis kop kon na suu re mad 
kes ku sed. Miks aga Kih nu? Sel lel 
on oma kin del põh jus. 

Kih nu ki rik tä his tab sel ja tu le val 
aas tal oma 150. aas ta päe va õi geu-
su ki ri ku na. 1861. aas tal ot sus tas 
ju ba 14–15 aas ta eest usu va he tu se 
ta ga jär jel tek ki nud Kih nu õi geu su 
ko gu dus ehi ta da ole ma so lev lu te ri 
usu ki rik üm ber õi geu su ki ri kuks, 
si sus ta des sel le ikoo ni sei na ja muu 
õi geu su ki ri ku le oma se ga. Se da aas-
taar vu (1861) kan nab säi li nud üm-

be re hi ta mi se pro jekt. Ki ri ku ka su tu-
se le võt tu õi geu su ki ri ku na saa me 
aga tä his ta da tu le val aas tal. 

Nõn da siis pü ha päe val, 25. sep-
temb ril vei di en ne küm met oli Kih-
nu kir kus roh kem ele vust, kui ehk 
ta va li sel li tur gial. Ki ri ku rah vas on 
ko gu ne nud. Koo ri laul jad vaa ta vad 
vii mast kor da üle lau lu raa ma tud, 
kust ja mi da laul da. Isa Vik tor lõ pe-
tab ar mu laua an di de et te val mis ta mi-
se. Preest rid Ste fan ja Ar se ni Tar tu 
ja Alek san der Tal lin na piis kop kon-
nast vaa ta vad veel üle tee ni mi seks 
va ja mi ne vad as jad. Ki ri ku kel lad 
hak ka vad lõõ ma, sis se as tu vad 
piis ko pid: met ro po liit Ste fa nos, piis-
kop Ee li ja, piis kop Alek san der ning 
ar hi dia kon Jus ti nus. Piis kop lik tee-
nis tus al gab piis kop pi de ava li ku 
rõi vas ta mi se ga ja se da saat vaid, 
üt lek sin ise gi, te ge vust kom men tee-
ri vaid pal veid kuu le vad kõik ki ri ku-
li sed. Al gab li tur gia, pal ved (“ek tee-
niad”) järg ne vad pal ve te le, jut lu se 
peab met ro po liit Ste fa nos, see jä rel 
jäl le pal ved ja ar mu laua pü hit se mi-
ne – li tur gia ke se. Pea gi on li tur gia 
lõp pe nud. Ra hu.

Usun küll, et ra hu ja hea meel val-
da sid kõi ki, kes sel lel ilu sal ja pü hal 
tee nis tu sel osa le sid. Li tur gia lõ pul 
tä nas met ro po liit Ste fa nos kõi ki, 
kes Kih nu ki ri ku hea käe käi gu pä-
rast nii mi ne vi kus kui tä na päe val 
vae va on näi nud ja näe vad. 

Tä nu li ke na lah ku sid kü la li sed 
pä rast lõu na se “Ama lie ga”. 

Tä nud hea de le vas tu võt ja te le: 
An ne ly le, Vil jo le, Paa li le, Ing va ri le, 
koo ri le, ko gu du se ning muu seu mi 
rah va le, kind las ti Tal vi le. An des ta-
gu see, ke da unus ta sin ni me ta da. Te-
ge li kult tä nud ko gu saa re rah va le.

Ar hi dia kon Jus ti nus

Sino daal ne li tur gia Kih nus
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Kih nu kie le ko ja tüest ning te ge mis test
Kih nu Kul tuu ri Ins ti tuu di 
te ge vu sõ üks piä mi si üle s-
an dõ si ond kih nu kie le säi-
li tä mi ne, ko go mi ne, le vi tä-
mi ne, pub lit sie ri mi ne ning 
arõn da mi ne. 

Pua ri oma tüe tä jä gä siok si üle san-
dõ si ond üsä ras kõ täü tä. Oli ta ris 
ini me si, kis si an naks nõu, soo vi tu-
si ning ua taks üle trük ki mi ne vä 
ma tõr ja li. Ka sõ Mark te gi kie le ko ja 
moo dus ta mi sõ ede pa nõ ku. 

Kih nu kie le ko ja esi me ne ko go-
sua mi nõ oli 2008. aas ta vii na kuu 
27. pää vä. Sel lest ajast piä le käüäd 
koos Ant su Ju ta, Ar vi Er le, Ar vi 
Maie, Ka ja Jaan, Kae van du Lei li, 
Kol dõ Kül li, Le he Mit ta, Liä ne met-
sä Ree ne, Lo hu El la, Lo hu An ne li, 
Nee me Sal me, Noo di Vee da, Oru 
Vil ma, Too ma Vil ma, Är mä Roo si. 
Nõuan da jad ond va ba rii kis tun tud 
mur dõuu ri jad ning õpõ ta jad  Joel 
Sang ning Karl Pa ju sa lu. 

Kie le ko ja koo so lõ kud on lah ti-
sõd, st kõik, kis si taht vad, võe vad 
tul la ning oma sõ na se gä ütel dä. Se-
dä võe ma lust ond mõ nõd ka su tan, 
aga kie le ko ja ar va tõs võiks ol la siok-
si roh kõm.

Ko go sua mis tõl ond aru tõt et te  
pae lu dõ tee ma dõ üle, en ne kõi kõ ik-
ka  kih nu kielt puu du ta va tõ tee ma-
dõ üle. Mõ nõ kor ra lä häb pä ris tu li-
sõks vaid lu sõks, eri ti kui jutt käüb 
kih nu kie les kir ju ta mi sõst. Asi ond 
sel les, et kü la des riä gi täs se et te pae-
lu sõ nu eri ne vät muõ di.

Ko go ei põ lõ viel le ppü tüd siok-
sõ tõss as jõss:

ku das ond õi gõm ka su ta tin gi vä 
kõ nõ vii si  tun nust, kas  –ks või  –ss, 
näi teks mia ta haks/ta hass koo min nä 
või mia ei ta haks/ei ta hass viel koo min-
nä.

Sa ma muõ di ond  üsä pae lu  vaiõl-
dud ning ei põ lõ üks mielt saa vu tõt 
saa va kiän de lõ pu osas, sa si ond 
kua kir ja kee les –ks, Kih nus ka su tas-
sõ kua –ss. Lah ti nõ ond sis süt le vä 
kiän de märk mi ne, kas –s või –ss, 
näi teks mar jad ond kor vis/kor viss.

Prae gu ond  „Aa bet siss” ning 
„Kihn la sõ emä kie le” raa ma tuss 
mõ lõ mad va rian did, sa si kie le õep-
 mi sõ tieb ras kõ maks ning te ki täb 
õp pi ja tõs se gä düst.

Ik ka gid piäb üt le mä - vaid lus tõs 
sün nüb tõ dõ – enam jaolt jõudas sõ 
ko go le pe te ni.

Kie le ko jas ond ana lüü si tud  kua 

kih nu kiel si raa diu saa tõ si, nen de 
te gi jä te le ond an tud ta hakohesi det 
kie le ka su tu sõ koh ta ning pa ku tud 
väl lä  omalt puõlt tee ma si, saes ja 
võiks viel raa diuss riä ki. 

Kie le ko da ond  ai tan ko go kor ja-
ta  siok si sõ nu, mis enäm ak tiiv sõs 
kie le ka su tu sõs ei põ lõ. Sü dä me tieb 
soo jaks sie, kui mõ ni ini me as tub 
sio juur õ ning an nab pap ri, kus sõ 
ond kir ju tõt ulk kih nu kiel si va nõ-
ma si sõ nu või mõ ni va na laul, pilt, 
li sa dõs – ehk suad neid ku sa gil ka su-
ta. Ai ti ma kõi kõ lõ! Sõ nad ond läin 
e-sõ na va ras sõ, va nu lau la olõ mõ 
lauln kihn las tõ üläl jõst mi sõl ljõn -
nõs ning pil did sai muu sium oma-
lõ.

Kõi kõ kuõ li õp põ ma ter ja li dõ pu-
hul ond kie le ko da en ne nen de trük-
ki and mist oma ede pa nõ kud tein.

Kie le ko ja ede võt mi sõl ond kor-
ral dõt ise teh tüd luu lõ tus tõ ning 
jut tõ võist lus, sas jast said osa võt ta 
õpi la sõd ning täüs ka sun ini me sed.  
Pa ra mad tüed ond Kih nu Kul tuu ri 
Ins ti tuu di ko do le hel üläl ning plaa-
nis ond väl lä an da kua nen dest raa-
mat. 

Puaer aas tad ta ha ko he oli kua 
uu dis sõ nadõ võist lus ik ka  sel le pä-

räst, et es ti kie le tuln uu dõ lõ sõ na -
dõ lõ mõ tõl da kih nu kiel ne oma sõ-
na. Sel lest võist lu sõst võt sid ak tiiv-
sõlt osa kuõ li lap sõd.

Käe so lõv, 2011. aas ta oli kie le ko-
ja liik me te le tüe roh kõ. Tüe tä ti lä bi 
ko go „Aa bet si” ning „Lu gõ mi ku” 
sõ na va ra e-sõ nas ti ku jaoks. Egäss 
kuuss olid nõu pi dä mi sed ning egä 
kor ra oli kua ko do nõ tüe te hä na gu 
kuõ li las tõl – mõ tõl da väl lä jõ lu si 
lau sõ si.  Siis aru ta si mõ, mjok sõd 
lau sõd ond kõe gõ pa ra mad ning  
ka su ta mõ sõ nas tik kus.

Nüüd see säb ies sa ma laad nõ 
tüe, sel le pä rast et  2013. aas tal ond 
pla nee ri tud väl lä an da „Kih nu-es ti 
sõ na raa mat”. Ta ris ond lä bi ua ta ter-
ve e-sõ na va ra. 

Tu lõ va aas tal ta haks pak ku oma 
abi käe kua val la lõ soo vi ga, et Kih-
nus olõks üläl kih nu kiel sed tie vii-
dad.

Ki le ko da ta hab oma soo vi tus tõ-
ga juurõ ai ta kih nu kie le säil mi se le 
ning sel le arõn da mi se le.

Kih nu kielt ning kul tuu ri tu lõb 
arõn da mit te ük si Kih nu pä rast 
– sie ond sa ma võr ra olu li nõ ter ve 
es ti rah va lõ ning laiõ malt kid.

Sarapuu Silvi

Kihnu kieles ond 2011. aasta ilmun

“Kih nu lais ten us ko mat to mat 
seik kai lut me rel lä ja maal la”
Luud Uiõ tua Jõn nu, Naa da Ju ku, 
Kar ja mua Jua ni, Ipi (Har ri Ve si ku), 
Kuu ri Jua ni (Jaan Um bi), Jär su mäe 
Vir ve elust. 
Üks et te vä gev lu gõmi nõ 
kul tuu riu vi li sõ lõ suõm la sõ lõ. 
Tõlkn Mik ko Vir ta ning 
Tui ja Kok ko. 
Kih nu Kul tuu ri Ins ti tuut 2011.

“Kih nu ljõn nu kaa len der 2012”. 
Uiõ aas ta ond Kih nu Ins ti tuu di 
kaa lend ri piä te ge lä sed kih nu -
kiel sed ljõn nud. 
Koss lu, kuel la, me rea ra ku, idi si, 
juesa, kor mo nau ta ning tei si 
ljõn da pil dis täs Ka sõ Mark. 
Kaa lend ri ku jun das Vai ko Edur.
Kih nu Kul tuu ri Ins ti tuut 2011.

“Aett, eit ning mia” 
Pis sik se kihn la sõ 
esi me ne raa mat, iä 
tar vi ta las tõai dõs või 
kuõ li esi me ses klas sis. 
Kol dõ Kül li ning Ka sõ 
Mar gi teks tid, Ma ri 
Kaar ma vär vi pil did. 
Laps suab osa pil tä 
ise kua ää vär vi. 
Kih nu Kul tuu ri 
Ins ti tuut 2011.

“Kih nu ljõn nuaa bets I” ond 
loo dus vi deo, sa si õpõ tab ää 
tund ma to si nat kih nu kiel set 
ljõn du. 
Ljõn dõst riäk väd Jär su mäe Vir ve, 
Liä ne Ai nu, Tii du Ma ri, Nee me Sal-
mõ, Too ma Vil ma, Va na ju ri An ni, 
Le he Mit ta, Nõl va ku Mit ta, An su 
Kus ti, Juh ma Hil lar, Pär nä Rai go. 
Vil mis Ka sõ Mark. 
DVD, 30min, 
Wei ko Saa wa Film 2011.

“Kihnu kaalender 2012”
Trükisess ond ää 
märgit kihnlastõlõ 
olulised tähtpääväd, 
pühäd, kuufaasid, 
varjutusõd, ljõpupääväd, 
päävätõusud ning -luuja 
minekud. Pildivõistlusõ 
KIHNU AASTARING 
võedutüede kõrvõs ond 
voto tegijä njaopilt ning 
lühüke kommentaar. 
Kaalendri kujundas 
Lea Tammik.
Kihnu Muuseum 2011

“Täheke”
Terves Estis tuntud 
lastõ aakirja kihnu-
kielne numbõr tehti 
koostües SA Kihnu 
Kultuuriruumiga. 
Jutud, salmid, koomik-
sid - kõik kihnu kieles 
ning Kihnu lastõ 
tegemistest. 
SA Kultuurileht 
lasteajakiri


