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Värvid ja regilaul 

[---] kes sa oled must, tuline, sinine, punane, 

kollane, roheline, valge... (Pilistvere, 1891) 

 

Värvisõnad – mida lauludest võib leida 

Värvikujund – laulumotiivid  
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Otsing: 
• piirkond 

• laulik 

• koguja 

• kogumisaeg 

• laulutüüp 

• Laululiik 

• teemad 

• sõnad 
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Otsisõna 
• „punane“ – 1598 lauluteksti: Tartumaa – 127 (Virumaa – 342) 

– „verev“ – 26 laulutekstis: Tartumaa – 6 (Virumaa – 0)  

• „sinine“ – 767 lauluteksti: Tartumaa – 71 (Virumaa – 171) 

• „hall“ – 341 lauluteksti: Tartumaa – 27 (Virumaa – 42) 

• „roosa“ – 176 lauluteksti: Tartumaa – 26 (24/2) (Virumaa – 18) 

• „lilla“ – 174 (?) lauluteksti: Tartumaa – 7 (1) (Virumaa – 12 (6)) 

• „roheline“ – 56 lauluteksti: Tartumaa – 4 (Virumaa – 7) 

• „kollane“ – 20 lauluteksti: Tartumaa – 2  (Virumaa – 2) 

• „pruun“ – 1 tekst: Tartumaa – 0 (Virumaa – 0) 

Tartumaa laulutekste – 10366 (Virumaa laulutekste – 13 015) 

Andmebaasis kokku – 78408 (neist  umb 5500 siirdevormilist ja lõppriimilist) 
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Mis jääb statistika „taha“ 

• Värvinimetusi kasutatakse regilaulus 

suhteliselt harva (nt ERlA I:1 – 22,6% 

tekstides) 

• Värvinimetuste kasutamine on seotud 

kindlate teemadega (nt loomismüüt, kosjad, 

pulmad, mõistatuslaulud) 

6.12.2014 Tiiu Jaago, Tartu Ülikool 5 



 

Tegelaste kirjeldused 

veli – verev 

 

 

[neiu] – valge 

[kena] / punane 

[terve, tugev]  

Verev oli mari visnapuul,  

verevamb oli minu velle (Sangaste, 1911) 

 

 

Noormees valib valge (väleda, kärme, priske) ja 

punase neiu (Rõngu, 1895) 

 

Etteheide noormehele:  

petid perest peene neiu 

vallast valgepea tüdruku 

küla keskelt kena neiu. (Torma, 1896) 
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  Riiete kirjeldused 

Näiukene, nuorukene / linapõlle linnukene (Kodavere, 

1887) 

Ma toon Riiast roosa kleidi / Piedarist pika põlle 

(Sangaste 1898) 

Pihkvast pika paela / Rootsist rohelise rõiva (Sangaste 

1890) 

 

6.12.2014 Tiiu Jaago, Tartu Ülikool 7 



Loodusmotiivid 

Kadrid tulnud kaugelt maalta,  

hõbedasta õrta mööda,/ kullasta kõrendit mööda, 

ümbert ilma ümaret,/ kõrvasta kuud kumeret, /  

alta halli ilma tulnud, / pealta päikese punase  (Palamuse 1909) 

 

Kosjade metafoor:  

Tõi tema pilved tullessa, / tõise pilve minnessa. 

Pilvel oli puhas purje, / purjel oli hani punane, / hanel oli saba sinine 
(Äksi 1895) 

 

Loomislugu: Sinisiiva pääsukene, / sinisiiva, margu kaela  (Äksi 1894) 
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  Kokkuvõte 
• Laulumotiivid – terviklikud kujutluspildid – on seotud 

värvikombinatsiooniga  

• Värvid riiete kujutamisel seostuvad rahvariietega: 

• vanemates kujundites peituvad sümbolid  (ilusad sinised lõngad, 

ilusad punased lõngad) 

• viited riideeseme kandjale (metonüümia) (punapärga, punapõlle, 

valged käiksed) 

• uuema kujundikeele puhul esineb viiteid poeriietele (lillad lindid) 

• Palju kasutatakse värvinimetusi hobuste ja härgade nimetustena (must, 

hall, kõrb, paat jne) 

• Püsiv värvisümboolika seostub loomislooga (värviline ilmalind, 

värvilised põõsad pesaasemena), piiriolukorra kujutamisega 
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