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SAATEKS

Zanride uurimine on kirjandusieaduse tdhisamaid iilesandeid.
1938. aastal valmis Bernard I{angrol Tartu 0[koolis magistriioo
"Eesti soneti ajalugu", katkestada tuli aga dokioritoci eesii romaa.nist.
Hiljem on eesti kirjandusteaduses siivenetud hiiirika arengukiiku,
uuritud on eepika ianre ja dramaatikaiki; Silvia Nagelmaa veitekili
sojajdrgsest eesti poeemist oli esimeseks katseks vaadelda kirjandust
siinteetilise liiroeepika seisukohast. Liiroeepika teine oluline vonn -
ballaad - oli aga seni avamata hoolimata rohkest viljeldavusest.

Eesti ballaadi areng jaguneti selgesti kolme peamisse ajajf,,rku:
ettevahnistav etapp kuni XX sajandu alguseni, XX sajandi esirnese
poole esieetiline k6rgperiood ja kaasaja ballaad, nida iseloourustab
pigem liiiiriliue kui liiroeepiline suhe Zanrisse. Vaid iiksikud auio-
rid hoiavad i5,napd,eval alles kindlarna eepilise l6ime. On ilutue, et
ianri idhtsuse eesti luules selgiiab uurimus keskrnise perioodi kohia,
millest ldhiudes saab teha jireldusi ajas tagasi v6i edasi liikudes.
Eesti kirjandusteaduses ja -kriitikas ei puudunud seni ballaadi ret-
septsioon, kuid p6gusamad tS,helepanekud ei asenda tervikuraterjalil
p6hinevat vaailust. i\,Ionograafia eesmirk on anda ianri iildista-
iud arengulugu aastail 1900-1940, kusjuures tf,.helepauu keskendub
jd.rgraisele:

1) ballaadi teoreetilise kontseptsiooni loomisele ja ianri kdsitle-
misele selle alusel;

2) olulisemate Zanrifaktide koondamisele ja fildisiamisele;
3) eesti ballaadi arengujoonie esitamisele iildiseli ja eriti aastail

i900-1940;
4) saadud iulemuste seosiamisele kirjandusprotsessi kui terviku-

o a .
b _ t

5) ballaadiautoreile eraldi ja Zanri osale nende loomingus v6rd-
luses teiste luuleiajatega;

6) ballaadikriiiilcale ja selle seaduspirasustele;
7) muudatustele ballaadi poeeiilises struktuuris ja sisus.
Esreetilisi lihenemist olen piiiidnud siduda filosoofilise vaailuse-

gir. m6istes ballaadi inimese olemise tervikliku peegelduse ja kunstili-
sc teadvuse iihe oletatava.sii epohhiloova vormina. Ometi ei usu ma,
ct to6 esindab tingimata iiht v6i teist filosoofilist suunda, vaid mi-
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nu soovike on i6uda paremale d'ratundmisele ndhtuse rahvuslikkuse

r"fttut. K6ik muu }uulub vahendite hulka"----- 
rr,iorograafia on valminud 19g5-1989. aastal Tartu Riikliku

0fil-ii*"piranruurie ia kaitstud kandidaadiviitekirjaua 29.I - 29.II

is;-i;*-ttfiU""fi". taaa ;uUeuaas filoloogiadoktor Karl Muru.

Autor

I. BAI,LAADTIEOORIA trU$IMUSI.
BATLAADILISUS

Ballaadi miisie alla mahub palju eriniolisi ianri*ihtusi:
vanaprantsuse ballaad, lfiroeepiline rahvalaul ja rornanfle, tSoavakir-
janduse ja laadapalaganide laul, ilukirjauduslik baltrsed liueepilisel
v6i lfifirilisel kujul Ballaad ei ole kitsalt literatu,urue u,Elltuq teda
kohiar"e ka muusikas (eriti populaa,rses), teatri- ja fi}nihrnstis. See
mitmes kuastiliigis eksisteeriv ianr ou totaalne ka a,reaalilt, sest seda
vi$eldakse eri vormides k6i$al. Sarnuii iseloonustab seda p-rodukt-
siooni bulk ja sajanditepikkune tradiisioon. Batlaadiloomingu hiig-
lavolffiimide j6,rgi v6ib oletada, ei tegemist ei ole ajaloos neuiraalse
nihtusega, mis sunnib otsftna olemuslikku selles mitmekesisuses.

Zanripraktika kirju pilt peegeldub ka teoreeiilisie seisukohra-
de rohluses, millest miite igariks ei j6ua nihtuse kisiilemisetr k6ige
olulisemani (ehkki ballaad kuulub n.{. suletud ianride kilda, uri-
da ou paljtuki lcergem k5sitleda Lui muid). Sfi.gavamat ja uurijaid
p6hijoontes rahuldavat lahendust ei ole kerge leida. -{.iuult viline
kla,mmerdumine liiroeepika m6isie kiilge ei ole veenevr sarnuti
ianri kdsitamine omap6^r'ase sega- u5i ysbsliidpa ja isegr ueljauda
p5hiliigina (nn. ballaadika). Paljasi viitesi ianri sfiuteetilisusele,
tooniiatagu siis m6ne konkreetse liigiidee prevalaisirooni v6i nriire.
ei piisa veel ballaadi siruktuuri tipsemaks ava,rnisek$r T\rleb sfiga-
vamale tungida siinteesi olemusesse ja selle osiste funksioor:,ideise
tenriku sees. Sfiukroouiliue ja loogiline li,henemine oleks aga iihe-
kiilgne ilma diakroonilise m66tnreta, kui soovitakse j6uda ballaadi
qialoolis-tunuestuslike juurteni [vt. Zgorzelski 1.902 : 129].

Nii lfffiriline kui hiroeepiline ballaad puhkesid dtbeh.XIV-]iYI
a{andil reuessausi eel ja ajal kuid teklhisid va,!ean. Ona siirruilt
kuulub ballaad hiliskeskaega - ta ou kes&.aja viimaseid ja uusaja
eaimeei ianre, seega murranguline vorm fHodgad 1962 t 73]. Ni-
metue ballaad viib meid k5igepealt, provansi tantsulauhr jtrutde,
mille alged on antiigis, kirikukunstis ja kohalikus rahvaluules. Seui
oB tavaks 6igustatult lahutada provansi liiiuilisi ja Euroopa lii-
loccpilist ballaadi, kuid ometi tuleb just provansi ballaadi ja it'rua
r6rcrianre pidada liiroeepilise ballaadi tekkes rilreks arvestaravaks
ni,htucks. Provansi luules t'tauisiiakse lahii' IoogiliseU ja ajalooliseli
Jiirgueva liiroeepilise ballaadi k6ik olulised ttipoloogilised iunuused.
Nli ei ole ballaadi niuretusegi iilekanduruiue irl&Iise uueruale rah-
valaulule mingi juhus, vaid ioiurrrb nende iuu.nusre alusel [r't. uiiir



Bold 1979: 12-13, aga ka Prang 1'971 I 170. jt')' Liiroeepiline.h*lilld

t"r.r.ir, r."i kohatiiulepilise irailitsiooni ldhkus v66ra.ura,ise liiiirilise

;i;;;il; *iau o-ui.orJa o[ etie vaimisianud kirikuluuie fPou'd

f SOZ t +f 5.;' See koik tihistab uue ajasi'u algust'- 
Balliit oli provansi luule rahvaliku osa vanim' keskseim ja

.ni* uiij"r,a"d zanr ja raujai esines ta" iihti fildnime td,henduses kog,u

it"'U"a"'"tla- luule jaoks." Prantsuse kirjandus tunneb kibi saj andite

;;d" il;;;i i"it""i"ia 
"imelisi 

j a nimituid..ballaadiautoreid' kuul-

;;#J r,"irt o' Guiliaume de lVlachaui, Guillaurlc Dulay, Jehanruri

au-iu."lrrut, Eusiache Deschamps' Jean Flossart'' Christine d9. Pi-

;;", ;hi" 
'Cha,riier, 

Charles d'brleans, Cl6rneni N{aroi' N'Iolinet'

Kahilemata iqleb aga k6ige suuremaks neist pidada- Ran!"I Yit
ii"iiiah:riF$. tti"tl"t iilielesicl ballaacii D anie Alighieri' Guido

6.r"f"*ii,-Cin'o da pistoia] Giovanni Boccaccio, Francesco Pet-

#"t;-i"Jift*u"t t""U selle vonni populaarseks Geoffre'v Clhaucer

(u. 1340-1400). Euroopa luules miiugls provartsi luuie epoirlti loo-

i';, ;;;; 
"*liit:"t".ll 

ja kunsti u'"ttg"t oli ta koigile uuema aja

rahvasiele kd.ttesaamatuks eeskujuks, olles vana ]relleuisrni kulruuri

neeeelduseks siigavas keskajas'
""""ii""r--u"ir.iJi .rr"r" j, t"m, nimernsega levis iile Euroopa ka

baliaadi viisi ianisimine (samuii ka sdrna lo'nls ise)' Ballaad oli iant-

,ui"Ji pr"uu" si b all a d.a iuletub vul gaar'lacli'a b ail u r e sl, uris secxtn l;

;t;itil ja suurkreeha s6naga pil'Ai{a'tanlsin" liuigi ot'selaenulis ei

il; ;t* seda pidada. iii**"t on aga 'ahtucl va'akreeka s6-

i"-Baii. iuletisi ja teisendit, li5igc iildise'ras tiihe'cl'sc's 'heida*'

lChantraine L968: s.v.). Teiseit poolt ot' a'ga oletitiud' et' 1ia'tr'\i(''r

5" parrt-ir""gia termi*ist, pit^itov, rnis o' va-sieiis kreeha s6*ale

qoim< [naas f oSS : s.v').z I(uigi ba.]iaaditeooria ei ole seni vajtr)i-

tlrt', pld.t ,,,.l liaugemali r'i,rnJ iadiua piriiolusi, ori siiski aega';ait

i"""ii.t"a, et Zan"ril on ole'ras antiiline eellugu. Ballaad seisa5 uu-

saja kiinnisel rornaDtilist,e hunstide siiuni juures ja teintr osa uusaegst

kunstilise teaclvuse kujundajana ei v6i alahiunata'--*v;;;p;;tsuse 
l*ulet iseloomustab vormi kuliiveerimine lahu-

iatuna sisust. Siin ei ole nrazirav teema, 2anriprintsiibid allutavacl

"ir.r"t. 
igasuguse kujutusobjelt,i. Bailaari,,oli sobivairs va,lje'dui;-

;;;k":g"t'tiit i ia..a"te. Ta ei piirciu'ud ai*uir m6'e iiksiku

""t:""JfgJ 
ega s6liunucl mingisi sunnisi' Teda liasuiat'i nii polii-

iilise kui reliigioosse, saiiirilise kui lia artnastusluuleltt-qctta iriilg ei

leiclunud utansse nencle aSrnruste vahel, urida ta ei oieks surttirlttl

uaf.irJuau. pohjus oli selles, ei tema iseloom soltus ainu]i riiinrisr

;n li oi.n""ud luuletuse objekiist" [Davklsou 1g00: 73]. tkir-acl alr-

i;;; j^ artistlihkuse ta.otius: koos sirventeesi ja estarupiga.hatiias

ballaad kanclma rri[retust lechnici. siinkoiral ei ole polijusi' ]askuda

ballaadi keeruliste vonnikaanoniie iapsenrasse eritcllu (t'niru.it'r'i-

;;iiil;i* okietti ja katr6A.' saatena, kolur rii'ri sliee*riga <tba,bbcbt

ababbcbc ababbcbc bcbc, kusjuures stroofide viimane virss on ref-
rri6niks). Tuleb aga t5deda, et l6ppriimi. siroofi, ballaadimeetrika ja
refrdd,ni olemasolu on iihtlasi ka liiroeepilise ballaadi spetsiifiliseks
ornaduseks, millega ta vastandub juba viiliseliki eepilisele traditsioo-
nile. Loomuiikuli olid need tunnused omased juba kirikuluulelegi.
uris soodustas trubaduuride poeesia levikui ja uue laulutraditsioo-
ni tekei. Frovansi luules said need vormitunnused aga speisiaalselt
kultiveeritavaks ning levisid iile mandri ja mujale m66da kaubateid
ning 6ukondi.

Nii liiiirilise kui liiroeepiiise baliaadi eelkd,ijaaa on kisitletud
kiriklikku sekventsiluulet. See harrnooniaridade kordustega hriruui-
laadne koorila,ul esines tihti ka rahvakeelsepa. Juba VIII sajandi
ISpul oli selles kasutusel l6ppriim, mis v5eii iile biiisantsi reli-
gioossetelt hiimnidelt akatistideli. Regulaarne kaheosaliselt korduv
l6ppriim iekkis neis kvaliteedinihke alusel, kui nn. samal5ppude su-
valisus asendus korrapiiraga. Sofistide reioorikas olid samal6pud v6i
identriim tavaliseks k5lakujundiks, mis Sergei Averintsevi arvates
kiks riirniks file kreeka keele dialektilise loonruse alusel. See oli urur-
ranguks poeesia arengus, mille piiAstab i5eliseli valla alles romaani
Iuule oma riims5nade rohkusega 1L977t22L-236, 289-290]. Riimi
tekkes on oluliseks peetud ka araabia luule m5ju trubaduuridele,
kuid oleiatavasii on see sekundaarsem, sest kuidagi ei v5i oleiada
:lraabia m6ju keskaegsele kirikuluulele; kiill aga on iiiesti reaalne
araabia beidi m6ju biitsantsi hiimnile.

Riimilisele riihrniiumisele on lShedane ka luuletuste jaguneurine
kindlaieks stroofideks vasiavalt sisu kolmeosalisusele: iees -
arriitees - siintees. See iseloomustab kogu Euroopa uut luulet,
I(eskendumine kolmele jdrjestikusele p5hisiseenile on ka liiroeepilise
ballaadi peatunnuseks. Muusikasaade, kui see esineb, on m6leua
liallaadivariandi puhul ta"as sekventsiline. Stroofikali oli provanri
bailaad tavaliselt okieit (deetsim), mis hiljem v6is siintaktilise pauei
kohalt laguneda katridnideks (kvintettideks). Liiroeepilist ballaadi
,rrr kibi ajaloo viljeldud enamasti samuti katrii"dnides, kuigi see ei
liihenda otseseost. Tdhtsam on stroofide olemasolu iseenesest, nris
rriiii,ab, ei liiroeepika kasutas liiiirilisi vorme ja iekkis vaheiult viirnase
rrrirjul. Nditeks on teada, et tradiisioonilisele hispaania romansile
,'r:lnes provansi luulei maikiv varasern hispaania liiiirika, mille m6jul
tt'kkima hakkav rornanss oli oma algetapil isegi hiiirilisema ilurega
krri hiljem [Mexeugec .IIuAan 1961 :549]. L5ppriim ja stroof ou
kirr<llateks liiroeepilise ballaadi iunnusteks ja nende olemasolu i6iiu
1'r.,'t:rkse XIII sajandi "Hildebra.ndi laulu" juba ballaadiks. Muidugi
,rlirl irga stroofika eeldused vd,lja kujunenud juba antiigis, nrist6ttu
,rh,i;rtakse, ei vanaprantsuse ballaadi varajane jd,rk kujunes viilja ka
l'irr<larose oodide m6jutusel.

J)rovansi ballaadile omane refrdiin, mida kolitarne var.enl



naiieks siisiilia iamburilauludes r'6i kiriklikus koorilaulus (r'efL56ni

on kasitletud ka kui koori alternaiiivi), esineb liiiirilisuse' ittnttttsc'rta

tihti ka liiroeepilise ballaadi juures. see poie siiski kohustusiililks

tunDuseks trugu ku naiteks tanisimine ja mutlsikasaacle. kuid orr

alaii v6imaliki Lriroeepilise ballaadi rnoraliseeriv lopp (voi algus)

sarnaneb aga saatele, enttoile.
Bal lJadimeetr iumi  puhul  v i idatakse t rohhei l ise le tet la-

meetri le,.seda ka. seoses l i iroeepil ise variandiga. \rastav moot..ou
ji.llegi piirit aniiiksesi kooriliiiirikast. Nii vagantide saturniline viirss
ju kitfa.gsed sekventsid kui ka provansi ballaad ja irispaania r-c'-'*.nss 

kaiutasid algselt seda virsim66tu (olgugi et tooniiist), rnis

aga tsesuuri kohali murdudes andis virsiks kaheksasilbiliu. Et troh-

hiilis"s tetraDrt'elris tuleb naha ballaadiure'etruuri alust, r'A,itis our.i

Ioengutes ka \'Iihhail Gasparov ItOSf' a. TUs esitatud loeirgu ila{er-
ja[df. Liihtekohana on pakuiud ka eepilisl cantares de gesTa:uo.otu.
iuid neis ei ole iingimata 16-silbikut. Hilisem liirot'epili'e 6allaati

muidugi ei orna ruilgit kindiat ureetruutit, kuigi eelistab lahtavalr
traditsioonilisi vorme.

Iioorihliirika ditiiraurbiline ja liiirvaiaululiuc' osa olid krceliil
luules k5ige eluj6uliseDrad, siilitades pirasi lielleDisinigi oura seose

muusika ji uriiuikaga. Iiooriliiiirikas tavatseti r'6lja valida miiii-
tidest iiksikuid osi ja p6imida esituse vahele liiiirilisi motisklusi.
mis on oluane ka ballaadi poeetikale. Nfrhtavasii on p6hjenclatu,.i

oleius, et ballaadi nilretuses on sdilinud etiinioloogiiiue seos alt-

tiiksete dioDririsoslike ialisulauludega, mis ju perifeerias eiasid Yt'el

viga kaua. Arist,oieles, kes dittiranrbist ja kiirvalaulr-tst trtlt'tab tra-
g63aia ja komoodia telcke (sest ueed kasutasicl karia lia trohlieilisr
ietranreeirir). viiidab selle nr66du olevai eriti sobiva tantsiuriseks.
Ta.ntsulaulud olid antiigiski dramaatika piunaseks. kandes viinrer.st'
puudunrise korral selle funktsioo[e [Aristoteles 1982 : 3'10]' \\'altlrr:r

i iranz v6rdlebki dit i iraurbe teiste rahvaste ballaadidega IlSOo: S;] '
Ballaadi rueeiodit voib ninretada eklekti l iseks tl i isaura po-

sit,iivses tihenduses nagu seda moisiet kasutatakse tetiessalisiat'gs.'
kultuuri suhtes iildse, iriis tahendab oiulise vilja valiruist sajarrdi-
tepikkusest kogemusest ja selle i5lgendanrist euda kasuks' \"atrer-
prantsuse ballaad oli -tegelikult prantsuse liiiirika paljrrcic pariuratc
joouie eklektiline iihenclus", olles sarnas siiski fiks vaDiniai<i lattr.: jir

iet, ides naiieks Itaalias juba aturl lu enlle sonetti [Dalidsorr 1900: 15].

Iia liiroeepilise ballaacli puhul t6denre sarlla. sest ta iiiieirclab trndas

nii vaua.s eepilises kui ka uues liiiiriiises, aga sallllrti kirikukrrrrstis
saavliatu. Just seetottu o1 tegra pu|r.rl kasutatld soua tlosaiikrr.'
fErssa 1971:  1181.

Sii' seisarue iii'kretisruiprobltt'ii t'es. J.5a'' \\'oitga'g Gocr-

he kirjutab: .'Ou oiellras airrult kohrr toelist ]crorrrrrlikku poeesil

vouui: selgeli jrriustar', vaiturtsirtrlult enttuuud ja isikuliselt tr:rinrir':

t.t,1r.s, liiiirika ja draama. Need kolm luuleliiki v5ivad kas iiheskoos
vrli siis eraldi avalduda. Tihii leitakse nad olevat iiheskoos k6i-
g,. viiiksemaski luuletuses ja selle k6ige kitsamaies raamides oleva
iilrt,rr<luse kaudu lobvad nad just k6ige jumalikema kujundi nagu
rrr'' st'<la v6ime selgesii tunnistada iga rahva k6ige hinnalisenrate
b;rlla;rdide puhul. Niisamuti niieme neid kohne omavahel seotuna
v;rrrades kreeka kurbmiingudes ja alles ieatud aja jooksul erist,uvacl
rratl iiksieisesb" [L977b:480-481]. Kui antiikne eepos, trag6odia ja
ktxrri'reelika olid t6epoolest srinkretistlikud, sisaldades p6imituna
Iiiiirika, eepika ja dramaatika algeid ning lahtihargnemisvoimalusi,
siis ballaadi tekkeajaks olid p6hiliigid juba t6iesti iseseisvad. (Seal-
.i rr rrres liasutasid nditeks'(Roosiromaan", misteeriumid. nrorariieecl.
lirrsid ja kirikulaulud veel iihiselt okiosiillaabi.) Liiroeepilises bal-
lirirrlis j6uavad need alged juba teisese, korrastatud koonduurise ja
siinteesini, kus oisusiav on teadlik kunstikavatsuslikkus. Ballaacl
siiut,eesib iseseisvunud pohiliigid uuesti tervikuks ja on loogiliselt
virt.tes niiviisi neid alustav, sest see niitab nende suhtes teadliliuhs
sr*urist. Nlihhail steblin-I(amenski kirjutab: "Nlirksa tdenioliseni
,lr siiski, ei ballaadi seos tantsu ja lauluga ei ole arhailine joon.'li.gcurist ndib olevat iseseisvate kunstide teisese siinkreiismiga, s.t.
rrtrr<L' siiS^rase iihendusega, mida kohtame n6iieks ooperis. poeetilist
tckst,i saatvad laul ja tants tobnitavad seda, et tegenrist on kunsiilise
ttkstiga, s.i. mitte ajaloolise tradiisiooni, vaid tegelikkuse kunsiilise
iilrlistrrsega" [L979 : fia]. Samuti peab ballaadi uussiinkreetiliselcs
zirrrriks Viktor Zirmunski, viidates samas tema oisustavalt suurele
rrrojrrlc jdrgnevate ajastute poeesiale ja poeeiikale [1973 : 101-108].
llrrllauli miidravat. m6ju hilisemale eepikale (nii romantilisele kui rea-
lisr likrrlc) t5deb I\,L Steblin-I(amenski, m6just drauraaiikale k5neielr
r-r.lru,vatele lisaks Wolfgang Kayser [1g36: 2-3 jm.]. Romansi kohia
ii.Llaksc, et tema "vormist ja ajaloolisesi ainest siinnib ,,kuldsel ajas-
trrl" lrisyraania rahvusdraama" [Talvet lg78 22], mis niiteks Lope cie
\','rin prrhul sdilitab iegevust kujutavais stseenides veel dramaarilise
r,rrrrirrrsivormi. Ramon Men6ndez Pidal nimetab romancerot hisoaa-
rrirr thr ja kirjanduse kviniessenisiks [1961 : b63], Inglismaal on bal-
lrr;rrlilikrrst algest l6bi p6imitud Willianr Shakespeare'i, Chrisiopiter
Itnrl,,rvt. ja Thomas l(ydi looming [vt. ka Hodgari 1962:141*144].
\lrrirlrrgi ci saa ballaadi kui kunstide iihendaja ja toitepinnase rolli
rrl ' ' , lrrt ist 't 'r ida, kuigi selle roll i  taju ei ole kirjandusieadvuses alati
;rrl.l'r',;rirtrre. See on p6hjuseks, miks ballaadile ei ole leiiud veeuvar
lr ' l1t ;q 11qls'lggsete Zanride siisteemis,

* * * , .

Liiror.r.pilisele ballaadile tema iekkes ja arengus avaldas kin-
rrr ',trrtrrl rrrr-rjrr L5una tautsulaul, kuigi esinene kiipses rnuidugi ko-



halike eeldusie t6itu. P6hjuseks oli uusaegse teadvuse algeie levik,
sub j  e  k t i  es i l e  k  e r  k im in  e  f f h i skonnas i  j a  seega  ka  l i i i i r i l i -
se osa kasv kuliuuris. Eristunud liitiriline ja eepiiiue alge on ballaadi
allikaks. Ballaadid vastanduvad jiirsult skaldiluulele ja kajastavad
oma dramatisrniga uue ning vana vahelist konflikti. Publik oli ena-
masti aktiivne ja noor. Ballaadide-romansside ieemaks olid inimese
ja iihiskonna vahelised keerulised suhted, soi,siaalsed ja psiihholoogi-
lised probleemid (eesk6ti arnrastus ja surm niug muu perekoudlikku
sfiSri kuuluv), p6hikonfliktiks subjeki conlra klann. Subjekiiiv-
se ja objektiivse tahte drarnaatiline vasiuolu leidis oma adekvaatse
viljenduse lfiroeepikas. "Inirnese ja looduse vastuolu kujuta,nrine
asendus konfliktiga inirnese ja iihiskonua vahel ning laulud muutu-
sid vastavalt nii sisult kui ka vdljenduslaadili", kirjutab A.L. Lloyd
1L975:L52, vi. ka Vargyas 1967:235 jjJ. Et ballaadide tekkeajal
oli konflikt akiuaalsem, on varasemad ballaadid tiliti isegi urirga-
tavalt intensiivsemad. Hiljenr tuleb paratamaiu liiriseerumine, pinge
langus ja jutusiuse liihenemine, Uha eua.m keskendutakse puhtale
vastuolule liiiirilistel eesrnd.rkidel ja kaugenetakse eepilisest.

On iseloomulik, et esirnesed impulsid kunagiste ('Chavy Cha-
setide", "Edlvardite", "Robin Hoodide" ja "Sweet Williams Ghos-
tide" tekkeks ldhtusid just klerikaalsetest ringkondadest, kes piib-
lilugude propageerimiseks hakkasid kasutama siroofilisi, l5ppriinii
ja dialoogiga jutusiavaid laule - vanim teada olev on "Judas"
XII-XIII sajandisi. Seega v6ib v6ita, et ballaadi iiks alaliike -
hiroeepiline legend - on tekkinud teadliku ideoloogilise tegevuse
tulemusena.3 Oluliseks on peetud ka rildlevinud kiriklikku liiiirilis-
dramaatilist ringmingulaulu carod nis sa^rnaneb vanapra.ntsuse bal-
laadile. On isegi arvatud, ei ballaadid lShtusid just kirikuaedades
tanisimise ja eilemise kombest, kuuluiades aga sisuliselt religioossest
teadvusesi vabanemise algust [Pound 1962 : 162 jj.]. Nii kooriliiiirika
kiriklik kui ka provansi ilmalik variant oma tantsulise liirisrniga se-
gunesid kangelaslaulude iradiisiooniga ja l6id eeldused hiroeepilise
ballaadi tekkeks [Forvler 1968:5-19]. Prova.nsi eeskuju ei tohi seega.
file iihtsusiada, vaid ta kuulub iihe osa^na terviklikku ja ulatuslikku
m6juallikate kompleksi.

Ballaadid ilmuvad liajastama murrangut iihiskondlikus areugus,
nrillega kaasnesid suurernad ja viiksenrad kodus6jad. Vasiaudiua
eepikale (siinkreeti l isele luulele) keskenduvad nad iegevuse ku-
juiamisele. Gordon Hall Gerould kirjuiab: "Seega iegevus, ja nimelt
iiksikule olukorrale keskendunud iegevus, rnis v5ib olla kas pikeura
siindmusie ahela haripunki v6i iiksik sensatsiooniliue juhtuur, on
esimeseks oluliseks Euroopa rahvaste ballaadide tunnuseks. Teine
tihtsam tunnus on sellega lAhedalt seotud /... /. Millest ballaad
iiheli poolt ka juiusiaks r'6i kuidas ta seda teiselt poolt ka teeks,
ikka proovitakse lugu esiiada dramaatiliselt" [1957: 6]. Ballaad p5-

lrirrt lr <lrarnatisrnil, seet6ttu on teura faabula i ihtne, kuid see
,.i oL, lihtsusiatud skeenr eepilisesi siiZeesi, nrida ta vdga iihii ka-
,,rrt;r,lr. vaid eriliseli kontsentreeritud. Tegevus algab n.-6. viiendasi
r':rirtrrst'st (in meilias res) ja selle areng olt kaikendlik - iihe siseeui
hrrrj;rlt. teisele rutiav uing k5ike k6rvalist, sissejuhatavat ja siduvat
v:iltiv. Tihii esineb kaikestamisi enne loogilist l6ppu. Ballaadi stii-
li orr iseloomustatud s6napaariga "kargav ja veniv" (Ieaping and
lhulet'hry): ia on iiheaegselt ikiline ja monotoonue. Tegevus ava-
rrr.lr vir.hetult vasiuv5tjaie sihne ees, konflikii kanna.r'ad vasiuoiuliue
k;rrakter ja dramaatiline s6na: tihii repliigivahetuseks iile minev dia-
l, xrg, hiiiiatused, kiisinrused, p66rdumised, kordunrised, vahelejAtud
jrr katkestused. Esituse tehuika on semidraruaatiline. Tegelased ou
rrrrouiiiirnsed ja tiipiseeriiud, olgugi ei kannavad tihti ajaloolisi uime-
'i,l: ueude isikupd.ra on alati alluiatud loole kui tiiiibile, kui preise-
,l,.rrrlil:. "Isikud on peaaegu ala.ti algebralikud: ueid vajatakse aiuuit
, lr irruaatil ise olukorra arendamiseks" [Henderson 1912 : 7].,,I(auge-
l;rs,.r,yroscs olid sellised anonriiimsed iegelased v6imaiud,', kirjuiab
krr Nl. Steblin-Karnenski. Kaasaegse kirjanduse tiiiip (lteshajal oli
r i i i i l , iks piiblikuju) levib just ballaadide kaudu [1979:1i{].

Balltradi kannab dramaaiiline alge, kuid see saab oma kand-
vrrs,. olrjekiiivse ning subjektiivse konflikiist. \'iirnasega seosiub
I ii ii r i I i n e jagu. Ballaadi p6liifunkisioouiks on rikkalikult esile
Lrrtsrr<l;r siigavaid enrotsioone. Ballaad piiiiab sugereerida iundeid
jrr orr ;rlati liiiiriliselt virviiud, mis saavuiaiakse paljude efekiidega:
rrrurrsikasaarle, salajas hoitud laltendus, siinrbolid ja allegooria. niug
rrrrrrrrl kunstilise kujuudlikkuse v6ited sisu ja vorrni eri tasaudeil.
l.iiiirilisc kangelasega seostuvad auiori ja publiku siimpaatiad, iileo-
l,'krt( r'arrast ja takisiavast, kindlust,ab kas happy en.d voi, r'astrrpidi,
rrrlirrr.t,ritult serveeriiud l5pplaheudus, kus iegelaste vAliselt par.ata-
rrrnlrr lrukkumise kohal holjub n,-o. moraalne v6ir, Uks enim levinud
vottr.irl selles rn6ties on ('siirnpaatsete tairnede" ruotiiv, kus langeuute
lr;rrrtl;rrlt'st viilja kasvanud tainred p6irniva.d kokliu orua oksast,ilcrr.
\,.llr.gir kaasneb rornauiiline vihje. nagu m6istaks jumal ise vaua
rrr,rr;r,;r l i  hukka 6igustades arrnasiuse vabadust kui loodusseadust.
l. i i i iLi l iscga seosiub ka ballaadide nriisti l ine ja 6udue 5husti l i . Paljucl
rrrrri j ;rrl pcavad seda ballaadi p6li irunnuseks, kuid n6iteks rourausiie
'n virst;tv buiafooria (vanade uskumuste rudimendid. irratsionaalne
lrrrrrr, r,, l igi<.roni aseaine jms.) kii l lait v65ras. See ei tee aga rornanss(!
r,rlr,.rrr lxrllaa,clilikelis, pigern vastupidi. Selline a.truosfAd,r ei olegi
rg,rl, '  l ,;r l l ;racii le koirustuslik, nris viib m6ttele. et iegenrisi on l ihisalt
l\,rr/rjuusit( 'gse inimese hirDruga iseerrese subjekii ivsuse ees. kui tema
l'.nrl lrrs.ssc ci kuuluuud enanr junral kui rnaailrua i ihtsuse tagatis ja
t^ h.irl is t 'rr<l i iksi seisrnas v66ra, vaeuuliku ja vil ise ruaailma ees,
lr, rn rrt i srrlr jt:kti v6inu kindlusiumisega naailmas kaob ballaadidesr
,';,r1,ikkrr irrdusturure ning teiseneb sensatsioonioisiuguteks, Tegelaue
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v6ib huklcuda ainult seet6tiu, et ta on juba sisuline v6itja - nii-
line allajiiimine tugevdab uue positsioone, rnis uruidugi ei viheuda
traagikai iihe v5i teise konkreetse tegelase puhul. Sellist subjekiiir'
suse v6idulepdAsu taotleb ballaad kogu oma artistlikkusega, mis oli
eepilisele iraditsioonile p5hin5tteliseli v65ras. " Oit'seaja (XV-X\II
saj. - A.M.) ballaadid on iegelikkuselShedased ja asetavad esil>laa-
nile inimese, kbs niiiid loob ise kogu iegevuse". kirjuiab W. Iiayser

[1936 :43-52]. Ballaadiautor ja -uurija Martii Haavio kirjtttab, et
ballaadide olemuseks on inimese eksistentsiaalse p5hiprobleuraatika
kujutamine, tema subjektiivse tegutsemise peegeldamiue nraaiima-
korra ja kaose dialektikas [1955 : 457-458].

Ballaad on kii l l  auiiteeti l ine eepil ise traditsiooni suhtes, kuid
ei ole sellesi vaba. Ta vajab eepikai kui pinnast drauraatiliseks dra-
i5ukeks, ei tekiksid liiiirilised meeleolud ja m6ited. Seet6tiu ei saa
ballaadi aineks mitte igasugune, vaid valitud lugu, ja enamasti rnitie
algupiil'ane, vaid juba iimbert66tatud siiiee. Vastupidiselt kohalikest
muisiendeist lihiuvale kangelaspoeesiale vaiib ballaad onra siiiee
"k5ige mitmekesisematesi allikaiest - nii suulistesi kui kirjalikest,
traditsioonilistest ja uritte, skandinaavialikest ning v56taist. 1... I
I(ogu see maierjal sai tavapiiraseks ballaadisiiieeks ainult seet6itu.
ei ei lihtutud nihtavasti kunsiilise ja ajaloolise toe iihisusest. Iiui
kangelasluule tajub selle seose kohustuslikkust, siis ballaadisii2ee
hiilgab selle kohustuse /.../, kui kangelaspoeesia areueb ieatavast
kindlast sisust /... /, siis ballaadi puirul on m65rav aiuult teatar
kindel vorm" [Cre6rra-KaMexcx[.ff 1979 : 173]. Eepilisest traditsioo-
nisi jf,.iivad edasi kestrua sellised lood, nris oura dra.uratisrui tdttu
on hdsti akiualiseeritavad. Neid muudetakse aga tuuduvali: siiZeed
piiratakse; esiius muutub kiill diinaarnilisemaks. kuid katkendliku-
maks; juiustus on ndiliselt objektiivne ja. kiretu, knicl autor voib
iga hetk sekkuda, valgusiades niikuiuii siiZee liifiriliselt lebi. Autor
eemaldub jutustaiavast selgesii ega ole sellega etranr identue, nrida
varem ei tuntud. Eepiline alge kui materjal on alati vahuis alistuma
liirismi ja dramatisrui ees, isegi oma vilise pikkuse korral [Zgor-
zelski 1962 : 108-109]. Ballaadi kestvale lfiriseerunrisele on rajatud
isegi hulk teaduslikke ioid [vt. Jl(a.nrc 1983 jpi.]. Tuleb t6deda. ei
drarnaatiline, liiiiriline ja eepiline liigiidee esinevad ballaadiiauri kui
tervikliku sffsteemi sees kvalitatiivselt erinevaies osades.

: f + +

Vriidetavasti oli ballaad XV-XVII sajandil Iuglismaal prakti-
liselt ainuvaldav rahvalik kunstivorm, nrilles inimesed onri tundeid
vf,,ljendasid [Pouud 1962: 70]. Olgu viitega kuicla.s tahes, kuicl fakt,
ei saab teha nii suuri jireldusi, niitab ballaadi krri iihiskoudliku
teadvuse vornri universaalsusi. Loourulikult vallutas ballaad ka tek-

kiura lrakkavad trrikikojad. Ta l6i 6iisem an.-6. broailside-ballaaclina-
l,'vilehe-lauluna - irii-kituna iihele poognapoolele, k6rval puul6ige
irt vii<le rn5nele tuniud'iisijupile. Hiljem hakati teist kiilge t6it'L
r.klaauri, -uudisie jms. 

-Esimene saksa ajaleheballaad o' p-"drit juba
X. V. sajandi_l6pusi, Inglismaal XVI sajandi algusest ; esimene rootsi
tkilliry-'t'rycksuisa on pirit aasiast 1bg3, sel ujut t ui nditercs soorne
,'sirrrr:re levilehelaul ilmus alles XVII sajancli alguses - 1636. a.
l,\rkkiveisuja : 3]. Kauba avara turu t6ttu isel6omustas ballaadi
t ;irr.vakirjanduslikku produktsiooni hiilgav konjunktuur. Ainuiik-
,'i c-otnpang of stationers Inglismaal registreeris pooleieise saja.di
i,xrk-sul (1557-1709) i i le 3000 uue ballaadi, s.o. urnbes 20"aas_
trrs, k<inelemata |ordusiriikkidest ja seilesi, ei oleiaiavasii jrii mark-
r,,r slrurem. arv lugusid registreerimata.4 Ballaadi osa ou vSga suur
tri iki- ja kirjakunsti levikus i i. ldse..Uudne (,,The new balad;f.,. ' ,),
.,'rrs;rtsiooniline, tdepdrane tiiiipilises oli masstiraazides ballaarlicle
1^'nrrriDe t5mbenumber- -Lisame konfliktsuse, liifirilise alge serveeri-
rrris. oskuse ja meelevaldse iimberkiimise jutustatava aiiesega selle
tiipisct'rimisel ja muu ballaadile tunnusliku, kui v6ime ;dti.,.;l;;i
I'^llaadide€a seoses kujunes vilja zurnalistlik esieetika. N'. rliuclero-
rrrnrrsside kohta on Seldud, et (nad loodi kohapeal ja neil oli sarna
tirrkt-sioon nagu ajalehteder tina" [Brenan 1g63 : 127], R. Men6"dez
l'irlrrli jiirgi nimetati rompnsiautorii uudiste teatajaksl reporter.iks -
t u t lici ero. Tihti kasutatakse levilehe-bailaadi tiihltamis&s vdljeuclit
zrrrrralisi l ik ballaad [sala 1979:140, vt. ka Hall ikainen 196i:791."Jrrst ballaadidega 16i 6itsele iurnalism", viidab ka G, Gerouli
{1957:238]. Lesiie Shepard aga kirjutab, et ballaad ,,f.AUir.1a"_
lrr' lrlutr6rioonis ja oli oletatavasti sama tdpne teadete edastamisel
\rri rrjalehed idnapd,eval,' p962:25]. Ballaadides oli olemas liog,,
knrusrrclgsc. ajakirjanduse rubriigistik: 6ukoncr, sise- ja vilisuudise"cr,
1',,liitika ja kuriiegevus, eraelu, sport, huumor ja reklaanr, Kuigi
njnh'he idee ulatub iseenesest juba Marcus Tulliui cicero aeeades;e
tngrrai jn ta levis iihes v6i teises vormis ammu varen (!'erieetsia"s
4or.rlkr jr'.), on tdnapieva reaalne rahvaleht vdlja are'enucl levilehe-
l,nllnrrrlist [Shepard Ig62: 28-29, Bold 1929:SZ]. On isegi siilinud
,'rttursi irrgljss .1.1.6ii "Courants of News,,, mis iriikiii neile tf,-
rrnvnhhtudele. Pl*gg elavad ajalehed rnuidugi onra elu ja viliselt
rrrerrrrrtavad nende piritolu tihti vaid siilinud gooii stiilis paistiit-
Ir,l 1,. Shepard nendib siiski: *K6igesi hooliiraia on aialehtede
r1.rr jrr Zurnalistlik siiil praegugi vrigi lihedased ballaadLubreile
rrrrrg krlbavad alati iimber pa^nna virssi ja rnuusikasse. \,Ieuestrelicle
'rnngilirr. aeg on kiill motdas, kuid vaivalt et td,navalehtede ained
''r' rrrrrrrturrud /."/, ballaadikirjutajaiel ei tule iialgi materjalist puu-
' lrrrt ", [ 1002 . : 89]. "Td,navarehtide lradiisioo' o' I6omulil.rrt rai,rr..
rrr,r'xlrr.n. Film ja televisioon on neelanud endasse taulu, tantsi-ja
'lrnnrrrn rnhvalikud liigid, mis kunagi leidsid oma vdljenduse ballaa-
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dides" [samas: 98]. Iiuidas v6ib aga film la]rustada endas seda. uris
on talle esteetiliselt v66ras? Seei6ttu aitab ballaad moista mflrksa
keerulisenraid ja ulatuslikemaid probleeme kui esurapiigul nAib [sa-
mas:29, Schmidt 1933: 60-62]. Ballaad kui meelelahutusiri esimesi
ilminguid, kui "masside meetriline iurnalism" on kahtlemata iiheks
oluliseks v6tmeks publitsistika fenoureni avautisel [Bold 1979 : 67]'5

XVIII sajandil kujunes (aja)lehelaulust ja selle korval vdlja un.
pingilaul - Bdnkelsang. See sai laaiadel ja rahvakoguueurisiel kesk-
seks. Laulik esitas neid laule nroosekancii saatel ru6uel kdrgeural
poodiunril seistes. osutades hardali kuulava rahvaliulga ees kepiga
tahvli l olevatele pildiridadele [vt. I iayser 1936:58-66]. (\ ' t. se]le
kohta i l lustratsiooui Ik. 21 [Voetud teosest: Slicrpard 1973:1{9]'
Selline ureelelahutusviis oli Euroopas iiiipopulaarne uing kiuo kui
fenonren on selies isegi sedav6rd selgesti niihtar'. et vajas ainult hi-
liseurat iehnilist tiideviirnist. Sel rnoel ou ajakirjandus ja fihnikunst
(triikipress ja. kinenraiograaf) oma tekke konkree{suses paljuski vol-
gu ballaadile kui deruokraatliku kultuuri keskseie nAhtusele. Juri
Lotrnau viitab samuii lubokile (levilehelaulu vene vaste) kui kine-
uratograafilist esieetikat ettevalnristavale ufririusele nagu seda oli ka
XV sajaudi ikoonisari [1973: 11-15]. B6li inade sulites antiteeti l i-
ne ballaadiiradiisioon Venetr:aal ei erine otua olemttselt Euroopa
omast, ballaadide pooli }eviiatav teadvus tungis sisse igasse eiuvald-
konda [vt. ka Barauros 1.966, Pyccnax 6anla4a 1936]. Jrtst set'
viib m6ttele. et fiimikunsti pdritolu ei ole tarvis otsida bailaadieelsest
ajasi (nffiteks vauaegiptuse pilikirjasi). Loomulikult oli ka enue sek-
veuise (asjata ei ole see kinenratograafia teunin) stseeuide r'[itnrilist
j irguevusi, hiippelisust ja kaikendlikkust, taustnruusikat, t i i tr iteks-
ti jins., kuid arvatavasti mitte esteet,ilise prinisiibina. Need ideed
moodustavad t.ervikkonrpleksi alles ballaadis, olles'r'arem iajntnattt
suunduruused. Sergei Eiseusteiu leidis Jolur \Iiltoni poeeuri "Iiao-
tatud paradiis" analiiiisides. et selles on kasutatud urontaaiivotreid
nagu vaatepunktide kiire vahetanriue. fokuseerirniue juls. \'ottt-d ist'
ei olnud loonruiikult lliltotri leiutatud, vaid olid arutuu kasrttusel
ballaadides, rnist6ttu t\{attherv Hodgart uendib. et 1'astavat aualiiiisi
v6ib ralierdada ballaadidegi puhul: "/...1 nad jutustavad oma lu-
gusid sarnauroodi, sest et nad kasutavacl ruoutaa2i rueetodit. Nad
esitavad jutustust nritte ainult kui stindnruste sekt'etrtsil ist jArgnevust.
vaid ka kui kiiresti vairelduvate vfrlgatusie rida. Iloutaa2i kohtab
nii pohiskeeuris. kui ka korvall i iuides" [1962:2? j j.]. Nfrhtavasti ka-
jastab just ballaad koige ihuekanralt ueid esteeti l isi otsinguitl. ruis
hiljeni kuhuineentvad filnrikunstis, kuitl ei ole 'r'astavates priiidlustes
kahtlenrata ainus uihtus. NAiteks olid ka keskaegsetes ja hil lseurates

r,rr. l i"r ' ;r i luides ja -poeemicres orenras sriu.nuste ja<la. ja va,ate-1 "rLrirl" vaherdumine.. Teisert poolt pani ."[ i"" tu.iur,urri;r ' ; i l"'  i l , .r1);rr.r ' ;rsele kirevale_ja kottaaZiti lute varieteekunsti le.;i i l ;;;;:r., , r , l ,r rrrlr,r:r '  ju Bertolt Brecht oma ldbinisti pingilaulufk; ;;; ik"\  l ,  1 . , . ; r r r  lU72 l .
\ i i , ' i  tr-rhihil isema.aja ba.l laadis niha ainuii mandurniste*dent_' ' r(lr 'rrr;rrisrri asendumist melodramatismiga, esteeti l iste printsiipide'r ' 'r ' l 'r l ' lrrrrrist ' vajuruist i ihaalamatesse iihi nnakirr,t. l ;.J+,; 'f l ;l , l , r111111ir1;s6la renla otsingutes ta. k"strnaii i^lvat kii lge, ruis on D6rir', rr.r ri lr,,( l.sr seosest ra_hva igapdevase eluga. i Sfr?fi"l;"f. i lrff i :l"rr ',r;rkirj.ndus oli erule l irrernal kui riaruat. I ' telrekt*aarsete

l,,r.rr.rrsr(x)ri<le ja soisiaalse positsioouita tavalisecl i"i;;;;';;.i;,., l j .r r; irr:r 'rLlehti. iaulsid ballaade voi koosLsid p.*fl;t; j ; H;;-'r., rr r.r r rir l" !973 : 1b0]. I ieskse nf, htusena Jemokraatli l ir." r.ri i"rl i\ rrrrlrrr.;rr ballaarli v5irne seega tajuda pidevJ, 
""r""gr;-iillr;ffi_rrr.rrr,111;1;lf i l iss teaduse, f i losoofia, haritub kunsti ja,"ri targk"ilr;ri' l l  lrr lrrrrrrs rri 'g niha tedr nii ;6t 

"rkl 
*aii"r r"ia enneiamas. \r6irrs

"'gr r. l i ir;r,.t ' t korgkultuuris avasiatakse j i ' jest seda, nris bailaaclicle
",'rrr,Ir,'rrikk*ne praktika {kuid kaiirremata nritte urirrit rr.ir-"u-.r'i'.r.;rrl"r 'rrrul ' ' l i  leiutanud. Loomulikuh on suhe ha 'asiupidine. sesrr,, lr\;rkrlrrrrr o' alati o.lnud k5rgkuiiuuri :ef:u"au:u. lgil-. irfr, if"_,l,,rll;r;rr I , rlrrrrtl Eu'oopa kur.isti- iikJ pearuisi ioil"pir,nur.i;, i ;;li;;";;'' ' ' l ' ' rr. r 'r t ir ci ore esteei' iselt puh.r, vaid meereiarr"t"ri i ttrr" ' j"
l , ' r  l , l r rs i . r  l ik  kr rsega segatud,

* * *

lf "r1';rr" 1"u'. tuqineb rarrvarikkusele ja ris'a orulises osas ba'atr-' lr l ' 'vr s.lL' lr.olkirjandusriku 2a.'ri i lukirjanduslik tous ale.b irrnii"u' '  tr"r ',rrrr isrr ris' Juba 1 71 r.. a. poorab Jtseph -{aalr"" 
" ',1zu;;T;;

r,nll;rnrl i ' '  s,,(,s(!s uue esteeii l ise ideaaliga, *i. i" tafrirJ.riJ;;;;;;;:i t t vr r' u t t, rilir: ja romantiline. Alustati skoraarsei b.n".dik;;;rrrik;
r"r. l ' lrrr.r 'r irrrLst, rnis tipnesid Janies r\{acpherso'i ,,ossiani laulude-rr" r L r;0 l70l'.,) ja Thomas percy vii l jaandega ..Reliqu* .f f". l*tI r 'p' lr ' ' '  l l .r 'r,r1i ' (1i65)' vi imane ou rom,'rt ir 'rnile tf,hisa*!i ;;;;-rr,;t'  '1:.r rt,r irur ;rl l ik;r-s [r,t. ka )Kapuyrcrcrfr 1gg1 : 1-lg_176].

J,,11,1I111 (lottfried HelcJer, _$gttfried -A,ugust Biirger. noor Goer_!,, 1r ',;,f i ' ir l  ucid teoseid- pohjalikult turr?rrru, po"orducl"s *a i..,r,rlrr ;r lrrrrl '  1,rx,lt,. Laadalaulude, hispaa'ia ,orr,urr.i ja inglise buil;;-I' i\ "r{r rr r k. .t s.scl eeskujui sii'disid esinresed kunrtbur"rouJi; s-;t_' ,rr..r,rl .rrrr,1r.ift,r; J. 'ann Wilhelm Ludrvig Gleim, Luclwig H;,"*i,I  I ' r r ' . r r ,1 ,1,  I l i l l t l '  ja  Got t f r ied Augqst  Bi rger .  \ : i inrase", ,Lenc,re. ,. I r lrrrr r,... lrrrrrc, 'opp, hopp, hopp!" oli secla'orcl .un.ol"r, iuiu',rr^ ,rr^rrr,r,rri l isr,s hoos, et.,,r i isuias' 'r ' tuleka.hju'a i i l . E;;;;;;.";;r^' "r! 'r||/rr{r ri irr;r-sr. ' i  kehtivaks kunstbauaadi;i;]"; iL;- 'B""' i i ;.#' r, r, 'r! i  r,r lr,rs ka Iuglis'raad, nii et Biirger., Heit*ich H.in. r;rr.,t
l+
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*esimene kodanik saksa luules", v5is end 6igusega tituleerida, "suu-
rimaks khaaniks ballaadiriigis"' "Tormi ja tungi" kirglik virr-varr
algab ballaadidesi ja see oli "liikumise k6ige puhtq.T poeeiiline vtil-
jendusvorm", sest romaan pidi end alles t6estama, liifirika oli ahelda-
tud traditsiooni kiilge ning romantiline saatusedraama alles siinuibki

"ballaadi vaimust".6 Ballaadis on n6,hiud Goethe ja Friedrich Schil-
Ieri liiiirika ja dramaatika olulist m6jusiajat; kesksel koiral nende
loomingus on "ballaadiaasia" (1797). Saksa kirjandusele ntuutus
ballaad viga ornaseks Zanriks, autoreiks Ludwig Uhla,nd, Clemetls
Brentano, Achim von Arnim, Adelbert von Charnisso, I{einrich Hei-
ne, Aneiie von Droste-Hiihlshoff, Joseph von Eichendorff, Friedrich
Riickeri, Theodor Fontane, Ferdinand Freiligrath, Nikolaus Lenau,
B6rries von Miinchhausen, Gottfried Keller, August' vou Platen, Ch-
ristian Friedrich Hebbel, Eduard l\4orike, Conrad Ferdinand &Ieyer.
Deilev von Liliencron, Erich Weineri, Johannes Robert Becher, Ber-
tolt Brecht jpt. Veel 1906. a. taoilesid ajakirja "Die \4loche"
ballaadipreemiat 4900 lugu, peanriseit alamsaksakeeised' Ballaad ou
saksa kirjanduse fiks peamisi esindajaid maailmas. Terna arengut nn.
vaimubailaadist loodusmaagilise ja sealt edasi ajaloolise saatusbal'
laadini kordab rn6nes m5ttes isegi saksa fiiosoofia, kui silmas pidada
Johann Gottlieb Fichtet, Friedrich Wilhelm Scheilingii ja Hegelii [vt.
Kayser 1936 :67 j j.].

Kuiv6rd oluline on ballaadi osa romantisnri tekkes ja arengus,
selle iile ei ole siiani siigavamali arutletud, ometi on viga siltnatorkav
iema viljelemise aktuaalsus vahetult enne romantismi ldbiniurdelisi
tippteoseid ja manifeste, k6nelemata iildisemast kesivasi ballaacli-
rneelsusest. On tuniud t5siasi Sir Walier Scotti ajalooliste rotuaa.ttide
geneetiline seos tema noorp5lve bailaadilembusega ja koguniikuga
"Old Scoitish Menestrels". Teistesi varem ja iseseisvalt alusiasid
Thomas Chatterton ja Robert Burns. Jd.rvepoeetide Sarnuel Co-
leridge'i ja Wiliiam Wordsworth'i iihiskogu "Ltiiirilised ballaadid"
(1798) aga iiihistab romantismi kreedolikku liibimurrei inglise kir-
janduses. Inglise ballaadiga seoses tuleb veel nrainida autoreid nagrr
John Keats, William Blake, Algernon Charles Sn'ilburue' Rudyard
Ifipling, Osca.r Wilde, Thomas Hardy jt. Prantsusmaal tutvusiab
romantikuid ja nende ballaade Germaine de Sia6l, vahetult eunc'
"Cromwelli" valmivad Victor Hugo "Ooclid ja ballaa.did" (1826)'
Nikolai l(aralnzin luuleias "Raissast" (1791) veel enne t'Vaest Lii-
sat", vene Biirgeri - Vassili Zukovski ballaadidega algab romaniism
Veneuraal. Edasi tulevacl Pavel lia.teuiu, noor Aleksantlr Puikin,
IVlihhail Leruroutov, Aleksei Tolstoi, Aleksei Ifultsov jt. [vt' Nerr-
nrauu 1937].7 Poola rorna,ntisuri rajaja Adarn Mickiervicz alrrstal>
j6ulisc tsiikliga "Ballaadid ja rotuansid" (1822), Iiarel Jaroruir Er-
beui korval teine ilhtsanr t,seh]ri ballaadiautor Jau Nerucla kasutab
hiljcur saura pealkirja. Iiahtleruata Ieiaurc aualoogiaid veel ntrtuclt'st-

k i rahvuskirjandustest: leedu kirjandusse tuli rornantism ballaadide-
grq_rclge otr seos Johan..Ludvig Runebergi, Aleksis Kivi ja .1,"!urt
Ahl<1vist-oksase ballaadide nGg soome iomantismi vahel. ZL'ri
tcerrt'id romantismi 6es-eiv6_i tihelepanuta jitia" kuigi seosed on loo-
ru u li k'lt keerulisemarl kui- liltsa historistliiu jirgneiuse p"trut- vail
tuududa, et ballaadis on liialt palju embrtonaaliet, subrimeerimatul
jn.kirjandusvrlist, et talle tiit esteetilist tihelepanu p66raia. v6ib;ii;
tuleb.teaduse tii^helepanematus sellest, et ballaad 

"" 
paju.ti 

"uir"-ruantiline nihtus ja voolu k5rgajale ning iippteostele keskendudes
la'b ta uurijate silmist? ometi n6ib just ielles 

"o,urt"n*t"u.",lrcituvai pa$u algatavai ja avavat hilisemate poeemide, liririlisie ro-
runarride,.draamade ja kogu romantilisele loomingute iiare, ja trliii"
ninrrlt kirjanduse jaoks.

I(unstballaadi tuleb pidada tiiesti omaette zanriks, v5rreldes
rahvaballaadiga (kunstballaadis on autori vormilirua uauaa"s.a srru-
rcurad, teosed taotlevad ena,rrasti vaid esteetilist elamusi ja [;"]";jrrba 

.kirjandusprotsessi keerukasse sisieenri). o-"ti,eiiiu 
-il;;

'rntult ballaadile omaue sisestruktuur ja olulisemad trlpoloosilised
j,xr'ed, mist6ttu ilukirjauduslik ballaad ou ainult ,";;;ff;;;
la'ri- arengus. Et ballaad on tinapievalgi veel krilrart elujduline.
tirndab, et tema sisestruktuur on praegigi kandev, ..L i;;;;il
uraailrna_iEpselt peegeldada. Et aga ballaadluurimustesse t"lutth;
r.lrlcem ihtsust, siis ilmselt hakkab ianr uvahnis" ,u^u*l 

";;; 
H;

lcli m5ttes fildse romantiline kunst.

Ballaadi teaduslik ta"irr".-raulol""**r, Goerhe miiirarlusesr
I v-rd. Ma^rgret Ohlischlaegeri [1931], .Friedrich Neumanni [1932J jt.trii<l), et bjllaad on kogu-poeesiat esindav ianr, sest eiit leiame ififi-
rllirc' eepilise ja dramaatilise alge nende algupirases ning terviklikus
lflttur.r. .Goeihe kir.jyta.b- ("Kunst und,iltertuu',, 182"1): "iir.[,lor8cle eeindavad sellised luuletused v6ga h6sii kogu poeesiat, eest
rt clemendid ei ole siin veel lahutatud,- vaid kuulivai kokhi ;;
1rr elavas nrgpll"" (!r-84, mida iarviiseb vaid l."aua., J-ta tui
Juuralikem kuldiiibne feugpeg v6iks- k6rgustesse i6usta" Fnl t ali-
013,.vt. ka Kayser 1936:.1]. See algfenoien, milles vair [urguriid.ru
tu'da lcunsii alg"pi.ra nii nagu puureht on terve puu metouitmiline
'l'daja, elas akiiivselt Goethe ajal. siiski on tegemist juba sfiniee-
rltud firgsueega, mis ei ulatu hiliskeskajast kaugimale. 

-Romantilise

tr.dia.iooni suhtes v5ib aga banaadi t6epoolesi alustavaks pra.Ji
prelcgi ci tundnud romantiline kuustiteooria varasemat iirgsust, k6.J
dteder ballaade niiieks eeposte-eelseina.

. Goclh9 ettekujutuse ballaadist kui universaalsest algfenomenist,
lul rcaaleclt 0ksisteerivast sfimbolist poeesiale poeesiJ 

"o.r" 
,".,

l

ll
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v6tab omaks Wolfgang Kayser. (Ballaad on uurrjaie idnuvi.fi'rue
maierjal, sest toob paratamatuli silme etie kogu kirjancluse tervi-
kuna.) Ta aseiab ballaadi kolm liigiideed piiramiidi' mille aluse
moodusiab eepiline, iipu aga liiiiriline alge' Nende vaheie j6ab "suur
veelangus" (grolle Fallltohe), m:s tekib sisernise ja subjektiivse iiokku-
p5rkest (Zusarnmenprall) viilise ja objektiivsega' See on drarnaatiiise
alge aluseks. W. I{ayseri j5rgi on baltaadi olemuselis p':egeidada ini-
mese kestvat koriflikii maaiiraaga k6igis seiie iconflikii mouretrtides.
Igale momenclile vastab iiks liigiidee' moodusiades koos erinevaie
funktsioonidega terviku. Kuigi Ifuyser ei i6sta neid eri rolle selgeli
esile, on need kergesti nirnetatavad. Eepil ist, osa v6ib kutsuda
tingivaks - see on ballaadi asine alus, mille prrhul ia i i idse k6ue
alla tuleb, millele kui materjaliie (siizeele) ta rajab oma liirismi ja mis
varjab endas dramaatil isi sisu. Drarnaaii l isi jagu v6ib picla-
da fundeerivalcs, sest sellel ballaad orna lconfl ikisuses r,lgeiikuit
p5hinehki ja selle kujutamiseks otsitakse kou{likiseid lugusid. I(an-
des eepilist ja iiiiirilisi nende vasiuolus ja teineteiselis iileminekus,
hoiab drarnaatiline alge neid esipiaanii, j65des ise ta.haplaanile var-
jaiuks. Miite iga uurimus ei tunnusta dramaatilise fundaureutaals:ir
osa ballaadis v6i ei md,rka seda hoopiski. I' ii ri r i i i s e kihi kohta
v5ib 6elda, et see on v e t m i v, sest see vfi,rvib ja varjundalt ballaadi
enrotsionaalseit ning inteliekiuaalselt, oiles seo:ga fiuaalue, fihseetiv
ja vormiv alge. Nendega seosiuvad ka eisu, sisevormi ja vilisvornri
m5isied. Sellist kooslust nimeiab Kayser baliaadilihuks sea.durnusr-'ks
(ballad,eske Einstellung) [1936: i300 jr:r.]. Seda terminit saab raheucia,-
da ka bailaadivH,iiseli -- nii baliaadipirtrsie kairtade idhistaniiseks
m6nes muus teoses, lnri iildse korraga kolmele pohiliigile orie'ni'ee-
riiucl teoste iseloonlustauriselcs (niit,eits novell v5i saatusedraana)'
I{ayser kirjeldab sagetri, kuidas on sulanud piirid baliaadi ja iiiejii.ii-
nud romantilise h:.ule vahel, kui h6lpsad on iileminekud ballaadist
draamasse, eepikasse ja liiiirikasse ning vastupidi. Bailaacli2anris v6ill
seega a.duda nringit genereerivat iiirtsusi, ta sisaldab 611ds-s poeesia
k6iki v5imalusi ja aseiseb teaiud m6iies kesksel posiisioonil' See
genereeriv iihisus tuleb ihnselt ballaadi olemusstruktuurist. Iiui ou
6eldud, ei miski siiunib "ballaadi vaitnusi", siis vihjab see just selle
strukiuuri kandvale osale. Nii on ballaadis struktuutseua esindatud
uusaegsete romantilisie kunsiide k6ik v6imalused, ning rohkem kui
k6rgpoeesia jiiljendaja (mida ta v5ib olla rohketu vdliselt). on ta
hoopis selle toitja (v6irnalusie ja piiride andjana). Loourulikult mitte
absoluutses nrdties. Niiviisi v6ime aga minna kahe teadaoieva ia-
sandi - ballaadi ja ballaadilihu (nagu neid nr6isieid liasuiab ntiitt'lis
Lerurontovi-entsiiklopeedia [tOSt : a6]) -- juurest veelgi kaugemale
ja viiia, et k6ige i6en6olisernali ou olemas ka kohnas iasarld - bal-
laadil ikkus i i ldse, ballaadil isus. I iasv6i seiiegi totiu. ei kolme
liigiidee baliaadipd.rase p5hiasetuse li5rval koht,a.rue ieostes alat'asa

' " r,rrrirl lr;rll^adipoeeiikasi pdrit jooni. Kuigi ieosed pf,,riskunstiiis-
'' ,' , l'.li.rr<luvad eraldi hiiiriliseie, eepilisele v6i dramaaiiiisere. on

,, | , 'lr .rrrst'lt ilckagi siinteetilised ja kallak on voimarik vaid terl'iku
'l' /,.,'.,)lr k.rral. Kas ballaadilisus liibib t,5esti kogu kirja"*dust, mis
' , rlrrr;r ,rr liiiirili'e, eepiline ja dramaatiline? Nii et ku*siballaa-
l, lr r,rl irs.b jrrba primaarne ballaadil isus, millega ta on muidugi
, 1, rrrrrr.'.' 'li'rrnini kasu.tuselev6tuga ei taha rna muidugi 6elcla, it
',,r1 r.r,s.tl 'r) ballaadid, vaid lihtsalt viidaia ballaadiiinri ajaloo-
,., lr r,ilrrs;rkr rcIlile. Eepiltses sisus on uarjur dramaariline kinfl,ikt,
, ,Ilrt rtrl'rtruI ldirilises aormis ja ldurilise huaid,es,

ll,rllrurrli.'ese jaoks ei ole siinteetilisus mingi kivi'enucl siisteern,
' 'r,l rrrrrrrrv kirjaldusprotsessi kdigus. Eepilisel algel on onradus
',1,.,rr. (lir rkrk'nrendilisuseni ja ainuli, markeeritud itizeeliste pide-
,, ,r,Lri, l, 'rr i. Drarnaatil ine osa kaotab orna vdliseicl clekoratsiooue.
'',r1,',i,:' iih;r rohkem vaid puhasi diinaamilist ko'flikti. Liiiiriii*e

,,r, r;rL.r.r ' i lr i , ihi,, varjutades eepil ise ja dramaaiil ise osa, kuni tdieliku
,1,  11,  11, , .1 , , , , , i  l i i i i r ika lcs.

t 1,., rrg Wilhelm Friedrich Hegeli jirgi selgub, ei ballaarl sisalclab
', ,r , 'r111 l1'1'f ililikkusi, kujutades suletud ja kollisioonilist objektiivset

" rn^l'rrr:,t s.lh ernotsionaalses lSbip6imiiuses. Balraadiha liheneb
,,',rl,r ,.,,lrikale, valides eepilise kujutusobjekti, aga sel'iise, nrilles
,r, ,^r jrrl..v;t,;tuolu [].96b :a7a jj l . ,,Sisu oD kii l l  eepil ine, ld.ittrr.
'v" I'rri'ilirrt"" kirjuiab Hegel - selline disparaatsus eeldab fun-
' i" rr 'rr ' irstrrolu, dramaatil ist algei, ehk Hegeli m6isies l i ikunrise
"rrr^lrrrrr. l'cura seleiuses valib ballaadiautor jutustamiseks vaicl
', llra.rl ir.r'rrrl^sse suletud siindmused, milre kaudu r5huiades k5ise
" r,*,r,ri(l rrrornente 5nnesiub kollisioonilisuse alusel iekitada iajir-
o," u,,,,,,itrrrl hirrgeliiguiusi k6ige kontsentreerit,unralt, seesrnisenralt
'r t,r,r'.lrli''r;rlt. Ballaad esiiab tegevuse momentidesi jirjestikuseicl

r.'itr', l,ouri(L's trad samas l6bi vastavate emoisioonideea. Niiviisi
.,,r1' Ln l l"H,.l i  j irgi i i telda, et ballaad esi*dab ,o*u.rri i l ir i  ku'ste
r,,rp., trrripilis.rnalt, iihendades endas kunstide totaalsuse ( Totalitdt
J,' l',t,t1,.;. Scl nioel avaneb siigavamalt ka ballaadi siinkreeril!
.,, 'h.rrri, s.st s'hie s.ubjekt--konfl iki-objekt totaalse peegeld.usega
"'" 'r lr",. , l 'rrrrrurti l ise ja eepil ise kaudu kaas'evad ka rnuusikJ-

,,,rrrrri l irr. j* pildil ine. Erit i selgelt i lmneb poeesia terviklikkus
1,,., y rln rrlrr', I ) h*elsan gts, mille iradiisioon elab tSnapieval rahuli_
|,,.r ,,1,r ',r lxrpkorrtserdis ja mujal (vt. i l lustratsiooni lk. l1),

h'rr lrirl;rrl,'r r.ma'tilisi kunste loogiliselt ja rristoristiikult bal-
' 'r ' lq1'rr,".r 'r.ks, siis on alust ka ballaadil isuse m6isiel. sisuriseli

r r l r .  r , ' ln l ,  ' , , . , .sr , r la ,  c i  poeesia ierv ik l ikkuse kui  absi ra,k tse m6is_
r. \ , '  r, l  r r.r. l 11 r' csiletung ja levik on peaasjalikult jusi selle ia'ri
r;r1,.,1r11,. 11.1.111.. Peab ju iervik enne hajumist olema loodud ja
"  r  '  r l r r r ,^  l . i t ; r r ' .  Ter inr in i t  bal laadi l isus e i  ore aqa iarv is  k i r -
'"l'trr''l'' 1','rrl,' srr.rda ega isegi ballaaditeooriast v6ljirebida, vaicl

tl;
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ta osutab libtsalt sellele, kuidas fiks osa ianre on m6ues m6ttes
teistesi olulisemad, kuidas m6ne ianri kaudu v6ib m6istesse haarata
kogu kirjanduse tervikuna ja avada see uuest vaatenurgast. Kahr
lemata on ballaadilisuse voolusdng kirjandusele tervikuna kitsas ja
kffllalt viline, aga k6ige i6eniolisemalt olemas. Analoogia oleks ju
romansilisus, mis tihendaki romantilisust.

Peale Hegelit on muidugi huvitav vaadata Karl l\.Ia^rxi referaati
sele nehtuse kohta, mille ta koostas vastava ala uuringute pohjal
oma esteetilise sristeemi loomiseks. Neude alusel k6neleb temagi
viga selgelt tihtsatesi kunstivormidest, mis ou v5imalikud ainult
madalal kunsti a.renguastnrel, ja vihem tihtsatest. Esimesi peab
ta epohhi loovateks: "Teatud kunstivormide, niiieks eepose suh-
tes ollakse isegi arvamusel, et uende klassikalisel, maailma ajaloos
epohhilooval kujul pole neid iialgi v5imalik luua muul ajal kui aiuult
kunstiloomingu kui niisuguse tekkeperioodil; ei jirelikult kunsii en-
da valdkonnas on m6ned tema tShtsamad vormid voimalikud ainult
madalal kunsti arenemise astmel" [Marx, Engels 19S3: 109]. Uhelt
poolt rajas siis eepos looduse ebateadlik-kuustilise rjnberiS6tluse.
Nfifid seisame teadliku kunstiloome alguses: "Teiselt pooli, kas Ac-
hilleus on v6imalik pissirohu ja seatina ajasiul? V6i iildse "Ilias'
trffkipressi v6i koguni triikimasina k6rval? I(as trfikipressi ilmuuri-
sega ei kao p.aratamatuli muinaslood, Iaulud ja muusad, rihes sellega
aga ka eepilise luule vajalikud eeltingimused?" [samas:110]. Voiks
siiski kisida, nShtuste aseruel asja olemusest k6ueldes, uris oleks siis
irfihipressi-ajastule epohhi loov kunstivornr, kui eepos rajas antii-
gi? Epohhi alguses valitsenud ianride kireva ktlluse t6tiu on seda
krillaltki raske teha, kuid filosoofiliselt v6ttes tundub, et laheuduse
pakub liroeepika"

P6hjalikuma kisiiluse iruvides tuleks ballaadilisuse m5iste mui-
dugi vaidlustada, nii p6him5tteliselt kui konkreetsetes fiksikasjades.
Sedav5rd rikka ja universaalse kunstifenomeni t5lgendus n6uab ula-
tuslikumat lihenemist. Ballaadi enese poeetiha k6sitamiseks on pa-
kutud m5iste krill produktiivne. Et aga erinevates loogilistes suhetes
olevad ianrid on ajalooliselt diferentseeritud, see ilmneb jirgueva-
teski peatffkkides.

Pingilaulu-ball aad, (B dnlcels ang)
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I. Eepos (sfin$eetiline kunst)

lUil!lkq '

ruulLr

dlusa t lka t

Eillikg

II, DALLAADI TULA,K EESTI KIRJANDUSSE
.IA ARENG XX SAJANDI ALGUSES

A. Ballaadi tulek eesti kirjandusse

l'lenti luult ei koosne ainuli liiiirikast, vaid temas eksisieerib
l. rurrl,rv liirocerpiline jagu. Sellest omakorda h6ivab tihelepanu-
rlilrc .ri1r lrnllaad - genuiinne iantsulaul, Euroopa ballaadibuumi
hfarl Jorrnvrrrl Eesiisse suht,eliseli varakuli, esialgu baliisaksa kirjan-
.llrlrn.rnrrtrrscna, t6lgete v5i muganduste kaudu, kuni XIX sajandi
lrrllnikrr rnhvusliku ri,rkamise ajal j5utakse ka originaalideni. Ava-
tllr hurt xt,lle jaoks on muidugi ballaadiliku tea.dvuse levik iildse
ltlur;rnrt alates hiliskeskajast, mis meie rahvaluules on jdlgitav lti-
lrrrplll'rtr pcrekonnaballaadide, "pooralaulude" [vi. Hagu 19S?] ja
ur.mn (rirrgrrrringulise ja laulikukladelise [vt. nnit. Sepp 1987]) Lah-
.rlrrlrr lrrjrrrremisena, mis eeldusena v5imaldasid ilukirjandusliku
l&ltlu.n tr.kr.i rrcnde kohale.l Llhem seosie md^Sratlernine rahvaluu-
b fr llrrlirjnurlrrsliku ballaadi vahel on aga omaeite teema, mis aniud
l&ltlrrr.rt 1rc:rb viilja jii6.ma.2 Ballaadi ilukirjanduslik va"r'iant on ju-
h. ,rl..rrrnr*ol,.va t5simine esteeiili".ele tasemele, mist6itu iema seosed
Itlrrlurrlr.list, liiroeepikaga on kat,kematud ja tihti segunenud, rnida
lrlrh hltrtrntrguis alati a,rvestada [HiiemSe 1973].

lbrtikr.elrre ilmaliku luule ha.rrastus siindis iihes valgustusliku
llboh;rnrrrrga rahvakeele ja -luule suhtes ja koos romantilise eksoo-
ill.lretrlrntus,,ga, mille kiiigus peatselt inaugureeriti ballaadki. On
rll rarlrrr,Piirarregi, et esimeseks baliaadit6lkeks oli saksa rahvalik
l*frlnrrr Ddrkelsang kogu pretsiissuses aastast 1788, mille suuresi
Fiulr^ r rlusr.st nradalast maitsesi ja kunsiilisesi vfr^d,rtuseiusest hooli-
rrtr lurrrL.r'ird kordustriikid veel sajagi aasta pf;,rast, seda nii p6hja-
hl lr',ltrnrcstikeelseiria: "Uts hirmus, eni i6est siindinu Luggu, iii-
lrrrr liurrrntist, ke omma Emmdndat nink kats Last itie Moisa-Preili
prrrt r,rrr irrra surmanu. Nink kuitas temma seperrast \{osahhi-
l,hne, ."1 172-1. Ajastal om sanu 6,rra hukkaiu. Sedda perraniuilewai
l,atl, ' ,,,trr t(.unua essi Wangi-Tornin tennu. Sel wisil: I iui meil om
tirrctr'lr lliirkln ktien." Selle 42-salmilise jubedus- ja haledusloo laial-
drr lrrlltr lxrhjusi tuleb muidugi otsida mujalt kui esteetikast, mida
frrllea,l' lrrrlrrrl ou otstarbekas silmas pidada.3

rin!nn rorrr;rrrtilise voolu jdljend4mine toob kaasa ka ballaadi
|t uh jrrl'n esirncstes iseseisvates eesiikeelsetes luulevihikuies na-
;r llrlnlr,'kl J<lhaun WINKLERi t'Eesti-ma Ma-wd,e siia-laulud"
rilrr,'1, lrrr lrirrrrrr: Matthias Claudiust jd,rele aimava baliaadi "Uks
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