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UVVEMBET MULGIMAALT

Kristi Ilves

Ku Mulgi Instituut (nüid Mulgi Kultuuri Instituut) 7. juunil 1996. aastel 
Villändin luudi, sõs es ole akatejidel pääle kange tahtmise mulgi asja aade 
suurt midägi mulgikiilset egä mulgimiilset ette näidäte. Nüid võive mulgi 
rinna uhkusest kummi aade, sest paarikümne aastege om tekkunu ulka 
väärt kraami nii lugemise, kullemise ku vaatemise jaos.

Tarvastust peri kirjanigul Nikolai Baturinil olli joba ammu tekkunu 
mõte tetä Hendrik Adamsoni nimeline murdeluulevõistelus, a nõu kogude 
aal laideti sii maha. Alla 1994. aastel sai unistus teos ja edimene murde-
luulevõistelus peetu. Ettevõtmist kõrraldedes üle aaste ja 2018. aastel 
anti kätte joba 13. Hendrik Adamsoni nimeline murdeluulepreemia. 
2004. aastel tulli vällä Jüri Viikbergi puult kokku säet raamat „Äitsnemise 
aigu“, kus sihen murdeluulevõisteluste (1994–2002) tüü. 2013. aastel näi 
ilma valget kogu „Vastse äitsnemise aigu“, kus om kokku korjat murde-
luulevõisteluste parembe tüü aastidest 1994–2012. Kokkusäädja iki Jüri 
 Viikberg.

2002. aastel tulli vällä Siim Kärneri kokku säet Eesti murdeluule 
antoloogia „Ime kütken tähe poole kist“, kus om sihen kah ulka mulgi-
kiilset luulet. Mulkest om raamatun Andres Rennit, Henrik Visnapuu, 
 Hendrik Adamson, Nikolai Baturin, Henn-Kaarel Hellat, Minni Nurme, 
Eha  Lätte mäe, Pent Nurmeknd, Mart Raud, Lembit Eelmäe, Raivo Kolka, 
Mare Osi, Milvi Piir, Salme Raatma, Erna Kukk, Heinrich Oja, Monika 
Hint ja Arnold Vihmand. Siim Kärner esi kirjut ennekikke murdeluulet ja 
 haikusit ja kah temä salmikse om antoloogian olemen.

Tähtis teräke mulgikiilse kirjanduse salven olli lugemik „Mulgi keelen 
ja meelen“, mille and 2003. aastel vällä Mulke Selts. Rahvas olli raamatust 
nõnda uvitet, et 2004. aastel tulli joba tõine rükk telli ja raamatit ulka 
rohkemb tetä. Enne sedä olli mulgikiilsit kirjatükke ilmunu kah  aalehen 
Mulke Sõna (asutet 2003) ja Mulkide Almanakin, mes akas uvveste 
ilmume 1993. aastel.

2005. aaste sügüse olli Vikerraadjun edimene Mulgi uudiste saade – 
peris edimene tävveste mulgikiilne saade raadjun. Mulgi juurdege aakirja-
nik Airi Hallik-Konnula, kes elli ses aas joba Võrumaal, olli siimne 
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Mulgi aabitse tegije 2016. aaste sügüse: kura kätt vaadeten lugude kirjuteje 
Alli Laande ja Kristi Ilves, Mulgi Kultuuri Instituudi juhateje Kaja Allilender ja 
kunsnik Ülle Rosenberg. Pilt: Neil Viskov.

 idaneme pannu ja nõnda akassivegi egä tõisibe raadiust tuleme murde-
kiilse uudise – üits nädäl võrukiilse, tõine nädäl mulgikiilse. Saade olli 
esmalt 10 minutit pikk ja toimeteje sai üte muusikapala kah viil manu 
valide. Ariliguld mahtusi saatese üits kommentaar, üits intervjuu ja esiki 
mitu uudisenupukest.

Mulgi uudise (ja Võru oma kah) om Vikerraadjun vastu pidänu joba 
13 aastet. Aage om muutunu saate pikkus, päev ja kellaaig. Prilla saap 
Vikerraadjust mulgikiilsit uudisit kullete tõisibeld kell 18.30. Nüid om 
murdekiilse uudise raadjun egä tüüpäev – manu om tullu kah Setu, Saarde 
ja Kihnu uudise.

Nii edimese linnukse andsive märku, et mulgi kiil om viil olemen, 
jakkup neid, kes sedä kõneleve, mõistave, tahave sellen keelen lugede ja 
saatit kullete. Tekkusi arusaamine, et mulgi kiilt massap kõnelde, sellen 
keelen kirjute, lugede. Nõnda akaski mulgikiilsit välläandit järest rohkemb 
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Murdeluuleausteje 6. oktoobrel 2018 Hendrik Adamsoni kodutalu aseme pääl. 
Ääd kätt tõine om selle aaste Adamsoni murdeluulepreemia saaja Rauno 
 Alliksaar. Pilt: Ene Saar.

tuleme ja lõppu ei paista siiamaani. Mulgikiilse kirjanduse välläandmise 
man om muduki suures abis ollu kah Mulgimaa kultuuriprogramm (jakk 
2000.–2009. aasteni ollu riikligule programmile „Lõune-eesti kiil ja 
 kultuur“), mes om neid välläandit tubliste toeten.

Nii, kes seni oma murdekiilsit salmiksit-jutukist suhvlepõhjan oidsive, 
julessive nii nüid säält vällä tuvva ja tõise akassive tegeme murdekeelen 
oma edimesi kirjanduslikke katsetusi.

Mõni nimi kah. Näitlei Lembit Eelmäe ands vällä luulekogude „Mu 
tõne mailm“ (1997) ja „Tundelisi pärjavärsse“ (2003). Mõlemben om nii 
kirja- kui murdekiilsit värsse. Joba 1992. aastel ilmusive temä murdekiilse 
mälestuse aakirjan Kultuur ja Elu (nr 6–7).
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Villändimaal täädä-tuntu luuleteje Mare Osi om kokku vällä andan 
kolm luulekogu, kos egänüten om nii kirja- ku murdekiilsit salme. Temä 
luuletust „Üits paigake“ om mitu kõrda viisistet ja selle pääle om tettu 
tants, mida kah tantsupeol om ette kantu.

Elmar Orav om vällä andan ulka mälestusteraamatit, kus sihen kah 
mulgikiilsit jupiksit, a pallald üits raamat „Kui me viil latse ollimi“ om 
läbiniste mulgikiilne. Vello Jaska om Elme kandin täädä-tuntu murde-
luuleteje, a oma edimese murdekiilse kogu ands vällä alla 2017. aastel. Jaak 
Kõdar om murdekiilt tarviten mitmen oma lasteraamatun ja  kirjuten kah 
mulgikiilsit näitemänge. Saaremaalt peri Maie Perve om vällä andan kolm 
mulgikiilset raamatut, kaits neist lastel, üits suurdel. Ester Rusingu sulest 
om ilmunu kolm luulekogu, millen nii eesti- kui mulgikiilsit  luuletusi.

2010. aastel tulli vällä Tarvastu murrakun raamatuke „Mulgikiilsid 
ütlemisi“, mille sääd kokku Erna-Elise Neimann, kes jõuds oma pikä elu 
aal miile jättä ja üles kirjute ulka mulgiperätsit ütlemisi. 2012. aastel sai 
valmis „Mulgikiilsid ütlemisi“ II jagu. Pääle kate raamatu teive Mulke 

Mulgikiilse uudise om Vikerraadjun joba 2005. aastest pääle. Pildi pääl  usutep 
toimetei Kristi Ilves Tõrvan Karksi-Nuia muusikakooli direkturit Margus 
 Põldseppa. Pilt: Ilmar Kõverik.
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Seltsi Villändi kogukonna mulgi sinna manu kah samanimelise CD-laadi, 
mille päält saap kullete raamatidest peri välläütlemisi Tarvastu murrakun.

2012. aaste lõpus sai valmis Siim Kärneri puult aastide iist ürjätu ja 
Ülo Alo Võsari puult lõpuni toimetet mulgi murdeluule antoloogia „Suud 
anna mullal ma“. Kogun om 30 eri auturi loomingut, nii tuntu luuletejide 
(Hendrik Adamson, Lembit Eelmäe, Henrik Visnapuu jt) ku arrastejide 
värsse.

Ku mulgi keelest ja meelest akati kõvembe äälege kõneleme, tekkusi 
mitmen Mulgimaa veeren mõttit akate kuulen-lasteaidun kah mulgi kiilt 
õpeteme. Olli inimesi, kes ollive valmis sedä tegeme, a õppematerjali tulli 
kikk esi tetä, vällä nupute, eri raamatidest kokku otsi. Et kuulmeistride tüü 
kergemb ja suuv mulgi kiilt edesi anda suuremb oles, tulli Mulgi Kultuuri 
Instituut appi ja akas vällä andma tüüvihke. Neid om prilla kokku kolm: 
Alli Laande kokku säet „Mulgi Märdi tüüvihk kooli edimesele astmele“ 
ja „Mulgi Märdi tüüvihk kooli vanempele astmele“ saive mõlembe valmis 
2010. aastel. „Sõõr ümmer Mulgimaa. Tüüvihk lasteaialaste jaos“ tulli 
vällä 2014. aastel ja selle sääd kokku Kristi Ilves, kes olli joba aastel 2010 
Heimtali Muuseumi Sõprade Seltsi telmise pääle tennu kah üte tüüvihu, 
mes passis tarvite nii tillembil ku suurembil murdeuvilistel.

Pääle mitmit aastit tüürühmä kuunkäimist ja tulitsit vaielusi tulli 
2013. aastel vällä Eesti Keele Sihtasutuse puult vällä ant „Mulgi sõnastik“, 
mes om suures abis nii murde õpmise ku õpetemise man. Prilla käip tüü 
suure mulgi sõnaraamatu man, mes oma pallu suuremb ja põhjaligumb. 
Sii pias ilmavalget nägeme 2021. aastel.

2013. aastel tulli vällä kah Kitzbergi gümnaasiumi kuulmeistre Meila 
Israeli puult kokku säet „Karksi murraku õpik“. Sii om Salme Tanningu 
raamatu „Karksi murrak“ (2004) järgi tettu kooliõpik, mes annap täädust 
Mulgi murdest, a ennekikke Karksi murrakust.

„Mulgi laste laulu- ja mänguvihk“ om edimene läbiniste mulgikiilne 
laulik, kus om nii vanu mulgikiilsit rahvalaule, laulumänge kui mulke 
uudisloomingut kah. Kokku säädsive selle Kristi Ilves, Alli Laande, Tiina 
Lillepuu, Riina Grencštein. Edimene rükk näi ilmavalget 2014. aastel 
 Tarvastu Muuseumi Sõprade Seltsi iistvedämisege.

2016. aaste akatusen sai valmis Alli Laande mulgikiilne kõnelemis-
raamat „Kärt ja Märt Mulgimaa reisu pääl“. Sii om vestmik, kus pää-
tegelase Kärt ja Märt reisive Mulgimaal ja kõneleve egäpäevätsist 
asjust. Pääle katekõnede om egä päätüki man tillike sõnastik, arjutuse ja  
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keeleõpetuse jagu. Raamatu manu käip kah CD. Katekõnede om sissi 
lugenu Ants Taul ja Alli Laande.  

Edimene mulgikiilne aabits „Mütäs Mati luu“ sai valmis 2016.  aastel. 
Sii om kõvade kaastege värviliste piltege raamat mulgi murdekeelege 
 tuttaves saamise jaos nii lastel ku kigil murdeuvilistel.

Et kuulmeistridele viil rohkemb tuge, abi ja julgust anda, kõrraldep 
Mulgi Kultuuri Instituut 2012. aastest pääle kuulmeistride koolitemist. 
Osa võtma om oodet nii kooli ku lasteaiaõpeteje, kel asja vastu uvi om. 
Kokku saias kõrd kuun eri Mulgimaa kanten. Pääle keeleõpetuse andas 
kuulmeistridel täädust kah Mulgimaa aaluust, kultuurist, perimusest, 
 süükest jpm.

2017. aastest pääle tulep egä aaste vällä lasteaakirja Täheke mulgi-
kiilne erinummer, kus om nii suurde ku tillembide mulke lugusit, luuletusi 
ja pilte. Mõni jutt pandas kah kirjakeelest või võru keelest ümmer.

2008. aastest saadik ilmup neli kõrda aasten mulgikiilne aaleht 
 Üitsainus Mulgimaa, mida annap vällä Mulgi Kultuuri Instituut. Lehen 
om kah omaloomingu lehekülg, kus om avaldet nii mulke luuletusi ku 
jutuksit.

Pääle raamatide ja perioodika om paarikümne aastege vällä tullu kah 
ulka mulgikiilsit CD- ja DVD-laate. Edimene neist 2002. aastel valmis 
saanu elülaat „Ku Pikässillast üle saa“, kus Lembit Eelmäe loep tähtsam-
bide mulgi luuletejide värsse. Kuulda saap Hendrik Adamsoni, Mart Raua, 
Nikolai Baturini, Lembit Eelmäe ende, Andres Renniti, Siim Kärneri, 
Mare Osi, Eha Lättemäe, Pent Nurmekundi salme. Laadi pääle om võet 
kokku 48 luuletust.

Nuur mulgi muusik Anu Taul om vällä andan kolm elülaati, millest 
egäüte pääl om kah mulgikiilset muusikat: „Tähe tüdär“ (2003), „Engi 
aig“, (2006) ja „Päevälodja“ (2013). Pallude laule sõna om Tauli ende 
 kirjutet, a tarvitet om kah tõiste mulgi luuletejide tekste. 2015. aastel sai 
Taulil valmis tävveste mulgikiilne lastelaule laat „Vikerkaart otsman. 
Mulgi laste laulu“, mille pääl om 14 mulgikiilset lastelaulu, nii rahvalaule 
ku Anu Tauli ende loomingut. 

Karksi perimusuviliste naiste punt Mokalaat om valmis tennu mitu 
mulgi kultuuri ja perimuse teemalist vilmikest: „Linakasvatus Karksi 
kandin“ näitäp linatüüsit, rahvakalendre tähtpäevist kõnelep „Mede kotuse 
tähtpäeva“, mulgi süükest „Kudas Mokalaat süvva tei“ ja talutöid näitäp 
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Edimene mulgikiilne aabits „Mütäs Mati luu“.
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Mulgikiilne Täheke.

„Mokalaada suvitse tüü ja tegemise“. Kikk vilmi om võet DVD-de pääle 
ja tegemiste manu käip mulgikiilne jutt. 2018. aastel ands Mokalaat vällä 
CD ja DVD „Mokalaada jutukse“, kus seltsi liikme kõneleve mulgi keelen 
oma latsepõlvemälestusi. 

Tettu om kah mitu mulgikiilset multivilmi. August Kitzbergi jutu järgi 
teive Tarvastu gümnaasiumi latse valmis maailma edimese Mulgi murden 
animavilmi „Pannkuuk“.

Tarvastu laste tettu om kah vilmike „Võrtsjärve veeren“, mes kõne-
lep luu Vanapagane ja Kalevipoja kiviviskamise võistelusest Võrtsjärve 
 veeren. Tarvastu gümnaasiumi 5. lassi laste vilm „Tulnuk Mulgimaa pääl“ 
sai 2015. aastel Mulgi II vilmivestivalil pääpreemia. 

„Võlel om tillikse jala“ om Abja gümnaasiumi laste mulgikiilne anima-
vilm, mille tegelastes Mulgi Ukuvaka meistride tettu käsitüüasja. Kik nii 
vilmikse levväp aadressi päält http://www.mulgimaa.ee/mulgi-kultuuri-
instituut/meedia/mulgimaa-klipid-luhifi lmid/.
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Rohkemb täädust mulgi kirjandusest, Mulgimaast ja mulke nüidse aa 
tegemistest saap kodulehe päält www.mulgimaa.ee. Säälsaman om kah 
mulgikiilne veebivärät, kust saap lugede egätsugust täädust mulgi keelen. 
Pääle mulgi ja eesti keele võip säält täädust saia kah inglise ja läti keelen.

Kristi Ilves: New literature from Mulgimaa

The past couple of decades have witnessed a considerable increase in 
Mulgi identity and this is evidenced by the amount of material that has 
appeared up to now in the Mulgi language. The publication of literature 
in the Mulgi language has over the years been generously supported by 
the Mulgimaa cultural programme of the Ministry of Culture, while many 
publications have been published on the initiative of the Mulgi Culture 
Institute. The publication of the fi rst books and CDs in the Mulgi language 
has encouraged other authors as well. One of the motivators has been 
Hendrik Adamson’s dialect poetry competition taking place since 1994. 

Works by known Mulgi authors of the older generation (Hendrik 
Adamson, Nikolai Baturin, Pent Nurmekund, August Kitzberg) have been 
published, including their new editions and interpretations. Along with the 
new rise of the Mulgi identity an entirely new community of (hobby) writ-
ers consisting of mainly middle-aged and older people has emerged. Books 
in Estonian or the Mulgi language have appeared by Lembit Eelmäe, Maie 
Perve, Elmar Orav, Ester Rusing, Siim Kärner, Jaak Kõdar, Mare Osi and 
others. There is also a considerable number of authors who write in the 
Mulgi language but have not yet published a book of their literary work. 
Creative writing in the Mulgi language is mainly published by the Mulgi 
newspaper Üitsainus Mulgimaa, Mulkide Almanak, the Mulgi children’s 
journal Täheke and also by local newspapers, editions of poetry clubs, etc.

Kristi Ilves: Uuemat Mulgimaalt

Viimase paarikümne aastaga on toimunud mulgi identiteedi märkimis-
väärne tõus ja seda tõestab ka nüüdseks ilmunud mulgikeelsete mater-
jalide hulk. Mulgikeelse kirjanduse väljaandmist on aastate vältel tublisti 
toetanud kultuuriministeeriumi Mulgimaa kultuuriprogramm, paljud 
 väljaanded on ilmunud Mulgi Kultuuri Instituudi eestvõttel. Esimeste 
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mulgikeelsete raamatute-heliplaatide ilmumine on andnud innustust ka 
teistele autoritele. Üheks motivaatoriks on olnud ka 1994. aastast toimuv 
Hendrik Adamsoni nimeline murdeluulevõistlus.

Ilmunud on vanema põlve tuntud mulgi autorite (Hendrik  Adamson, 
Nikolai Baturin, Pent Nurmekund, August Kitzberg) teoseid, nende 
uustrükke ja ka tõlgendusi. Koos mulgi identiteedi uue tõusuga on esile 
kerkinud ka täiesti uus peamiselt keskealistest ja vanematest inimestest 
koosnev (harrastus)kirjanike seltskond. Mulgikeelseid või eesti- ja mulgi-
keelseid raamatuid on välja andnud Lembit Eelmäe, Maie Perve, Elmar 
Orav, Ester Rusing, Siim Kärner, Jaak Kõdar, Mare Osi jt. Arvestatav hulk 
on ka neid autoreid, kes küll kirjutavad mulgi keeles, kuid kellel pole veel 
oma ilukirjanduslikku raamatut välja antud. Mulgikeelset omaloomingut 
avaldavad peamiselt mulgikeelne ajaleht Üitsainus Mulgimaa, Mulkide 
Almanak, mulgikeelne lasteajakiri Täheke, aga ka kohalikud ajalehed, 
luuleklubide väljaanded jm.




