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Viies peatükk 
Inimene, ühiskond ja kultuur  

nooremal pronksi- ja vanemal rauaajal  
 
 
 

Olles eelmistes peatükkides käsitlenud noorema pronksi- ja vanema rauaaja asulatüüpe ja 
asustusmustrit, põllumajandust ja käsitööd, matmisviisi ja kalmevorme, on aeg pöörduda 
tolle aja inimese enda poole. Arheoloogilises materjalis avaldub inimene kas otseselt, s.o 
peamiselt luuleidude näol kalmetes, või siis kaudselt kogu oma tegevuse ja loomingu 
läbi. Elamud, põllud, kalmed ja esemed on ju kõik inimkäte poolt tehtud; need on 
inimtegevuse otsesed jäänukid arheoloogilises aineses. Käesolevas peatükis püüame aga 
uurida nähtusi, mis reeglina ei jäta endast otseselt vaadeldavaid materiaalseid jälgi. Kuna 
inimene on sotsiaalne olevus, siis tuleb kõigepealt analüüsida seda sotsiaalset korraldust, 
mille ta endale oli loonud, milles ta elas ja töötas. Ühiskondlikud suhted ei ole 
materiaalsed, kuid samas vägagi reaalsed; arheoloogias saab neid uurida muististe põhjal 
järeldatud inimkäitumisest sotsiaalseid üldistusi tehes (Wason 1994). Inimese teiseks 
sama tähtsaks ja lahutamatuks aspektiks on kultuur. Kultuuri väljendumist materiaalsetes 
objektides oleme vaadelnud juba eespool, siinkohal on vajalik käsitleda ka selle 
mõningaid üldisemaid tahke, mis hõlmavad selliseid mõisteid, nagu näiteks 
kultuuriplahvatus, kultuurikontaktid ja kultuuri tõlkimine, kunstiline mõtlemine ja -
väljendusviis. Väga olulist rolli kultuuri arengus on etendanud usundiline käitumine. 
Nagu kultuur tervikuna, nii võib ka usundiline käitumine jätta endast materiaalseid 
objekte (eeskätt kultuskohti), kuid uskumuste sisu ja laadi kohta võib aimu saada taas 
üksnes nende objektide põhjal järeldatud inimkäitumist (nt rituaale) uurides.  

 
 

5.1. Inimene ja ühiskond asula- ja kalmeleidude põhjal 
   
5.1.1. Inimene 
 
Vaadeldava ajastu inimese kui bioloogilise olendi kohta on andmed tagasihoidlikud 

ning selleks võib nimetada mitu põhjust. Kõigepealt maeti surnuid pika perioodi jooksul 
põletatult, mis ei võimaldagi uurida meid siinkohal huvitavaid karakteristikaid. 
Laibamatustega kivikirst- ja varastes tarandkalmetes esineb terviklikult säilinud luustikke 
suhteliselt harva: eri matuste luud paiknevad tihti segamini või siis ongi tegu üksnes 
osamatustega. Kolmandaks tuleb märkida kahetsusväärset asjaolu, et kalmeid kaevanud 
arheoloogid polegi alati pööranud piisavat tähelepanu neile, kelle jaoks need rajatised 
kord tehti; matustest olulisemaks on peetud kalmekonstruktsioone ja hauapanuseid. 
Seetõttu pole kalmetes avastatud luid (eriti üksikluid või segamini paiknevaid luid) 
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piisava täpsusega dokumenteeritud, mis raskendab oluliselt hilisemat antropoloogilist 
analüüsi. Ka eri põlvede antropoloogid on pööranud tähelepanu erinevatele 
karakteristikatele, alates soo, vanuse, kehapikkuse ja koljuehituse (rassiline kuuluvus!) 
mõõtmisest kuni tervisliku seisundi, toitumuse ja patoloogiate hindamiseni (Adolf 
Friedenthal, Karin Mark, Leiu Heapost, Raili Allmäe, Ken Kalling, Jonathan Kalman). 
Kuna ka paljude kalmete antropoloogiline aines alles ootab põhjalikku analüüsi, siis ei 
saagi järgnev põgus ülevaade pakkuda süstemaatilisi, ammendavaid ega statistiliselt 
põhjendatud teadmisi pronksi- ja vanema rauaaja inimesest; tegu on pigem üksikute 
tähelepanekutega erinevatest piirkondadest ja sajanditest. 

Noorema pronksiaja ja rauaaja alguse inimeste keskmise kehapikkuse arvutamiseks 
on andmed napid. Niipalju, kui andmeid leidub, on tegu üsna tänapäevaste näitajatega: 
täiskasvanud inimeste kehapikkus varieerus 160 ja 190 cm vahel. Põhja-Eesti 
kivikirstkalmetesse maetud inimesed on olnud tugeva kehaehitusega, tihti pikakasvulised 
ja hästi arenenud muskulatuuriga. Nende koljud on ülekaalukalt suured, nägu kitsas, nina 
keskmise laiusega või kitsas, lõug lai ja jõuline; Friedenthali järgi oli tegu nn põhja rassi 
kuuluvate inimestega, kelle antropoloogilistele tunnustele võis lähimaid vasteid leida 
Skandinaaviast ja Visla alamjooksu piirkonnast (Friedenthal 1931, 30 jj).  

Inimeste tervislik seisund on üldjoontes ja suuremas osas olnud rahuldav. Siiski 
esineb kõikides seni analüüsitud kalmetes märkimisväärsel hulgal jälgi erinevatest 
haigustest ja patoloogiatest. Rebala kivikirstkalmetesse maetud noortel täiskasvanutel 
avastati jälgi mitmesugustest infektsioonidest ja lülisamba haigustest, mis ju vanemate 
inimeste puhul on tavalised, kuid antud juhul tõendavad need suurt pingutust nõudvate 
tööde rohkusest (Kalman 1999). Tõugu II ja Võhma Tandemäe IV kalmesse maetud 
inimesi kimbutasid nende eluajal skorbuut, liigesepõletik, hambavaaba hüpoplaasia ja 
hambakaaries, sagedased olid ka luumurrud (Kalman 2000b; 2000d). Skorbuudi 
põhjuseks peetakse värsketes puuviljades ja keetmata taimedes leiduva C-vitamiini 
puudust. Kuna seesugust toitu saab meie kliimas vaid suhteliselt lühikese aja jooksul ning 
iseloomulikult varasele paiksele viljelusmajanduslikule ühiskonnale pidi ülekaalus olema 
just keedetud toit, siis polegi skorbuudi sageduses midagi üllatavat. Hambavaaba 
hüpoplaasia taga nähakse lapsepõlves (hammaste kasvamise ajal) põetud haigusi ja 
toiduainete nappust ning nendest põhjustatud stressi. On üldteada, et varaste maaharijate 
toidulaud oli toiduainete valiku ja hulga poolest kehvem kui küttidel-kalastajatel-
korilastel. Tõugu kalmesse maetutel esines hambavaaba hüpoplaasiat 28% hammastel, 
Tandemäel oli vastav näitaja vaid 5,1%.  

Üleminekuga viljelusmajandusele seostatakse ka hambakaariese levikut, sest seda 
haigust põhjustab suhkru, eeskätt sahhariini olemasolu taimses toidus, näiteks 
teraviljades. Seni uuritud kalmetes Tõugul, Tandemäel, Rebalas ja Poanses varieerub 
kaariesest nakatunud hammaste hulk 2,4 ja 3,5% vahel, Tõnija märksa hilisemas kalmes 
ulatus see aga 6,8%-ni (Kalman 1997). Selline küllaltki madal protsent osutab asjaolule, 
et põlluvilja küll tarvitati toiduks, kuid sõltuvus sellest ei olnud veel täielik (Kalman 
2000a).1 Igal juhul on nimetatud kalmete omavahelist kronoloogiat jälgides ilmne 
tendents, et aja jooksul muutus hambakaaries järjest sagedasemaks. 

                                                 
1 J. Kalman arvutas hambakaariesest nakatunud hammaste protsenti kõikide hammaste (incl. lapsed ja 
noorukid) hulgast. Muuksi ja Napa kivikirstkalmete antropoloogilist ainest uurinud A. Friedenthal (1931, 
32) arvestas aga üksnes täiskasvanute matuseid, mistõttu tema saadud vastav näitaja osutus palju 
suuremaks – 15 % (s.t kahel mehel 13-st). 
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Luumurdude osas väärib märkimist, et valdav enamik neist on tekkinud igapäevase 
elu käigus aset leidnud õnnetustes, s.t tegu on „rahumeelsete“ vigastustega (Kalman 
2000b). Samas kõnelevad üksikud erandid Tõugul, Rebalas, Muuksis ja Poanses ka 
mõningasest isikutevahelisest vägivallast. Nii esines ühel Muuksi 15-aastasel nooruki 
sääreluul pikaaegset mädanikku põhjustanud lõikehaav (Friedenthal 1931, 32). Ühel 
indiviidil Tõugu IIC kalmes avastati luumurrud vasaku kulmu juures ja parema küünarluu 
keskel, samas kui ühe 6–8-aastase lapse koljul leiti jälgi skalpeerimisest (Kalman 2000b). 
Viimane ei pruugi üheselt seostuda vägivallaga, vaid ka teatud kultuuritraditsioonide 
(rituaalide) järgimisega. Kui Tõugu indiviidil oli küünarluu haav paranenud väga hästi – 
mis näitab oskusi haava eest hoolitsemisel, siis analoogilise vigastusega mehel Poanse II 
kalmest oli küünarluu kasvanud kokku valesti. Viimati nimetatud kalmes esines teisigi 
kehavigastusi, millest mõned olid põhjustanud surma (Kalman 2000a). Ka ühest Rebala 
kivikirstkalmest saadi reieluu, millel olev jälg sügavast lõikehaavast oli toonud kaasa 
surma (Kalman 1999). 

Paleodemograafiliste arvutuste kohaselt oli kivikirst- ja varastesse tarandkalmetesse 
maetud inimeste keskmine eluiga 20–25 aasta piires (Kalman 2000a-c). 

 
5.1.2. Kollektiiv  
 
Nagu selgus juba eespool (2.2.1), on noorema pronksiaja kindlustatud asulates 

elanud mitmest perest, hinnanguliselt 30–50 inimesest koosnevad kogukonnad. Nii 
samast perioodist kui ka hilisemast ajast pärinevaid avaasulaid on aga uuritud sedavõrd 
vähe, et pole võimalik otsustada nendes elanud inimeste arvu üle. Võib vaid väita, et 
enamasti olid need väikese pindala ja nõrga kultuurkihiga kohad, kus lihtsalt ei saanud 
kuigi palju inimesi korraga koos asuda. Seetõttu tuleb asustusüksuste suurust püüda 
hinnata kalmematerjalide alusel, mida saab mõistagi teha eeldusel, et ühte kalmesse (või 
lähestikku paiknevate kalmete rühma) maeti ainult ühe kogukonna liikmeid. 

Kollektiivi suuruse arvutamiseks on tarvis teada kalmesse maetud inimeste arvu, 
matmisperioodi pikkust ning suremuskoefitsienti.2 Nooremal pronksiajal ja vanemal 
rauaajal arvatakse viimase umbkaudseks suuruseks, sõltuvalt keskmisest elueast, 40–
50‰. Kivikirstkalmetesse matnud kollektiivide suurust on andmete puudulikkuse tõttu 
(kas pole kaevatud kõiki vastavasse rühma kuulvaid kalmeid, pole piisava põhjalikkusega 
analüüsitud luuainest või on panuste puudumise tõttu raskendatud matmisperioodi 
kindlaks määramine) võimatu igal üksikul juhul arvutada. Täielikult läbi kaevatud ja 
antropoloogiliselt uuritud Jõelähtme kalmistusse, kuhu u 4–5 sajandi jooksul oli maetud 
vähemalt 68 surnut, mattis keskmiselt 3–4 (3,4–4,25) inimesest koosnenud kollektiiv.3 
Rebala Lastkangrute-nimelise rühma viies kalmes tuvastati 40 matust (Lang et al. 2001, 
tab 1); kuna sealne kuues kalme oli hävitatud, siis tuleks mainitud arvule lisada veel u 5 
(vastavalt säilinud kalmete kirstudes olnud matuste keskmisele arvule). Matmisperioodi 

                                                 
2 Kollektiivi suuruse arvutamise lihtsustatud valem on: K = M: (S·A), kus K on kollektiivi suurus, M 
matuste arv kalmes, S suremuskoefitsient ja A matmisperioodi pikkus aastates. 
3 Kuna mõned kalmed olid Jõelähtmes juba varem lõhutud tee-ehitamise käigus, siis oli kollektiiv ilmselt 
pisut suurem, aga kindlasti mitte üle 4–5. 
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pikkust pole paraku võimalik täpselt määrata; võttes selleks hinnanguliselt 150–300 
aastat, saaksime kõnealuse kollektiivi suuruseks 4–8 inimest.4 

Arvestades ka teisi täielikult läbikaevatud kivikirstkalmete rühmi (Iru, Väo, 
Kuristiku), olen juba varem oletanud, et ühes kalmerühmas rajati ühe sajandi jooksul 
keskmiselt neli-viis kalmet, ehk siis ühes põlvkonnas üks (Lang & Ligi 1991; Lang 
1995d). Teisisõnu, iga uus põlvkond vastavas asustusüksuses ehitas uue kivikirstkalme. 
Ainus erand, mis sellesse skeemi ei sobi, on Jõelähtme, kus ühe põlvkonna kohta tuleb 
keskmiselt vähemalt kaks kalmet. Seda vastuolu võib seletada kahel moel: kas sinna 
kalmerühma mattis oma surnuid kaks kogukonda või erines sealne matmistava mujal 
kasutatavast. Teise võimaluse kasuks räägib asjaolu, et kokku 36 kalmest sisaldasid 15 
üksnes imikute, laste või noorukite matuseid – järelikult ei saa need kajastada 
põlvkonnalisuse printsiipi, mille kohaselt igas kalmes peaks leiduma ka sigimiseas (või 
veel vanemate) täiskasvanute matuseid. Ülejäänud 21 kalmet tähendaks matmist 21 
põlvkonna e nelja-viie sajandi jooksul, johtuvalt keskmise eluea pikkusest. See vastaks 
aga juba enam-vähem mujal Eestis levinud matmistavale. Lisaks matmisviisi eripärale 
maksab meeles pidada ka Jõelähtme kalmerühma erinemist (enamasti väikesed madalad 
kalmed tihedasti üksteise kõrval) teistest kivikirstkalmete rühmadest Eestis, kus kalmete 
arv on tunduval väiksem ja need paiknevad rohkem hajali.5 

Olukord paleodemograafiliste arvutuste osas on ainult natuke parem varaste 
tarandkalmete puhul, sest kuigi paljude suurte matmispaikade antropoloogiline aines on 
täiesti uurimata, leidub kaasaegsel tasemel läbi töötatud kalmeid siiski rohkem. Nii võis 
seitsme tarandiga Poanse I ja kahetarandilisse II kalmesse olla matnud u 4–6-liikmeline 
(sõltuvalt matmisperioodi pikkusest) kollektiiv; arvestades ka lastematuste alaesindatust, 
võisid need kollektiivid olla pisut suuremad (Kalman 2000a, 34–35). Võhma Tandemäe 
kolmetarandilist kalmet oli hilisel eelrooma rauaajal matmiseks kasutanud u 6-liikmeline 
kollektiiv (Lang 2000a, 206). Nii mõnestki teisest varasest tarandkalmest on aga leitud 
sedavõrd vähe matuseid, et kalmete kasutusperioodi arvestades ei piisa nendest isegi 
üheainsa tuumikpere jaoks (nt Uusküla II, Tõugu IIB ja IIC, Ilmandu III). 

Seega võib öelda, et kivikirstkalmetesse ja varastesse tarandkalmetesse maeti 
surnuid u 4–6-liikmeliste kollektiivide hulgast. Samas on aga väheusutav, et vastavad 
asustusüksused koosnesidki nii väikestest kollektiividest – need oleksid olnud suhteliselt 
elujõuetud. Ilmselt elas ühes asustusüksuses siiski mõnevõrra rohkem inimesi, kuid 
kivikalmetesse maeti neist vaid mõned – inimesed, kes kuulusid vastavat maad omavasse 
tuumikperre. Mainitud asjaolu viitab maapealse ehitusega kivikalmete elitaarsele taustale. 

Rooma rauaaja klassikaliselt liitunud tarandkalmetest on antropoloogiliselt 
analüüsitud vaid Viimsi I ja II ning Tõnija Tuulingumäe kalmet. Viimsi I kalmes avastati 
vähemalt 21 põletus- ja 11 laibamatust, millele tuleb aga lisada umbes sama palju 
lastematuseid (antropoloogiline vaatlus eristas vaid kahe lapse luud). Arvestades 
matmisperioodi pikkust (u 150 aastat), võis sellesse kalmesse matta u 8–10-liikmeline 
kollektiiv (Kalling 1993; Lang 1993, 56). Viimsi kahetarandilisse II kalmesse oli maetud 

                                                 
4 Tuleb siiski märkida, et Rebala kalmetesse maetud kogukonna vanuseline struktuur erineb tugevasti 
tavapärasest, seda laste- ja noorte täiskasvanute matuste suure arvu ning vanemate täiskasvanute vähesuse 
tõttu. Sealse kogukonna keskmine oodatav vanus sünnihetkel oli kõigest 13,3 a (tavaliselt 20–25 a) (Lang 
et al. 2001, 45). 
5 Jõelähtmega sarnast planeeringut on Eestis kohatud veel Võhma Tandemäel (vt Lang 2000a, joon. 46–47) 
ning Muuksi Hundikangrute rühmas (85 kalmet; vt Vassar 1938b, joon. 2–3). 
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kõigest kolm inimest, neist üks põletatult (Kalling 1993). Tõnija kalmest leiti kokku 32 
matust, neist suurem osa (3.)4.–5. sajandi taranditest (Kalman 1997; Mägi 1999); 
omaaegse kogukonna suurus võis ulatuda seal 5 inimeseni.  

Nagu nendest nappidest andmetest näha, säilis tava matta kivikalmesse üksnes 
tuumikpere liikmeid – ja neistki vahel vaid mõningaid –, ka rooma rauaajal. Samale 
tulemusele jõudsin juba 15 a tagasi, tehes eksperimenti hindamaks meie tarandkalmetesse 
matnud kogukondade suurust mõningate hauapanuste (sõled, käevõrud ja sõrmused) 
hulga järgi, kasutades selleks võrdlust põhiliselt Lääne-Leedu kultuuriliselt lähedaste 
matmispaikadega (selle kohta vt nt Banytė-Rowell & Bitner-Wróblewska 2005), kus 
lisaks nendele hauapanusele oli teada ka matuste arv (vt Lang & Ligi 1991; Lang 1995d; 
1996a). Tulemuseks kujunes, et ühte tarandkalmesse matnud kollektiivi suurus oli u 7–13 
inimest. Nii antropoloogilise ainese kui ka hauapanuste alusel tehtud arvutuste 
kokkulangevad tulemused näitavad, et ühte kalmesse matnud inimeste arv kasvas rooma 
rauaajal ligi kahekordseks. Sellel omakorda võis olla kaks erinevat põhjust: kas ühte 
kalmesse mattis rooma rauaajal kaks peret või laienes lihtsalt kalmesse maetavate 
inimeste ring ka teistele selle asustusüksuse liikmetele. Pean esimest võimalust 
vähetõenäoliseks, sest on raske uskuda, et üheaegselt kõikjal Eestis hakkas 
tarandkalmetesse matma just nimelt kaks asustusüksust (ja mitte kolm või neli).  

 
5.1.3. Asustusvõrgu sotsiaalne struktuur  
 
Niisiis koosnes noorema pronksiaja ja vanema rauaaja asustusvõrk valdavalt 

asustusüksustest, kus ühe tuumikperekonna ümber oli koondunud väike rühm teisigi 
inimesi. Viimased võisid olla selle tuumikperega suguluses, kuid mitte vältimatult. 
Seesuguseid asustusüksusi võib nimetada taludeks ning vastavaid inimkooslusi 
suurperedeks. Viimaste puhul tuleb siiski arvestada, et johtuvalt keskmise eluea 
lühidusest oli nt kolme põlvkonna kooselu suhteliselt haruldane ja lühiajaline.6  

Naaberkollektiivide omavahelistest sotsiaalsetest suhetest saab esmast teavet 
lähestikku asuvate kalmete antropoloogilise ainese ja hauapanuste võrdlusest. Seni saab 
Eestist tuua küll ainult mõned näited: Tõugu ja Võhma Tandemäe Põhja-Eestis, Poanse I 
ja Poanse II Lääne-Eestis7, Pirita alam- ja keskjooksu piirkonna kalmed Loode-Eestis, 
Jäbara B, C ja E ning Kohtla-Järve I–II Kirde-Eestis ja Virunuka I–V Kagu-Eestis. 

Naaberasustusüksuste Tõugu (II) kalmesse ja Võhma Tandemäele (IV) matnud 
rahva tervist omavahel võrreldes näeme (vt Lang 2000a, 209), et nt ühekülgsest 
toitumisest tingitud skorbuuti esines vaid Tõugul. Et ka hambavaaba hüpoplaasia oli 
Tõugul 5,5 korda sagedasem kui Tandemäel, siis võib arvata, et Tõugu rahva tervis oli 
kehvem kui Tandemäel – toitu oli seal vähem ja see oli ühekülgsem naabrite omast. 
Samuti esines just Tõugul liigesepõletikku ja vägivallatunnuseid, mida Tandemäel 
hoolimata matuste kaks korda suuremast arvust ei kohanud. Kõike seda arvestades on 
igati ootuspärane, et Tõugu kalmesse oli maetud vaid kaks üle 45-aastast inimest (8%), 

                                                 
6 Näiteks Lausitzi kultuurirühma kalmistute uurimise põhjal Kesk-Euroopas on Jan Dabrowski (1989) 
järeldanud, et igas peres oli keskmiselt 4,3–6,6 inimest, nende hulgas kaks sigimiseas täiskasvanut ja kaks 
elus last, kusjuures igas viiendas peres võis olla kolm elus last ja ainult igas kümnendas peres oli 
vanavanem. 
7 Teine paar kalmeid Lääne-Eestis – Kõmsi I ja II – ei sobi võrdlemiseks, sest nende kasutusaeg kattub vaid 
osaliselt, kalmed esindavad erinevaid varaste tarandkalmete vorme ning matuste hulk on liiga erinev. 
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Tandemäele aga koguni 12 (24%) – seega elas ühes kogukonnas kõrge eani kolm korda 
rohkem inimesi kui teises. Samuti võiks nüüd olla kergemini mõistetav Tandemäe kalme 
hauapanuste rikkus Tõuguga võrreldes: esimesel juhul saadi ühtekokku 53 eset (incl. 
savinõud), mis esindavad 16 erinevat esemetüüpi, teisel juhul aga kõigest 27 eset 10 
erinevast tüübist. Seega võib Tandemäe IV kalmesse matnud kogukonda pidada märksa 
jõukamaks, inimeste toidulauda rikkalikumaks ning tervislikku seisundit paremaks ja 
stabiilsemaks kui samal ajal naabertalus Tõugul. Pole põhjust kahelda, et suurem 
majanduslik heaolu oli otseselt seotud kõrgema sotsiaalse staatusega tolleaegses 
ühiskonnas.  

Analoogilised erinevused ilmnevad, kui võrrelda omavahel Poanse I ja II kalmet (vt 
Kalman 2000a). Hambavaaba alaarengust (hüpoplaasia) põhjustatud defekte esines II 
kalmes neli korda rohkem kui I-s (vastavalt 66,7 ja 16,4% kõikidest hammastest), mis 
näitab tunduvalt suuremat toitumusalast stressi II kalme kogukonna lapsepõlves. Andmed 
tervislikust seisundist paraku puuduvad, v.a asjaolu, et vägivalla tunnuseid kohati üksnes 
II kalmesse maetutel. Vanuseline struktuur surmahetkel on aga mõlemal kogukonnal 
olnud suhteliselt ühesugune. Surnutele kaasa antud erinevat tüüpi esemeid esines I 
kalmes rohkem kui teises, vastavalt 12 ja 8. Seega on ka Poanses varanduslikult 
mõnevõrra jõukama kogukonna tervislik seisund olnud parem kui vaesemal, kuigi need 
erinevused ei tule siin sedavõrd reljeefselt välja kui Tõugu ja Võhma Tandemäe puhul. 

Kuna ülejäänud võrdluste tegemisel ei ole meie käsutuses antropoloogilist uuringut, 
saab lähtuda üksnes hauapanuste analüüsist. Erinevate esemetüüpide arv kalmes (ETA)8 
näitab vastava kogukonna võimalusi toota ja/või hankida materiaalseid rikkusi (Hedeager 
1992, 103 jj; Lang 1996a, 460). Kui tegu on erinevate näitajatega üheaegsetes ja sarnasest 
kultuurikeskkonnast pärit kalmetes, siis peaks olema tegu sotsiaal-majanduslike 
erinevustega vastavate kogukondade vahel. Kui aga võrreldavate kalmete kasutusaeg või 
kultuurikontekst üksteisest erinesid, siis tuleb arvestada ka võimalusega, et ETA erinevus 
kalmetes johtus hoopis matmiskommete, sh panuste kaasa andmise eripärast. 

Pirita alamjooksu piirkonnas (vt Lang 1996a, 465 jj) eristub noorema pronksiaja ja 
varase eelrooma rauaaja kivikirstkalmete rühmade hulgas üks – Iru – mille ETA (11), 
sisaldades ka importi, on tunduvalt suurem kui ülejäänud kalmerühmadel (1–6). Hilisel 
rooma rauaajal leidub täpselt samas piirkonnas aga kolm kalmet – Viimsi I, Proosa ja 
Saha D – mille ETA on vahemikus 31–37, samal ajal kui ülejäänutes samaaegsetes 
kalmetes/kalmerühmades on see alla 16 (keskmiselt kõigest 6,7). Pirita keskjooksu 
piirkonnas on rooma rauaaja lõpusajanditel kaks teistest märksa rikkamat kalmet oma 
30–32 erineva esemetüübiga (Kurna IA ja Lehmja-Loo I), kusjuures ülejäänutes uuritud 
kalmetes jääb vastav arv 6 ja 15 vahele. Kirde-Eestis oli varasel rooma rauaajal kasutatud 
Jäbara C-kalme ETA 25, B-kalme samaaegsete tarandite I–III vastav näitaja aga kõigest 
11. Kui sama B-kalme hilise rooma rauaaja osas (tarandid IV–VIII) oli erinevaid 
esemetüüpe kokku 27, siis E-kalmes ulatus nende arv samal perioodil koguni 46-ni. Jääb 
mulje, et Jäbara B-kalme on kogu rooma rauaaja jooksul kuulunud suhteliselt vaesele 
kogukonnale, samal ajal kui C- ja E-kalme kollektiivid olid jõukamad, esimene ajaliselt 
kuni 3. sajandi alguseni ja teine pärast seda. Aja jooksul on panuste arv ja tüpoloogiline 

                                                 
8 Erinevalt Hedeagerist (1992), võetakse siinkohal arvutuste aluseks esemetüüpide arv mitte ühes matuses, 
vaid kogu kalmistus – kas terves tarandkalmes või kogu kivikirstkalmete rühmas. Seesuguse käsitlusviisi 
põhjuseks on matuste segatus Eesti kalmetes, kus üksikuid komplekse eristada saab harva. Teiselt poolt 
võimaldab selline lähenemine analüüsida asustusüksuste (talude) vahelisi suhteid. 
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varieeruvus lihtsalt kasvanud. Ka Kohtla-Järve I kalmesse matnud majapidamisel on 
olnud võimalused erinevaid esemeid hankida oluliselt suuremad kui läheduses paiknenud 
II kalme kollektiivil (ETA vastavalt 33 ja 19). Virunuka kalmerühmas Kagu-Eestis on 
ETA väärtus olnud selline: I kalme – 20, II – 25, III – 2, IV – 34 ja V – 9. Seega on siingi 
olnud vaid üks jõukas majapidamine mitme vaesema hulgas. 

Esitatud ülevaate põhjal võib järeldada, et kogu käsiteldava 1500-aastase perioodi 
jooksul on asustusüksused olnud erineva majandusliku jõukuse ja sotsiaalse staatusega. 
Tavaline pilt maastikul on välja näinud selliselt, et elitaarse iseloomuga kalme või 
kalmerühm oli ümbritsetud lihtsamate ja vaesematega; s.t et esimesed ei paiknenud 
kunagi kõrvuti naaberasustusüksustes, vaid olid teiste poolt üksteisest eraldatud. Selline 
struktuur osutab väikestele autonoomsetele (võimu)piirkondadele, kus majanduslikult ja 
sotsiaalselt ühesuguste talude hulgas tõusis esile üks – nn domineeriv talu (vt Lang 
1996a, 465 jj). Kõrgem staatus ja majanduslik jõukus võisid tuleneda paljudest teguritest, 
nt suuremast bioloogilisest produktiivsusest tulenenud töökäte ja seega toodangu 
rohkusest, privilegeeritud juurdepääsust strateegilistele ressurssidele (nt pronksi ja raua 
hankimine) ja kaubavahetuse saadustele, aga samuti lihttalude toodangu ülejäägi 
koondamisest teatud maksude/andamite näol sellesse domineerivasse võimukeskusse. 
Viimast kinnitab peatükis 3.1.4 esitatud tõdemus, mille kohaselt kamberpõldude arengu 
käigus üleminekul pronksiajast rauaajale muutus põllumaa mõõtmise ja hindamise 
objektiks, mis ühtlasi tegi võimalikuks selle maksustamise.  

Ühe domineeriva talu süsteemid tekkisid kõigepealt (s.o nooremal pronksiajal ja 
eelrooma rauaaja algul) rannikulähedastes piirkondades, kus juba eelnevalt oli tänu 
algeliseks viljelusmajanduseks sobivate muldade rohkusele kujunenud tihe asustus. 
Eelrooma ja rooma rauaaja jooksul levis seesugune korraldus kõikjal üle Eesti. Paremini 
uuritud piirkondade põhjal võib arvata, et I aastatuhandel eKr olid ühe domineeriva talu 
süsteemid suhteliselt suured, nii sada-kakssada ruutkilomeetrit. Hiliseks rooma rauaajaks 
on need moodustised muutunud aga tunduvalt väiksemaks, kattes u 40–60 km2 suuruseid 
alasid. Oma suuruse ja sotsiaal-majandusliku olemuse poolest võib ühe domineeriva talu 
süsteeme võrrelda nii 13. sajandi alguse Taani hindamisraamatus ilmnevate külarühmade 
(mille koostises olevate külade adramaade arv omas ühist nimetajat) kui ka keskajast 
tuntud vakustega, s.o piirkondadega, mille asustusüksused maksid ühiselt makse 
maahärradele ja mille üle kehtis ühine kohtumõistmine (vt lähemalt Lang 2002a–b).9  

Teema kokkuvõtteks võib märkida, et nooremal pronksiajal hakkas välja kujunema 
ja hiljem edasi arenema sotsiaalne korraldus, kus inimesed jagunesid põhiliselt kolme 
ebavõrdsesse kihti. Kõige kõrgemat positsiooni omasid domineerivate talude ning 
kindlustatud ja mäepealsete asulate valdajad, kelle jaoks rajatud kivikalmed sisaldavad 
rohket ja hinnalist inventari. Teise kihi moodustasid inimesed, kes matsid oma surnuid 
maapealse ehitusega kivikalmetesse, mille hauapanused on suhteliselt tagasihoidlikud või 
puuduvad üldse. Kolmanda ja kõige madalama kihi esindajad – keda 
paleodemograafiliste arvutuste kohaselt pidi olema suhteliselt palju – pole aga 
kivikalmeid ehitanud; nemad matsid oma surnuid kuidagi teisiti, nt kas maahaudadesse 
või puistepõletusmatustena maapinnale, või siis ei maetud neid spetsiaalselt üldse. Alates 
nooremast pronksiajast võib niisiis kõnelda kihistunud ühiskonna tekkimisest ja arengust, 

                                                 
9 Ei ole võimatu, et seesuguste koosluste tähistamiseks kasutati tollal nimetust kunta (kunda, kond), mis nii 
inimeste hulka kui ka territoriaalset üksust tähistava nimetusena oli eesti keeles olemas hiljemalt 
ajaarvamise vahetuse järel (Sutrop 2002, 27), arvatavasti juba varem. 
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samuti asustushierarhia kujunemisest maastikul. Hierarhiline asustusmuster, kus 
asustusüksuste vahel esineb kvalitatiivseid, s.t eeskätt funktsionaalseid ja staatuslikke 
erinevusi (nt tavalised talud – mäepealsed talud), sai hakata tekkima alles siis, kui võim 
muutus ühel või teisel moel, suuremal või vähemal määral päritavaks. Võimu päritavuse 
üheks tähtsamaks eelduseks on aga eraomanduse väljakujunemine (haritavale) maale, mis 
– nagu ülal täheldatud – sai meil alguse just nooremal pronksiajal (vt Lang 1996a, 500 jj; 
2002a). 

 
 
 
 
 
 
5.2. Ühiskond ja kultuur  
 
Erinevate ühiskonnakihtide ja teiste sotsiaalsete rühmade seosed (materiaalse) 

kultuuriga on olnud mõneti erinevad. Sellele saab pilku heita, uurides kultuuristiile ja 
nende võimalikke seosed sotsiaalsete rühmadega.  

Arheoloogias pole stiilil ühest ja selgelt defineeritud tähendust ning eri aegadel ja 
eri koolkondades on mõistetud erinevalt nii stiili ennast kui ka selle seoseid 
arheoloogiliste kultuuride või sotsiaalsete rühmadega.10 Kõige üldisemalt on stiili puhul 
tegu tehnoloogiliste ja kunstiliste arusaamade ning reeglite kogumiga, mis mõjutavad 
kunstniku meeli. Arusaam sellest, kust ja kuidas kunstnik või käsitöömeister oma mõtted 
saab – ehk milline on aktiivse omaloomingu (sh kunstilooja teostatud ennustamatu 
„kultuuriplahvatuse“ Juri Lotmani (2001) tähenduses) ja olemasoleva kultuuritraditsiooni 
passiivse järgimise (e väikeste aeglaste muutuste järjepidevuse) vahekord – sõltub 
konkreetse arheoloogilise konteksti tõlgendamisest. Stiilielemente ja -parameetreid võib 
küll kirjeldada, kuid need ei allu täpsele mõõtmisele; sellest hoolimata on erinevaid stiile 
piisava materjalitundmise juures võimalik hõlpsasti ära tunda. Erinevad lähenemisviisid 
on seadnud esiplaanile stiili erinevaid aspekte ja seoseid: selle kunstilist väljendusviisi, 
kronoloogilist arengut, üldiste disainielementide seost sotsiaalsete rühmadega, nende 
aktiivsemat või passiivsemat rolli sotsiaalses kommunikatsioonis ja interaktsioonis, 
individuaalsuse ja kollektiivsuse vahekorda loomeprotsessis jms (Lavento 2001, 148 jj 
ning seal osundatud kirjandus). Käesoleva töö iseloomust johtuvalt käsitletakse järgnevalt 
vaid keraamika- ja ehtestiilide olemust, kronoloogiat ja levikut ning võimalikke seoseid 
sotsiaalsete rühmadega.  

 
5.2.1. Keraamika stiilirühmad  

 
Noorema pronksiaja ja vanema rauaaja keraamikastiile iseloomustati põhjalikult 

juba eespool, peatükis 3.3.1. Nagu seal selgus, võib Eestis nimetatud ajastutel eristada 
ühtekokku kümmet erinevat stiili: (A) Asva-pärane jäme- ja (B) Asva-pärane 
peenkeraamika, (C) Lüganuse-pärane ja (D) Ilmandu-pärane keraamika, (E) 
nöörornamendiga ja (F) kammornamendiga keraamika, (G) Nurmsi-pärane jäme- ja (I) 
                                                 
10 Põhjalikult ammendava ülevaate stiili käsitlustest arheoloogias (eriti seoses keraamikaga) on viimati 
andnud Mika Lavento (2001, 146–164). 
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Nurmsi-pärane peenkeraamika, (K) hiline tekstiilkeraamika ning (L) Salenieki-pärane 
keraamika. Mõni neist on olnud suhteliselt laialdase geograafilise levikuga (nt hiline 
tekstiilkeraamika), mõni taas üsna lokaalse iseloomuga (kammornamendiga keraamika). 
Seesugused eripärad osutavad ühele stiili olemuslikest tunnustest, nimelt 
hierarhiseeritusele, erinevatele abstraktsioonitasanditele. Neid tasandeid võib välja tuua 
erinevalt, kuid üldiselt ulatuvad need personaalsest (individuaalse meistri) tasandist üle 
kindlalt piiritletud sotsiaalse rühma (nt perekond, omavahel lävivate meistrite rühm, 
teatud kogukond) kuni laialdasemate (ja hägusamate) kooslusteni (tehnoloogilis-
funktsionaalne tasand või ka keelerühm) välja (vt Lavento 2001, 155–157). 

Varasemate aastatuhandetega võrreldes kõige silmatorkavam muutus keraamika 
iseloomus, mis nooremal pronksiajal aset leidis, oli selle jagunemine kahte suurde, oma 
kvaliteedilt (savikoostis, viimistluse tase) erinevasse rühma: jäme- ja peenkeraamikaks. 
Kõige varem ja sealjuures kõige selgemalt tuleb see esile kindlustatud asulate materjalis 
Asva-pärase jäme- ja peenkeraamika juures, hiljem erinevused nõude kvaliteedis teatud 
määral nivelleeruvad, täiel määral siiski kadumata. Nii Lüganuse- kui ka Ilmandu-pärase 
keraamika puhul võis täheldada erinevusi kvaliteedis ja nõude suuruses ühelt poolt asula- 
ja teiselt poolt kalmekeraamika võrdluses. Selgelt peenema koostisega keraamika hulka 
tuleb arvestada nöör- ja kammornamendiga ning Nurmsi-pärase peenkeraamika nõud 
(kuigi nende savikoostis pole nii peen kui näiteks asvapärasel peenkeraamikal) ja 
loomulikult Salenieki-pärane peenkeraamika hilisest rooma rauaajast. Hiline 
tekstiilkeraamika ja Nurmsi-pärane jämekeraamika jätkasid aga jämekeraamika 
traditsioone. 

Seesugustel eripäradel on ilmselt olnud nii sotsiaalsed kui ka kultuurilised põhjused. 
Läbi aegade on meie jämekeraamilisi potte peetud toiduvalmistamise ja säilitamise 
nõudeks, peenkeraamilisi kausse aga seevastu laua-, resp. serveerimisnõudeks. Sellises 
funktsionaalses erinevuses pole põhjust kahelda.11 Nooremal pronksiajal aset leidnud 
keraamika jagunemine kaheks osutab seetõttu kultuurilooliselt väga tähtsale fenomenile, 
nimelt tarvidusele pöörata suuremat tähelepanu n-ö lauakommetele. Kui varasematel 
aegadel söödi ilmselt üheskoos ühest suuremast potist, siis väikesemõõduliste kausside ja 
liudade ilmumine kõneleb arvatavasti söömisprotseduuri individuaalsemaks 
muutumisest.12 Samast nähtusest kõneleb tegelikult ka nooremal pronksiajal ja rauaaja 
algul levinud komme panna üksikmatustele kaasa (nt Lüganuse ja Ilmandu stiilis) 
väiksemaid ja peenema töötlusega savinõusid – sellise privaatse söögi- või jooginõu 
olemasolu üksi pidi arvatavasti suutma sümboliseerida maetu sotsiaalset positsiooni ja 
rühmakuuluvust. Ka Asvast ja Irust leitud luust valmistatud lusikad kõnelevad otsesõnu 
suurema tähelepanu osutamisest söömisega seotud kommetele, vähemalt ülemkihtides, 
kuivõrd valdav enamik lusikaid, nii enne kui ka pärast, olid ikka puust.   

                                                 
11 Nii esineb toiduvalmistamisest tekkinud kõrbekihti üksnes jämekeraamikal, samas kui peenkeraamilised 
kausid vaevalt selleks otstarbeks kõlbasid. 
12 Selline areng on kahtlemata huvipakkuv juba iseenesest, kuivõrd Eesti talupojaperes hääbus ühisest potist 
söömine alles 20. sajandi alguses (Moora 1980, 89). Isegi Lääne-Euroopa vürstlikes õukondades söödi 
ühistest anumatest üldiselt kuni renessansiajastuni välja, kuigi lauale pandi piiratud hulgal ka teisi nõusid 
(Elias 2005/1995). Eestis esines peen- ja jämekeraamikat kõrvuti kuni hilisrauaajani ning erinevused nõude 
kvaliteedis hääbusid alles kedrakeraamika üldisemaks muutumisega muinasaja lõpul. Kas seoses maa 
vallutamisega ja eestlaste surumisega alamrahva seisusesse hääbusid ka senise sotsiaalse eliidi 
lauakombed? 
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Kuna peenkeraamikat esineb peamiselt vaid kindlustatud asulates ja kalmetes, mida 
eespool on olnud põhjust seostada sotsiaalselt kõrgemat positsiooni omavate rühmadega, 
siis võib ka arvata, et seesugune muutus lauakommetes puudutas eeskätt ühiskonna eliiti. 
Avaasulates esineb peenkeraamikat ainult üksikjuhtudel ja vähesel hulgal, näiteks 
Viimsis, Rannamõisas ja Ilumäe II asulas. Aga eks avaasuladki – vähemalt osa neist – 
võivad olla seotud eliidiperekondadega. Nii näiteks paiknes Ilumäe II asula Kõvermäe-
nimelise tarandkalme kõrval ja üsna tõepäraselt oli tegu sellesse kalmesse matnud 
kogukonna asupaigaga. Kokku 580 savinõukillust, mis seal kaevamisel saadi, esindas 
peenkeraamikat aga kõigest 7 kildu (Lang 2000a, 181). Ka Viimsi ja Rannamõisa asula 
paiknevad samaaegsete kivikalmete läheduses. Valdav enamik avaasulate kultuurkihist 
pinnamaterjalina kogutud keraamikast esindab aga just jämekeraamikat. 

Mis puutub lauakommete üldisesse arengusse, siis olgu vahemärkusena veel 
mainitud, et kui põhiline söögiriist oli lusikas, siis nuga võidi hakata tahkema toidu 
lahtilõikamiseks laialdasemalt kasutama alles hilisel eelrooma rauaajal – just siis ilmuvad 
raudnoad personaalsete panustena kalmetesse. Samas ei ole võimatu, et varasematel 
aegadel kasutati samaks otstarbeks luust ja puust tehtud nuge – nagu Eestis kohati veel 
isegi uusajal kombeks oli (Moora 1980, 89, joon. 23: b–e) – või siis väheseid pronksist ja 
rauast lõikeriistu. Pole aga ilmselt väga usutav, et nuga enne raudnugade massilist 
ilmumist oleks lauakommetes erilist ja väljakujunenud kohta saavutanud. 

Üldkultuuriliselt võttes on keraamika jagunemine kaheks kvalitatiivselt erinevaks 
rühmaks koos selle taga arvatavalt peitunud muutustega lauakommetes nooremal 
pronksiajal pärit tihedast vastastikkusest läbikäimisest Skandinaavia ja ilmselt ka Kesk-
Euroopaga. Lõunapoolses Lätis ja Leedus, rääkimata Ida-Euroopa metsavöötmest, me I 
aastatuhandel eKr seesugust selgepiirilist jagunemist veel ei kohta, kuigi näiteks Läti 
kindlustatud asulates ja kalmeteski leidub jämekeraamika kõrval ka tasandatud pinna ja 
suhteliselt peene koostisega väiksemaid nõusid, mida võidi kasutada söömisel ja joomisel 
(vt Vasks 1991). Lisatagu, et ka mõnest Läti kindlustatud asulast on leitud samasuguseid 
luust lusikaid nagu Asvast ja Irust (Graudonis 1989, tahv XXVI: 6–7). Leedus näivad nii 
suured majapidamisnõud kui ka väiksemad võimalikud söögi- ja jooginõud olevat 
valmistatud suhteliselt ühetaolisest jämedast savimassist, välja arvatud mõned Lääne-
Leedu kääbastest leitud peene savikoostise ja viimistletud pindadega kannud 
(Grigalavičienė 1995, 202 jj). Baltikumi-sisesed erinevused keraamika iseloomus ja 
lauakommetes näivad olevat kooskõlas ülalpool täheldatud erinevustega karja koosseisus 
ja vastavates toitumusharjumustes, kuigi otsest seost nende vahel näidata on raske (vt 
3.1.3). 

Ent erinevad keraamikastiilid pakuvad võimaluse jälgida ka sotsiaalsete suhete 
mõningaid teisi aspekte. Lisaks sellele, et peenkeraamika olemasolu näib kõikjal viitavat 
teatud sotsiaalse ülemkihi olemasolule, võib selle geograafilise leviku põhjal oletada ka 
teatud lokaalseid rühmi. Kui kõik jämekeraamika rühmad on suhteliselt laia geograafilise 
levikuga – kattes mitte ainult (mõne) Eesti ala, vaid ka mõningaid naaberalasid – on 
peenkeraamika rühmad ikka märksa lokaalsemad. Nii oli Asva-pärane peenkeraamika 
levinud üksnes Loode-Eestis ja Saaremaal, nöörornamendiga keraamika peamiselt vaid 
Loode- ja Lääne-Eestis (koos saartega), kammornamendiga keraamika vaid Loode-Eestis. 
Ka Salenieki-pärane peenkeraamika moodustas algselt selgepiirilise rühma Põhja-Lätis ja 
Kagu-Eestis, mis seejärel levis põhja poole ning jõudis Põhja-Eestisse alles päris rooma 
rauaaja lõpul või rahvasterännuaja alguses. Teiselt poolt leidub piirkondi, kus keraamika 
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näib teatud aegadel justkui ära kaduvat. Nii oli see Lääne-Eestis ja saartel varasel rooma 
rauaajal, kuid seal „kadusid“ ka teised leiud ja kalmed. Seda kummalisem on aga 
keraamika kalmetesse asetamise järk-järguline lõppemine Kirde-Eestis alates hilisest 
eelrooma rauaajast, samas kui muu leiumaterjal muutus seal üha rikkalikumaks. Enne 
selle teema edasi arendamist on aga tarvis heita pilk ka nendele stiilirühmadele, mis 
tulevad esile ehete (resp. rõivastuse) iseloomus. 

 
5.2.2. Ehete stiilirühmad 

  
Noorem pronksiaeg 
 
(1) Nooremast pronksiajast on andmeid ehete või rõivastuse juurde kuulunud 

esemete kandmise kohta väga napilt, kuivõrd suurem osa kivikirstkalmetest on üldse ilma 
igasuguste panusteta ning ülejäänutes esineb selliseid esemeid harva. Erandi 
moodustavad luust ehtenõelad, sh eriti labidakujulise peaga eksemplarid, ning pronksist 
spiraalsed (enamasti lamespiraalsed) oimuehted. Nende levikuareaalid kattuvad 
(peamiselt Põhja- ja Kirde-Eesti ning Saaremaa) ning neljal juhul on luunõelu ja 
oimuehteid leitud koos ühest ja samast kalmest. Nagu eespool selgus (4.1.4), kuulusid 
luunõelad pigem meestele ja oimuehted naistele (lisaks mõlemal juhul sooliselt 
määramatutele noortele). Tuleb aga pidada tõenäoliseks, et luust ehtenõelu kandsid 
mõningatel juhtudel siiski ka naised. Selle kasuks näib kõnelevat laibamatus Lehmja-Loo 
II kalme all, varustatud nii oimuehete kui ilmselt ka luunõelaga (see asetses matusest küll 
pisut kaugemal, aga samuti kalmealuses kihis). Ilmselt on relevantne märkida ka seda, et 
Ķivutkalnsi keskmise pronksiaja kalmistus Väina alamjooksul esines luunõelu nii meeste, 
naiste kui ka laste matustes, kuigi suure ülekaaluga meeste kasuks.13   

Oimuehetega on pilt muidugi selge – neid kasutasid naised ja lapsed (arvatavasti 
siis tüdrukud) pea kaunistamiseks kahelt poolt, mõlemalt oimukohalt. Luunõelte otstarve 
pole aga päris kindel: neid võidi tarvitada nii rõiva- kui soengu kinnitamiseks. 
Arvestades, et tegu on põhiliselt meestele ja (poiss)lastele kuulunud esemetega, näib teine 
variant tõenäolisemana – see oleks meeste analoog naiste püüdele kaunistada oma pead. 
Rõivaste iseloomust ja nende kinnitamise vajadustest või moodusest pole meil mingeid 
andmeid; küll aga võib märgata meeste soovi hoolitseda oma näo eest. Sellest kõnelevad 
mitmed leitud habemenoad (Väo Kangru IV kalme kirstus olid luunõel ja pronksist 
habemenuga isegi koos) ja pintsetid. Pole sugugi võimatu, et taotlusega kaunistada ja 
hoolitseda oma pea (ja üldise väljanägemise) eest elueal kaasnes kolba tihtipeale erinev 
käitlemine pärast surma läbi viidud matmiskombestikus (vt eespool).  

Valdav enamik luunõeltest on leitud n.-ö elitaarsetest kalmerühmadest (nt Iru, Väo, 
Lehmja-Loo, Jõelähtme, Muuksi, Lüganuse) ja kindlustatud asulatest. Sama kehtib ka 
lamespiraalsete oimuehete kohta, mida küll asulatest pole leitud. Seega võib arvata, et 
inimesed, kes sellist ehtimisviisi harrastasid, omasid ühiskonnas sotsiaalselt kõrgemat ja 
domineerivat positsiooni. Keraamikastiilidest samastub selle sotsiaalse rühmaga kõige 
rohkem Lüganuse-pärane keraamika, kuigi viimane on oma levikualalt mõnevõrra laiem; 
kindlustatud asulate (ja vähemalt kahe kalme) puhul on aga tegu Asva-pärase peen- või 
jämekeraamikaga.  
                                                 
13 Kokku 45-st luunõelu omanud matusest kuulus 25 meestele, 12 naistele ning 8 lastele (Denisova et al. 
1985, tab 6).  
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Eelrooma rauaaeg 
 
Eelrooma rauaaja osas võib välja tuua vähemalt kaks selgemat kaunistusstiili, ühe 

perioodi varasemast (2) ja teise hilisemast osast (3). 
(2) Bräcksta tüüpi kaelavõru, ümmarguse ristlõikega raud- või pronkskäevõru(d), 

rull- või aasotsine pronksist või rauast ehtenõel – see on eelrooma rauaaja algusse kuuluv 
ehtekomplekt, mis teatavate variatsioonidena esineb piiratud alal Eesti, Edela-Soome ja 
Kesk-Rootsi rannikuvööndis. Eestis teatakse nimetatud leiukomplekte järgmistest 
kohtadest: Jäbara A kivikirstkalmest, Võhma Tandemäe (kaks) ja Kõmsi II (samuti kaks) 
varasest tarandkalmest, Lehmja-Loo II ja Kaunispe kivikalmest; osalisi komplekte (kas 
ilma kaelavõru või ehtenõelata) on aga avastatud veel tervest reast Põhja- ja Lääne-Eesti 
kalmetest (vt Lang 1996a, 285 jj), samuti Valgovitsõ kalmest Ingerimaal (Ryabinin 
1987). Vähemalt Võhma Tandmäel kuulusid mõlemad kõnealused komplektid meestele, 
teiste kohta andmed puuduvad. Tundub, et osalised komplektid, kus pole seesugust 
kaelavõru, on mõnevõrra hilisemad, ligikaudu perioodi keskpaigast, ja võisid kuuluda nii 
meestele kui naistele (Poanse I).  

Tegemist on taas eriti elitaarsetest kalmetest leitud ehtekomplektidega, mis on 
esmakordselt küllaltki täiuslikud: kaunistatud oli kael, rind (kui ehtenõelad olid juba 
rõivaste kinnituse vahendiks ja mitte enam soengu kooshoidmiseks) ning käevarred. 
Keraamikastiilidest vastab neile ehetele ajaliselt ja ruumiliselt kõige paremini Ilmandu-
pärane keraamika (kuigi viimase levik on taas laiem ja seda esines ka ilma igasuguste 
panusteta haudades); Soomes on tegu sealse kohaliku paralleelnähtuse – Morby tüüpi 
keraamikaga (Meinander 1969, 40 jj). Võib oletada, et seesuguse kaunistusstiiliga 
sümboliseerisid kõrgemasse sotsiaalsesse rühma kuuluvad isikud oma kokkukuuluvust 
vastavat staatust omavate pealikega üle mere.  

(3) Rauast karjasekeppnõelad (tavaliselt kaks), õhukesed raud- ja pronkskäevõrud, 
mitut liiki oimuehted ning rauast noad; karjasekeppnõelte asemel/kõrval võib esineda ka 
teistsugust tüüpi ehtenõelu. Tegu on hilisel eelrooma rauaajal laialdaselt levinud stiiliga 
saartel, Lääne-Eesti mandril ja Põhja-Eestis, üksikjuhtudel ka Lõuna-Eestis (Nava ja 
Tamsa); naabermaadelt paralleele ei teata. Kuna karjasekeppnõelad – niipalju kui seda on 
saadud täheldada – esinevad paarikaupa, siis on ehtenõelad hiljemalt selleks ajaks 
omandanud ka siinmail rinnaehte tähenduse, aga mitte veel keekandjatena. Seevastu on 
tarvituselt kadunud kaelavõrud, v.a. üks oletatav eksemplar Navalt. Võib olla kindel, et 
kõnealust stiili kasutasid võrdselt nii mehed kui naised. Siiski leidub vähemalt üks 
variatsioon, mis usutavasti kuulus ainult meestele: rauast karjasekeppnõelad koos suurte 
(võitlus)nugadega (nt Liiva-Putla, Kõmsi I ja II, Kuura, Aseri). 

Keraamikastiilidelt vastab kõnealusele kaunistusstiilile kõige paremini 
nöörornamendiga keraamika (aga üksnes saartel, Lääne- ja Loode-Eestis kuni Jägala 
jõeni) ja kammornamendiga keraamika (seda ainult Loode-Eestis). Kohati seltsib 
eelnimetatutega veel ka Ilmandu-pärane keraamika (nt Liiva-Putla, Poanse, Loona, 
Nava). Kirde-Eestis hakkab aga keraamika juba sel ajal arheoloogi vaateväljalt kaduma. 

 
Rooma rauaaeg 
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Rooma rauaajast ülevaadet anda on märksa keerulisem, kuivõrd esemete arv on 
palju suurem ning johtuvalt segatud põletusmatustest pole võimalik individuaalseid 
ehtekomplekse tuvastada. Kõige olulisem selle perioodi juures on see, et varasel rooma 
rauaajal leidis suuremas osas Eestist aset peaaegu täielik ehetestiili muutus: kadus 
varasemaid komponente ja tuli asemele uusi. Võib arvata, et koos ehete muutumisega 
vahetati välja, vähemalt osaliselt, ka vanem rõivastusstiil. Vaatlen neid muutusi 
summaarselt kogu Eesti ulatuses, kuivõrd piirkondlikele eripäradele juhiti tähelepanu 
juba tüüpiliste tarandkalmete leiumaterjali analüüsis. 

(4) Kõige varem algas kõnealune ehetestiili muutus Kirde-Eestis, seda juba 1. 
sajandi teisel ja 2. sajandi esimesel poolel. Uudseimaks ehtevormiks sai sõlg – algselt oli 
selleks silmiksõlg, millele hiljem järgnesid teised tüübid. Teiseks sama uudseks 
ehteliigiks oli sõrmus, esialgu kinnine sõrmus, alates 3. sajandist aga spiraalsõrmus. 
Käevõrud jätkavad vanemat traditsiooni, kuid nende arvukus ja liigirikkus kasvavad 
tublisti. Ilmselt oli teatav tähendus sellel, kas käevõrusid kanti ühe- või mitmekaupa 
(seeriakäevõrud ja samalaadset muljet jätvad spiraalvõrud). Taas võetakse kasutusse 
kaelavõru, mille esinemissagedus perioodi jooksul järjest kasvab, ning ilmuvad 
kaelakeed, kuhu lükiti pronksspiraalikesi, helmeid ja mitmesuguseid ripatseid. Ehtenõelte 
kandmise komme seevastu kahaneb tugevasti (v.a Saaremaa). Kuigi pronksist ja rauast 
karjasekeppnõelu leitakse peaaegu kõikjalt, on nende arv teiste ehetega võrreldes väga 
väike. Eriti torkab ehtenõelte vähesus silma võrreldes lõunapoolsete naabritega 
kääbaskalmete kultuuri alal. Ehtenõelte sagedus hakkab suurenema alles hilisel rooma 
rauaajal, kuid siis tulevad mängu juba teised tüübid.  

 Lisaks ehetekomplektile tuleb siinkohal mainida ka nugade, eriti tagasipööratud 
rootsuga kõvernugade küllalt sagedast esinemist. Teised tööriistad on haruldased. 

Piirkondlike erinevustega rooma rauaaja ehtekomplektides (vt 4.5.7) on nähtavasti 
seotud ka keraamikastiilide erinevused. Nii nagu kaunistus- ja rõivastusstiilides valitses 
kõige suurem lahknevus ühelt poolt Kagu-Eesti ja teiselt poolt Kirde-, Loode- ja Kesk-
Eesti vahel, nii erines ka vastavate piirkondade keraamika. Esimesena mainitud 
piirkonnas levis hiline tekstiilkeraamika ja Salenieki-pärane keraamika, Kesk- ja Loode-
Eestis mõlemad Nurmsi-pärased stiilid, samas kui Kirde-Eesti savinõusid me õigupoolest 
ei tunnegi. Saarte ja Lääne-Eesti ehetestiilist ja keraamikast ei tea me enne hilist rooma 
rauaaega samuti suurt midagi. Kui tüüpilise tarandkalme vorm Saaremaal lõpuks 
omandatakse, on vastavad hauapanused (resp. ehetestiil) erinev muust Eestist: 
domineerivad käevõrud, sõrmused ja ehtenõelad. Sõled ilmuvad ilmselt alles 
rahvasterännuajal ning on seostatavad teistsuguste kalmevormidega. Sealne keraamika 
pakub aga teatud variatsiooni Nurmsi-pärastele keraamikastiilidele.  

Johtuvalt tarandkalmetele iseloomulikust matmisviisist me ei tea, kuidas nägid välja 
üksikindiviidide ehtekomplektid: kas igaüks oli varustatud sõle, sõrmuste, käevõrude vms 
või esines n.-ö täisvarustuses matuste kõrval ka ainult üksikute ehetega ja ilma eheteta 
maetuid. Viimane variant tundub olevat igati loogilisem, sest vastab muudest allikatest 
järeldatud kolme sotsiaalse kihistuse olemasolule ühiskonnas. Natuke aitab meie teadmisi 
parandada üksikute esemetüüpide omavahelise suhte võrdlus nii üksikutes kalmetes kui 
eraldi piirkondades, mis muuhulgas toob esile lokaalseid erinevusi. Lähtudes siinkohal 
kõige levinumate esemetüüpide – sõled, käevõrud ja sõrmused – omavahelisest suhtest, 
oleksid Eesti erinevate piirkondade näitajad järgmised (sõlgede arv = 100%): Kirde-
Eestis 100–123–322, Loode-Eestis 100–137–258, Kesk-Eestis 100–136–452 ja Kagu-
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Eestis 100–77–65 % (vt Lang & Ligi 1991, tab 3). Selgub, et sõlgedega võrreldes kanti 
Kirde-, Loode- ja Kesk-Eestis käevõrusid 1,2–1,4 korda ja sõrmuseid isegi 2,6–4,5 korda 
rohkem, samas kui Kagu-Eestis oli käevõrusid ja sõrmuseid märksa vähem kui sõlgi. See 
on ühtlasi üks suuremaid erinevusi nimetatud piirkondade vahel, jättes kõrvale 
erinevused konkreetsete esemetüüpide liikides ja esinemissageduses. Mis aga puutub 
näiteks Eestile üldkultuuriliselt üsna lähedasse piirkonda Lääne-Leedus ja -Lätis, siis on 
samade esemetüüpide vahekord selline: 100–172–83 (Lang & Ligi 1991, tab 4). Sõlgede 
ja käevõrude osas on nimetatud piirkonnal seega sarnasusi Põhja- ja Kesk-Eestiga, 
sõrmuste osas aga Kagu-Eestiga. Kääbaskalmete piirkonnas Lõuna-Lätis puuduvad aga 
sõled peaaegu täiesti (vt Šnore 1993), erinedes seega oluliselt teistest regioonidest Ida-
Baltikumis. Võib seega märkida, et kuigi ehetestiili üksikud komponendid (sõled, käe- ja 
kaelavõrud, sõrmused jms) olid kõikjal Baltikumis sarnased, osutusid nendest kokku 
pandud komplektid kõikjal omapäraseks. 

 
 
5.2.3. Stiilirühmad ja sotsiaalsed rühmad 
 
Nagu eelnevast selgus, ilmnevad keraamika ja ehete stiilirühmi kõrvutades väga 

suured ajalised ja geograafilised kokkulangevused. Mõlemal juhul joonistuvad kaardile 
väiksemad või suuremad alad, mis enamasti kattuvad; vastavat keraamikat võib vahel 
kohata siiski ka mõnevõrra laiemal alal või kohtades, kus ehteid pole (seni?) leitud. 
Esmapilgul jääb mulje, nagu oleks suuremalt jaolt tühjal maal olnud vaid vähesed 
asustuspesad. See on aga kahtlemata väär, kuna teadaolevate eritüüpsete muististe, 
mitmesuguste juhuleidude ja lõpuks suiradiagrammide andmetel oli hiljemalt rooma 
rauaaja lõpuks suurem osa Eestist asustatud. Pilti ei saa täiel määral seletada ka 
arheoloogilise uurimistöö paratamatu lünklikkusega, kuigi on selge, et tulevikus võivad 
kaardile tekkida uued olulised leiukohad.   

Niisiis on tegu olukorraga, kus algul hõredama, hiljem järjest tiheneva asustuse 
taustal kerkivad esile mikropiirkonnad oma eripärase ehete- ja keraamikastiilidega. 
Nooremal pronksiajal tõuseb kõigepealt esile stiiliühendus 1/ABC (tähistuse kohta vrd 
eespool) Tallinna ümbruses (idas kuni Muuksini), samuti Purtse jõe alamjooksu alal ning 
kahes kohas Saaremaal: idarannikul Asvas ja läänerannikul Loonal14 ja Kureveres. 
Varasel eelrooma rauaajal levib uus stiiliühendus 2/D samades kohtades, mis kerkisid 
esile eelmisel perioodil, s.o Tallinna ümbruses (pisut laienedes lääne poole), Purtse jõe 
alamjooksul ning Saaremaal (mitte küll enam Asvas, vaid läänerannikul ja nihkudes seal 
pisut põhja poole kuni Mustjala Võhmani). Juurde tulid aga ka uued keskused: Vihasoo–
Palmse vaheline ala Põhja-Eestis, Kõmsi–Poanse ümbrus Lääne-Eesti rannikul ning 
Kaunispe Sõrve poolsaarel Saaremaal. Stiiliühendus 3/EF(D) arenes edasi juba eespool 
nimetatud piirkondades: Tallinna ümbruses (levides ühtlasi palju kaugemale sisemaale), 
Purtse jõe alamjooksul (laienedes tunduvalt loode poole kuni Kelleraugu ja Kuurani), 
Vihasoo–Palmse piirkonnas, Lääne-Eesti rannikul (laienedes põhja poole kuni Haapsalu 
laheni) ning Saaremaal (hõlmates nüüd peaaegu kogu saare, sh Sõrve poolsaare ja Muhu 
saare). Esmakordselt selle stiiliühenduse ajal kerkivad esile keskused Ida-Eestis (Nava 

                                                 
14 Loonal vastavat keraamikat polnud, küll aga luunõel. 
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kalme15) ja Lõuna-Eestis (Tamsa ümbrus). Rooma rauaajal, stiiliühenduste 4/GI(L) ja 
4/KL aegu, võib aga näha märksa suuremaid muutusi. Tallinna ümbruses kerkib esile 
Pirita jõe alam- ja keskjooksu ala, kusjuures rannikualad (v.a Viimsi ps) jäävad kõrvale 
ning keskus nihkub pisut lõuna poole. Vihasoo–Palmse ümbrus küll säilib, kuid leide on 
seni väga vähe. Purtse jõe alamjooksu piirkonna asemel näeme nüüd kümneid kordi 
suuremat piirkonda oma rikaste kalmetega, millele lisandub uus rühm Pandivere 
kõrgustikul. Lääne-Eesti ja Saaremaa on peaaegu tühi ning väikesed uued keskused 
tekivad seal alles rooma rauaaja lõpul. Uus tugev tuumikala kerkib esile Kesk-Eestis 
Paide ümbruses, kusjuures märkida tuleb ka keskuse laienemist varasema Nava ümbruses 
(Kõrenduse). Kagu-Eestis areneb välja ulatuslik rikaste kalmete piirkond, mille keskel 
varem oli Tamsa hilise eelrooma rauaaja esemetega matmispaik; uuena kerkib esile 
Haanja kõrgustiku ala. Ka Edela-Eestis võib täheldada kalmete rajamist, kuigi need on 
üsna leiuvaesed ning ei esinda kõnealust stiiliühendust täiel määral. 

Millest ülalesitatud arengud kõnelevad? Ehete puhul võisime täheldada, et 
selgepiirilised stiilirühmad olid seotud kas ühiskonnas ainult kõige kõrgemat sotsiaalset 
positsiooni omavate peredega (stiilid 1, 2 ja tõenäoliselt ka 3) või kõrg- ja keskkihi 
inimestega (4). Kronoloogiat järgides on esimene variant varasem ja teine hilisem, s.t 
keskkiht tõmmati seesugusesse kultuurikommunikatsiooni ajalooliselt märksa hiljem. 
Aktiivse ja innovaatilise rühma kultuuristiilide arendamisel moodustasid seega ilma 
kahtluseta kõrgema positsiooniga inimesed. Jälgides 1. ja 2. stiilirühma arvulist vähesust, 
kipub tekkima mulje, et nooremal pronksi- ja varasel eelrooma rauaajal kasutati vastavaid 
ehteid siduvaks kommunikatsiooniks omavahel ja justkui tõrjuvaks suhtluseks alamal 
seisvate rühmadega. Võimalik, et viimastel oli mingi tabusüsteemiga isegi keelatud 
seesuguseid ehteid kanda. Hilisel eelrooma rauaajal olukord ühiskonnas ilmselt sel 
määral muutus, et seni domineerinud pealikkond kas aktsepteeris rohkem keskkihti või 
see tõrjuti lihtsalt kõrvale uue eliidi poolt. Rooma rauaajal võib seevastu täheldada 
tarandkalmetesse maetavate inimeste ringi laienemist ning kõrgkihi kõrvale näib ilmuvat 
ka tavaliste talude valdajaid (vaesemate panustega kalmed), kuigi ka siis jätkus kindlasti 
neid, keda maeti kuidagi teisiti. Igatahes sulanduvad tüüpilistes tarandkalmetes erinevate 
ühiskonnakihtide esindajad oma ehete ja muude panustega täiesti, mis oli ilmselt ka üks 
matjate taotlusi, kuivõrd ka põletusmatused ise on omavahel segatud.  

Mis puutub keraamikasse, siis tundub, et ka siin oli erinevate stiilide tekkimisel 
otsustav osa täita eliidil, eriti kui pidada silmas võõrapärastel algupäradel kujunenud 
vorme (nagu Asva-pärane peenkeraamika, nöör- ja kammornamendiga ning Salenieki-
pärane keraamika). Just kõrgema positsiooni ja suurema mõjuvõimuga pealikud said käia 
välisretkedel ning tuua sealt kaasa uusi ideid, potivalmistajaid naisi ja nõusid endidki. 
Kohapeal sulandati väliseeskujud oma traditsioonidesse ning nii sündiski uus omapärane 
stiil (vt ka allpool). Kuidas kusagil Eestis kujunenud uus stiil levis siinsete erinevate 
piirkondade vahel, on juba lähikontaktide ja omavahelise suhtluse, sh ka abieluvõrkude 
korralduse küsimus. Siinjuures ei maksa unustada eri piirkondade pealike omavahelise 
kommunikatsiooni rolli, mis võis keraamika osas töötada samal kombel nagu ehete 
puhul. Nagu ülal märgitud, kaasnes peenkeraamika kasutusele tulekuga oluline 
kultuuriline muudatus lauakommetes, mis võttis maad eeskätt just kõrgemas 
ühiskonnasfääris ja levis laiemalt pealike omavahelise suhtlemise teel.  
                                                 
15 Juba eelmise perioodi lõpul oli Navast mitte kaugel Peatskivis rajatud mäepealne asula (Alatskivi 
Kalevipoja säng), kust on leitud Ilmandu-pärast keraamikat. 
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Niisiis oli ehete- ja samuti teatud keraamikastiilidel oluline roll täita inimeste 
igapäevases kommunikatsioonis ja inimrühmade vastastikuses interaktsioonis. Teatud 
stiilide kasutamisega oli võimalik sümboliseerida oma rühmakuuluvust, sotsiaalset 
staatust ühiskonnas. Kõrgema seisusega rühmade käsutuses oli kahtlemata 
mitmesuguseid võimalusi keelata alama seisusega rühmadel oma sümbolite kasutamine, 
mis tegelikult tegigi võimalikuks stiili sümboliseeritud tähenduse. Püüdes mõista 
eelrooma rauaaja keskpaiku aset leidnud muutust ehtestiilides (2→3), eriti uue stiili 
mõõtmatult laiemat kandepinda, siis on siin kahtlemata mitu võimalust tõlgenduseks. Üks 
nendest oleks, nagu märgitud, et ühiskonnas oli tekkinud sotsiaalne kriis, mille 
lahendamiseks avati vanadele traditsioonidele tugineva eliidi poolt võimalused ka 
tavaliste talude omanikele kasutada endaga võrdseid sümboleid. Teise – ja võib-olla 
tõenäolisema – variandi kohaselt lahendas seesuguse kriisi hoopis uus eliit – need 
rühmad, kelle esiletõus ja jõukus tugines kohalikule rauatootmisele, mitte enam 
prestiižkaubanduse süsteemile (pronksiringlus), nagu see nooremal pronksiajal ja ilmselt 
ka veel varasel eelrooma rauaajal oli. Uus eliit võis olla tunduvalt arvukam ja – nagu 
tõusikud enda kehtestamiseks tihti teevad – matta oma surnuid märksa rikkalikumate ja 
arvukamate panustega. 

Juba pool sajandit varem püüdis käesolevale lähedast teemat arendada Artur Vassar, 
kellele torkas silma panuste poolest rikaste kalmerühmadega piirkondade esinemine 
kõrvuti vaesemate alade e ääremaadega (vt Vassar 1956). Tema arvates peegeldas rikaste 
kalmete esilekerkimine elanikkonna kasvu, käsitöö ja kaubanduse kiiremat arengut ning 
seesuguste kompaktsete hõimukeskuste kujunemist, mis avaldasid mõju ka 
naaberpiirkondadele. Just need keskused, kus muuhulgas kujunesid välja ka omad 
spetsiifilised kultuurieripärad, said Vassari meelest aluseks ja tuumikuks hilisematele 
territoriaalsetele moodustistele – maakondadele. Tegelikult ei ole meil kuskil selliseid 
piirkondi, kus kõik või enamik kalmeid oleksid ainult rikkalike panustega, ega selliseid, 
kus kõik oleksid väga vaesed – peaaegu kõikjal leidub rikaste matmispaikade läheduses 
ka vähem rikkaid või üsna vaeseid. Seni vaeseks ja ääremaaks peetud piirkonnas võib 
tulevikus arheoloogi labida ette jääda vägagi tähelepanuväärseid ja rikkalike panustega 
matmispaiku, nagu see juhtus pärast Vassari viidatud artikli ilmumist Haanja 
kõrgustikuga (Virunuka, Sadrametsa). Pealegi on rikkus ja vaesus alati suhtelised ning 
sõltuvad ümbritsevast kontekstist. Käesolevas kontekstis lähtusin ma ehete- ja 
keraamikastiilide ning neile põhineva kommunikatsiooni uurimisest läbi 1500-aastase 
perioodi, mistõttu saadud tulemus kaardil ongi märksa erinev sellest, mis esitatud Vassari 
joonisel (Vassar 1956, joon. 43).  

Samas oli Vassaril teatud määral õigus, kui ta viitas tunduvalt rikkamate kalmetega 
piirkondade võimalikule seosele (hilisemate) territoriaalsete moodustistega. Näen seda 
seost siiski natuke teisiti. Usun, et kõikjal, kus võib jälgida eliidi esilekerkimist 
ülalkäsitletud stiilierinevuste põhjal (ja kus järelikult oli ka rikkamate panustega 
kalmeid), olid tekkinud teatud territoriaalsed moodustised. Ja need ei tekkinud mitte 
hiljem, kusagil tulevikus, vaid just samal ajal, kui tõusid esile pealikud, kes vastavate 
stiilielementidega end manifesteerisid. Ja nii toimus see kogu siin käsitletud perioodi 
jooksul, mitte ainult rooma rauaajal või pärast seda. Need sotsiaalsed rühmad polnud 
kaugeltki staatilised, vaid pidevas muutumises nii oma mõõtmetelt kui ka paiknemiselt. 
Nende moodustiste „rakuks“ võib pidada nn ühe domineeriva talu süsteemi, kuid milline 
oli nende ühenduse vorm ja struktuur – see arheoloogilisest ainesest ei selgu. Kõik, mida 
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me suudame teatud tõenäosuse astmega jälgida, on nende moodustiste suuruse ja 
paiknemise muutumine läbi sajandite. 

 
 
5.3. Ühiskond ja usund 
 
Usund on taas üks seesuguseid kultuurinähtusi, mille olemus ja sisu 

arheoloogiamälestistest otseselt ei selgu. Samas tuleb aga arvestada asjaoluga, et muistne 
inimene oli oma olemuselt, mõtte- ja tundelaadilt märksa rohkem usundiga seotud kui 
tänapäeval või kui me tänapäeval isegi arvata tavatseme; ta oli homo religiosus. Selles 
veendumiseks piisab, kui heita pilk pronksi- ja vanema rauaaja muististele: rõhuva 
enamiku nendest moodustavad ju kalmed, mis ongi ehitatud ja mida ongi kasutatud just 
usundilistest kujutelmadest lähtuvalt. Kuna kalmetele pühendati juba eespool rohkesti 
ruumi, siis alljärgnevalt käsitletakse neid vaid põgusalt; suuremat tähelepanu osutatakse 
teistele usundiga arvatavalt seonduvatele muististele ning seejärel püütakse analüüsida 
usundi põhijooni. 

 
5.3.1. Usundiga seotud muistised 
 
Võib vist küll öelda, et enamik meieni säilinud kinnismuistised pronksi- ja 

vanemast rauaajast on olnud ühel või teisel määral seotud usundiga. Kalmeid juba 
mainiti. Aga ka tollased elamud, võib arvata, lähtusid oma planeeringus (nt kolde 
asukoht, ees- ja tagapool, naiste- ja meestepool) ja orientatsioonis ilmakaarte suhtes 
teatud uskumustest, eelarvamustest, sümboliseeritud tähenduse omistamisest. Sama 
kehtib kindlasti muistsete põldude ja põlluharimise kohta, mida saatsid 
viljakusekultusega seotud rituaalid. Käesolevas kontekstis ei ole meil paraku võimalik 
süveneda seesugustesse detailidesse, mistõttu pöördume selliste muististe juurde, mida 
arvatakse olevat usundi ja kultustoimingutega otsesemalt ja üldisemalt seotud. Nendeks 
tuleb kõnesoleval ajalõigul pidada eeskätt kivikalmeid, lohukive, suletud kultusekohti ja 
peitleide.  

 
Kivikalmed ja nende ümbrus 
 
Üldiselt võib kõik meie noorema pronksiaja ja vanema rauaaja kivikalmed, nagu 

märgitud, liigitada kultusekohtadeks (vt ka Kaliff 1997). Sellele, et need pole olnud 
üksnes lihtsad ordinaarsed matmispaigad, viitab kõigepealt asjaolu, et neisse pole maetud 
kaugeltki mitte kõiki ühiskonna liikmeid, vaid üksnes teatud väljavalituid. Kalmetes on 
alati oma kindel struktuur, olgu need siis ringmüürid, kirstud, tarandid, laevakontuurid 
vms, mis vastavad ühiskonnas parasjagu valitsenud uskumustele koolnute maailma kohta. 
Võib arvata, et kalmete spetsiifilisele kujule ning teistele struktuurielementidele oli 
omistatud sümboliline tähendus. Nii arvatakse kivikirstkalmeid olevat peegeldanud kas 
ümarapõhjalisi elamuid (olles sel moel käsiteldavad sümboolsete surnumajadena, vt 
Vassar 1943) või kosmilist sümbolismi – maailma korraldusest läbi kolme, s.t taevase, 
maapealse ja maa-aluse tasandi (Lang 1999c). Tüüpilisi tarandkalmeid ja 
üksiktarandkalmeid võib samuti vaadelda sümboolsete surnumajadena (Vassar 1943), 
kuivõrd nende põhiplaan meenutab elavatele inimestele püstitatud rõhtpalkehitisi ning 
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suguvõsa lahkunud esivanemate hingi võidi uskuda olevat asunud üheskoos kusagil 
elupaiga läheduses. Seesuguste sümboolsete seoste otsimine, mis paraku alati jääb 
seotuks tänaste uurijate spekulatiivsusega, aitab siiski paremini mõista kalmete 
võimalikku tähendust tolleaegsete inimeste jaoks. 

Lisaks sümbolilisele laetusele on kalmete ehitamiseks kulunud arvestatav hulk aega 
ja tööjõudu (selle asemel, et surnud lihtsalt eemale viia või maha matta), peale selle on 
paljusid neist ka hiljem ümber ehitatud. Surnutega läbi viidud manipulatsioonid 
(osamatused, liha eemaldamine luudelt enne põletamist, keha ja pea eraldi käitlemine, 
osaline või täielik põletamine, võimalik kolbakultus jne) on tõendiks meie mõistes 
ebaratsionaalsest käitumisest matmiskombestikus. Lõpuks, ka surnutele kalmesse kaasa 
antud esemed kõnelevad uskumustest selle kohta, mis neid ootab ees pärast surma. 
Loetletud seikadel on eespool juba peatutud, siinkohal oleks aga vajalik käsitleda veel üht 
spetsiifilist nähtust, s.o kalmete liitmist üksteise külge. Liidetud kalmete all mõtlen 
seesuguseid matmispaiku, kus hilisema kalme ehitamisel on ära kasutatud varasema 
kalme ühte külge.  

Nooremal pronksiajal ehitati meil kivikirstkalmed üksteisest üldiselt lahku. 
Vahemaad kalmete vahel võisid olla väiksemad või suuremad, kohati isegi puududa, aga 
iga kalme seisis põhimõtteliselt eraldi. Samas esineb rida kalmeid, kus algse ja keskse 
kirstu külge on hiljem ehitatud teisigi kirste, seda aga siiski ühe ja sama kalme piires. 
Võib-olla et üks varasematest näidetest liitunud kivikirstkalmetest on Väo Jaani, kus 
algselt eraldi asunud laevkalme16 ja kivikirstkalme B vahele sobitati hiljem veel üks 
kivikirstkalme (A), kusjuures viimast ei saanud kitsa vaheruumi tõttu ehitada välja 
ümmargusena, vaid üksnes poolkaarena kalme B külge. Ka Jõelähtme kalmistus leidus 
kaks väikest kivikirstkalmet, mis olid ehitatud üksteise külge. Märksa paremaid näiteid 
liitunud kivikirstkalmetest võib leida aga Põhja-Lätis Buļļumuižas: seal täiendati algselt 
ümmargust kalmet poolkaarte lisamisega, millest igaühes oli kas üks või isegi mitu 
liitunud kirstu (vt Graudonis 1967, joon. 25). Buļļumuiža tüüpi kivikirstkalmete juurest 
on ainult väike samm Kurevere tüüpi varaste tarandkalmeteni. 

Haudehitiste üksteise külge rajamine saigi algusest peale tunnuslikuks 
tarandkalmetele. Meie kõige varasemates tarandkalmetes (Kunda Hiiemäe, Rannamõisa 
III) on üksteise külge ehitatud väikesed kirstulaadsed struktuurid, kuid õige pea 
muutuvad need suuremaks. Praegu ongi raske öelda, kas haudehitiste liitmine sai alguse 
kivikirstkalmete traditsioonis ja võeti sealt üle varaste tarandkalmete väljaarendamisel, 
või on tegu tarandkalmete mõjuga hiliste kivikirstkalmete ümberehitamisel. Kindel on 
ainult see, et kõnealune protsess toimus pronksi- ja rauaaja vahetusel. Nagu näitavad 
varaste tarandkalmete dateeringud Lääne-Soomes ja Kesk-Rootsi idaosas (vt 4.4.6), 
kuuluvad esimesed liitunud kalmed sealgi ligikaudu samasse aega; Lääne-Leedu 
rannikule jõuab see traditsioon alles eelrooma rauaaja lõpul.  

Niisiis on tegu ligi pooleteise tuhande aastase kombega, mis algas sellest, et aeg-
ajalt ehitati ümber vanemaid kivikirstkalmeid neile uusi ringmüüre ja kirste lisades, ning 
arenes pronksiaja lõpul selles suunas, et uusi kalmeid hakati ehitama varasema külge. 
Arengu tulemuseks oli see, et kui algul oli üksik kalmemonument n.-ö aktiivses kasutuses 
suhteliselt lühikest aega ning pärast mõningast võimalikku ümberehitamist ja taas 

                                                 
16 Ojamaal on suur osa laevkalmeid samuti ehitatud üksteise külge (nagu ka Saaremaal Sõrves ja 
Kuramaal), kuid siin on lähtutud ilmselt teistsugusest ideoloogiast – üksteisele järgnevad laevad kujutavad 
justkui laevastikku merel. 
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kasutamist jäeti see kõrvale ning rajati uus17, siis hiljem kujunesid paljudeks sajanditeks 
pidevasse kasutusse jäänud suured, kompaktsed ja monumentaalsed kalmed. Nii enne kui 
pärast oli kivikalmete näol tegu kultuslike ehitistega, kus viidi läbi erinevaid – nii 
elavatele inimestele, surnutele kui ka üleloomulikele jõududele suunatud – rituaale ning 
kus nende riituste käigus ehitati ümber ka kalmeid endid ja lisati uusi matuseid.  

Kuidas aga mõista arengut selles suunas, et kalmeid hakati liitma üksteise külge? 
Siinkohal tuleb nähtavasti arvestada asjaoluga, et iga kalme rajamine kujutab endast 
teatud loomeakti, alusepanemist mingile traditsioonile, millega kaasnes vastava 
loomismüüdi tekkimine. Esimese kalme kesksesse kirstu maetud inimesest, suguvõsa 
rajajast, võidi hakata arvestama selle suguvõsa ajalugu, mida genealoogilises vormis 
kanti ette religioossetel pidustustel nähtavasti sellesama kalme või kalmerühma juures. 
Mälu, mineviku meenutamine ja seetõttu ka selle omastamine mingi sotsiaalse rühma 
poolt on kindlasti üks tegur, millega tuleb arvestada monumentaalsete kalmeehitiste 
juures. Nendel läbi viidud rituaalid olid mineviku taasesitused, mälestusaktid, samas ka 
katsed peale suruda mineviku tõlgendusi, vormida mälu ja sel kujul kujundada 
ühiskondlikku identiteeti (vt Burke 2003 ja seal osundatud kirjandus). Kivikalmete 
ehitamise traditsiooni esimese poole tuhande aasta jooksul ei peetud arvatavasti oluliseks 
või isegi võimalikuks, et uued põlvkonnad ehitaksid järgmised kalmed otse eelmise, 
suguvõsa esivanema oma külge. Võib oletada, et siis peeti kalme enda terviklikku 
konstruktsiooni niivõrd tähtsaks, et seda tuli kindlasti säilitada ja taas luua – ümmargust 
ringi koos keskpunktiga kirstu näol võidi pidada näiteks päikese sümboliks. Ajapikku 
võis see eeldatav päikesekultus taanduda ning samas võis tugevneda sotsiaalne ja 
religioosne vajadus senisest ilmekamalt rõhutada oma kuulumist kunagise esivanema 
järeltulijate hulka, millele omakorda võisid eelneda teatud pinged ühiskonnas (tingitud 
näiteks rahvaarvu kasvust ja haritava maa nappusest tulenenud stressist vms). Hilisemate 
sajandite jooksul kujunes sellest aga sotsiaalne ja usundiline traditsioon, mis levis 
laialdaselt Läänemere ümbruse maaviljelusühiskondades.18 

Teiselt poolt võib kõnealust arengut teatud määral seostada ka Euroopas laialdaselt 
levinud nähtusega siirdumisel vanemalt pronksiajalt nooremale: s.o kalmistute 
(kalmeväljade) kujunemisega seniste üksikkalmete asemele. Kuna Eestis olid kalmistuid 
(siinses kontekstis tarandikke) rajanud kollektiivid väikesed, siis jäid ka vastavad 
matmispaigad oma pindalalt suhteliselt väikeseks võrreldes näiteks Kesk-Euroopa suurte 
kalmeväljadega. Kandvaks ideeks võis aga siingi olla nii elavate kui ka surnute 
kollektiivi kokkukuuluvus, olgu selleks siis külakogukond või üksik suguvõsa. 
 
Kas varaste kivikalmete juures on asunud ka mingeid spetsiaalseid kultusekohti – sellele 
küsimusele pole kuni üsna viimase ajani vastust otsitud. Algul kaevati ju üksnes 
kivikalmete keskkohti, hiljem küll terveid kalmeid, kuid mitte nende ümbrust. Siiski tuli 
ka seesuguste kaevamistega aeg-ajalt välja üht-teist „ebaratsionaalset“. Nii leiti Kõmsi I, 
ühetarandilise kalme loodenurga taga 1,2 x 0,8 m suurune ja kuni 70 cm sügavusele 

                                                 
17 Loomulikult võidi kunagi rajatud kalmet ümber ehitada ja sinna juurde matta ka sajandeid hiljem, kuid 
siinkohal pole seesugustel nüanssidel tähtsust. 
18 Siinkohal on huvitav märkida, et kalmete liitmise komme jääb võõraks Lõuna-Läti ja Põhja-Leedu 
kääbaskalmete piirkonnale, v.a üksikud tagasihoidlikud erandid rooma rauaaegses Žemaitias (vt nt 
Michelbertas 1986, joon. 5–6), mida võib arvatavasti vaadelda Lääne-Leedu kiviringidega kalmistute 
mõjutusena. Nagu ülal nägime, oli neil piirkondadel ka muid eripärasid võrreldes tarandkalmete kultuuriga. 
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ulatuv tulease. See rabedaks põlenud kivimunakatega täidetud tuletegemise koht oli 
mattunud kalmemüüri varingu alla ja võis seega olla kalmega üheaegne. Peale mõne 
potikillu siit tuleaugust leide ei saadud (Aasala 2002). Kuigi kalmesse oli maetud nii 
laiba- kui ka põletusmatuseid, pole millegagi kinnitatud, et tuleasemel oleks just 
viimastega olnud mingi seos (nt laibapõletamine). Tõugu hilispronksiaegse 
kivikirstkalme IIA ringmüüri välisküljel avastati aga postiauk, mis paiknes keskse kirstu 
pikitelje mõttelisel pikendusjoonel põhjakirde suunas. Kuna postiaugust kogutud söe 
vanus oli sama mis kalmel, siis võis siin omal ajal tegu olla mingil kultuslikul otstarbel 
kalme kõrvale püstitatud posti või tulbaga (Lang 2000a, 99).  

Arvatav kahekihiline kultusekoht avastati aga Saaremaal Tõnija Tuulingumäe 
eelrooma ja rooma rauaaja tarandkalmete kõrval künkanõlval (vt Mägi 2001; Mägi & 
Mägi 2002). Ülemises kihis puhastati seal välja u 8 x 7 m suurune kividest platvorm 
(algselt oli see olnud suurem), mida piiras suurematest kividest müür. Viimase kõrval 
leiti rohkesti põlenud (kerise)kive. Platvormi sees asus viis paeplaatidega vooderdatud 
auku, mis paiknesid üksteisest 0,5–1 m kaugusel, olid 70–80 cm sügavused ja 
läbimõõduga üle 1 m. Aukudest, mis olid täitunud ülalt varisenud mulla ja kividega, leiti 
üksikuid inimkolju- ja loomaluutükke ning potikilde; põlengukiht aukude ülaosas näis 
viitavat platvormi peal olnud puitehitiste mahapõlemisele. Alumises kihis kiviplatvormi 
all leiti 7 looduslikku pinnasesse kaevatud lohku, läbimõõduga 80–120 ja sügavusega 20 
cm; ilmselt olid seal seisnud suured jämedad postid. Samas kihis oli paiknenud ka 
tulease, ühtlasi arvati olevat võimalik just selle kihiga seostada rühma suuri rahne nende 
postiasemete ümbruses. Sellest kihist leiti üksnes vähesel hulgal loomaluid ja eelrooma 
rauaaja keraamikat. 

Esitatud napid andmed näitavad, et vähemalt hilispronksi- ja eelrooma rauaaja 
kivikalmete kõrval on ka Eestis esinenud spetsiaalseid kultusrajatisi. Nende rajatiste 
juurde on kuulunud tuleasemed koos põlenud kivimunakatega, püstised postid (ilmselt 
mingi ehitise osana), teatud alus või platvorm, ilmselt ka suured kivid ning pole võimatu, 
et ka paekividega vooderdatud augud.19  

Ilmselt võib teatud usundilist tagapõhja näha ka Kahala järve ümber koondunud 
kivikirstkalmete väga suurel arvu ja tihedal paiknemisel. Suurim rühm (85 kalmet) asub 
siin Hundikangrutel, kuid teisedki paari-kolmekümnelised rühmad ei ole üksteisest mitte 
kilomeetrite, vaid üksnes sadade meetrite kaugusel (Lang 1996a, joon. 121); lisaks on 
lähikonnas Muuksi neemiklinnus, kust on andmeid selleaegsest kasutusest. Nii suurt 
kivikalmete kontsentratsiooni ei esine kusagil mujal Eestis, samas ei sobi sealne kalmete 
tihedus kuidagi kokku kõikjal mujal täheldatava asustusmustriga. Kalmete ja matuste 
suurt arvu saaks seletada aga näiteks sellega, et pühaks peetavasse kohta toodi surnuid 
matmiseks ka mujalt. Loomulikult pole seesugune spekulatsioon millegagi tõestatav.  

 
Lohukivid 
 
Lohukivid – varem nimetatud ka väikeselohulisteks kultusekivideks – on kivid 

(tavaliselt rändrahnud), millesse on tehtud üks või mitu enamasti ümarat või ümar-
ovaalset lohku läbimõõduga 3–10 (tavaliselt 4–7) cm ja sügavusega 0,5–5 cm (Tvauri 
1997, 11), tavaliselt ei ulatu lohkude sügavus siiski üle paari cm. Lohkude arv ühel kivil 
                                                 
19 Siinkohal tuleb märkida, et pole sugugi välistatud nende aukude pärinemine hoopis hilisemast ajast, kui 
sellele kohale ehitati tuulikuid. Käesolevas tekstis lähtun siiski kaevamiste juhataja M. Mägi tõlgendusest. 
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võib tugevasti varieeruda, Eesti tingimustes ühest kuni 405-ni. Suhteliselt kõige rohkem 
on muidugi väikese lohkude arvuga kive; mida suurem on lohkude arv, seda vähem on 
selliseid kive (ibid., joon. 12).20 Lohud on tehtud enamasti kivide laele või kallakjale 
pealispinnale, vahel aga ka üsna püstloodis või isegi alt sissepoole langevatele külgedele. 
Lohkude seesugune paigutus välistab võimaluse, et neid oleks kasutatud ohvriandide 
asetamiseks.  

Praegusel ajal teatakse Eestis u 1750 lohukivi, kuid nad pole levinud ühtlaselt kogu 
maal. Kõige tihedamalt leidub selliseid kive muistses Rävalas, Harjus ja Virus, ning 
järjest hõreneva sagedusega põhjast lõuna poole minnes; Lõuna-Eestis kohtab neid vaid 
üksikuid. Saaremaal ja Lääne-Eesti mandriosas esineb lohukive mõõdukalt. Naabermaal 
Lätis on lohukivide arvuks 5, Leedus 18, ida pool Novgorodi oblastis u 20 ja 
lõunapoolses Soomes üle 350 (vt Tvauri 1997, 22–23 ja seal viidatud kirjandus). See kõik 
kokku on aga üksnes väike nurgake kivilohkude tegemise peaaegu ülemaailmsest 
traditsioonist. 

Skandinaavias, kust lohukivide traditsioon Läänemere idakaldale on jõudnud, 
hakati kividele ja kaljudele lohke tegema juba neoliitikumis; traditsiooni kulminatsioon 
langes aga pronksiaega. Eesti kividele tehtud lohkude vanuse kohta kindlad andmed 
puuduvad. Jälgides lohukivide levikut maastikul, leidis Vello Lõugas (1972b), et need 
paiknevad üldjoontes samal alal, kus kivikirstkalmedki. Siit tekkis muidugi oletus, et 
kõnealused kivid on samaaegsed nimetatud kalmetega. Hilisemad uurijad (nt Tvauri 
1997) on täheldanud lohukive ka teistsuguste kalmete, eriti tarandkalmete läheduses ning 
oletanud lohkude tegemise kombe jätkumist veel pärast ajaarvamise vahetustki. Samal 
ajal on leitud terve rida kivikirstkalmetega markeeritud asustuspiirkondi, kus lohukivid 
puuduvad, ja ka vastupidi. Viimase asjaolu poolest erinevad Eesti lohukivid Skandinaavia 
omadest, kus suurem osa lohkudega kividest-kaljudest paiknevad kalmete läheduses, 
vahel lausa kalmetes sees (Bengtsson 1999, 317), ja teeb ühtlasi meie lohukivide vanuse 
tuletamise nende seosest kivikalmetega küsitavaks (vt Lang 1997). Vähesed 
väljakaevamised lohukivide ümbruses pole andnud kindlaid pidepunkte lohkude 
tegemisaja dateerimiseks. Samuti ei ole selleks seni abi saadud maakerke kronoloogiast, 
kuna madalal paiknevaid kive on väga vähe ja nendegi dateeringu aluspiiriks osutuks aeg 
pronksi- ja rauaaja vahetuse ümber (Tvauri 1997, 39), milles uurijatel pole niikuinii 
kahtlust olnud. Soomes paikneb siiski küllaltki suur osa lohukividest aladel, mis 
maakerget arvestades on merest tõusnud alles eelrooma rauaajal või isegi nii hilja kui 
rooma rauaaja lõpp (ibid., 39).  

Kuna tegemist on Läänemere läänekaldalt lähtunud kultuurilaenuga, siis ei jää meil 
esialgu muud üle, kui dateerida Eesti lohukivide traditsiooni algus vastavate 
kultuurikontaktide kõrgaega – see on nooremasse pronksiaega ja varasesse eelrooma 
rauaaega. Eelrooma rauaaja keskpaigast alates nõrgenesid läänepoolsed sidemed 
tunduvalt. Kui kaua elas kõnealune traditsioon siinmail oma seesmisest inertsist edasi, ei 
ole ilmselt võimalik kindlaks määrata, kuid tõenäoliselt kestis see mitmeid sajandeid.21   

Lohkude algse tähenduse üle kividel on vaieldud pikka aega, kõige üldisemalt on 
neid seostatud esivanemate kultuse ja viljakusemaagiaga. Skandinaavia kaljumaalingutel, 

                                                 
20 Andres Tvauri andmetel, kes neid kive viimati kõige põhjalikumalt on käsitlenud, leidub nt 1–3 lohuga 
kive meie vastavate kivide hulgas kuni 36,5%, üle saja lohuga kive teatakse vaid 11 (Tvauri 1997, 24). 
21 Näiteks Soomes Savo piirkonnas elas lohukivide traditsioon edasi ilmselt kuni 7.-8. sajandini (vt Tvauri 
1997, 39). 
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kus kohtab tuhandeid mehefiguure, aga väga vähe naiste omi, näivad lohud tähistavat kas 
naise sootunnuseid (juhul, kui naist üldse on kujutatud) või siis naist (resp. naisjumalust) 
ennast (kui teda ei ole kujutatud22) (Bengtsson 1999). Aga kas lohkudel oli selline 
tähendus ka Eestis, mille kohaselt kujutaksid kõik meie lohukivid kusagil ära olevaid 
naisi…? Või naisjumalusi, -haldjaid, kes olid küll kusagil lähedal, aga mitte nähtavad? 
Naise sootunnuse juurest on muidugi ainult lühike samm üldise viljakusekultuse ja 
vastava maagiani. Kuid millele see viljakusemaagia oli suunatud? Andres Tvauri (1997), 
kes rõhutab lohukivide seost muistsete maaviljeluspiirkondadega, näeb selle maagia taga 
eeskätt põllumaa rituaalset viljastamist. Paraku näib lohukivide maastikuline seos 
muistsete põldudega olevat sama problemaatiline kui kivikalmetega: nad paiknevad 
üldjoontes küll maaharimiseks sobivates piirkondades, kuid seni avastatud konkreetsete 
tolleaegsete põllujäänuste juures neid peaaegu et ei leidu.23 Lohukivide vaieldamatu seos 
põlluharimisega peitub aga hoopis milleski muus – nimelt selles, et lohke kividele tegid 
ainult need kogukonnad, kes ise ja kelle kultuur toitus maaviljelusest. Teiste sõnadega, 
lohukividel ei pruukinud olla mingit otsest seost põldudega (ega kivikalmetega); nad 
kuulusid vaid ühe komponendina põlde harinud ja kivikalmeid ehitanud inimeste 
kultuuri. 

Kuna Eestis ei ole lohukivide paiknemine seotud kivikalmetega nii ilmekalt kui 
Skandinaavias, siis võis ümarlohkude algne tähendus olla siinmail ka mõneti erinev. 
Usun aga, et selline igavikuline idee, nagu naise ja naiselikkusega seonduv viljastamine 
ja taassünd, võis lohkude kivisse toksimist saata ka ida pool Läänemerd. Meie folkloor 
tunneb piisavalt palju naissoolisi üleloomulikke olevusi, kelle olemasolus pole kaheldud 
ja kelle mõjuvõimu on tunda saadud; Tacituse Germanias on mainitud isegi jumalate ema 
kultust Läänemere idaranniku aestide juures (vt Arukask 1999). Kui me lahendame 
aestide igivana probleemi selliselt, et tegu polnud etniliselt üheselt määratletava rahvaga, 
vaid inimestega kogu Läänemere idarannikul, kelle kultuuris (rõivastus, ehted, 
matmisviis, usund, põlluharimine, etc) oli rohkem sarnast kui erinevat (vt Banytė-Rowell 
& Bitner-Wróblewska 2005; Karaliūnas 2003), siis võime pidada Tacituse öeldut 
kaudselt kehtivaks ka meie endi esivanemate suhtes. 

 
 Suletud kultusekohad 

 
Eespool, suletud asulakohtade juures, käsitleti rühma muistiseid, mida suuremal või 

vähemal määral võib seostada kultusrajatistega (nn varased ringvallid, vt 2.2.3). Nendeks 
oli kõigepealt kindlustatud asulakoht koos suurtest kividest ringvalliga Kaali 
meteoriidikraatri ümber, samuti kahe (Võhma, Pidula) ja ühe ringvalliga (nt Päälda, 
Massu, Lipa) kohad nii saartel kui ka Lääne-Eesti mandril ning võimalik, et ka 
poolkaares valliga eraldatud neemiklinnused mitmel pool mujal (Salevere, Võnnumägi, 
Muuksi). Tõenäoliselt üksnes seniste kaevamiste piiratud ulatusest johtuvalt on keeruline 
                                                 
22 Rootsi uurijad on viidanud ka Tacituse Germaniale, kus kirjeldatakse põhjagermaanlaste seas levinud 
jumalanna Nerthuse kultust, keda rahvas ei tohtinud näha ega joonistada (vt Burenhult 1991, 211). 
23 Lohukivide paiknemist tänapäeva põldudel, heina- ja karjamaadel ei saa pidada heaks argumendiks 
tõestamaks esimeste seost just pronksi- ja varase eelrooma rauaaja põldudega, kuna eriti Põhja-Eesti 
loopealsetel jäeti alates hilisest eelrooma rauaajast palju põlde maha (need osutusid väljakurnatuks) ning on 
märgatav asustuse (ja põldude) nihkumine mujale. Tundub, et suurem osa tänapäevasest põllumaast on 
raadatud alles rooma rauaajal ja pärast seda, samas kui loopealsetel olnud põlde kasutati edaspidi põhiliselt 
karja- ja heinamaadena.  
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isegi oletada, milliseid riitusi ja kultustoiminguid nendes kohtades läbi viidi. Kaalis oli 
kultuse objektiks ilmselgelt üleloomulike, sõna otseses mõttes maaväliste jõudude 
tulemusena tekkinud püha järv; paraku puuduvad seni aga igasugused tõendid sinna 
ohverdamisest (v.a hõbeaare asula kultuurkihist). Võhmas läbiviidud tegevuse 
materiaalseks jäänukiks olid kvartsikillud ja -laastud. Võnnumäe ja Muuksi neemikul 
pole ilmselt pidevalt elatud, samas kui Lipa ringvalliga piiratud alalt on saadud rohkesti 
keraamikat. Enamik nimetatud kohtadest paikneb põllumajanduslikus maastikus, 
kusjuures nii mõnegi lähedusest teatakse umbes sama vanu põllujäänuseid (Võhma, 
Pidula, Salevere), mõne teise ümbruskonna kohta on aga andmeid samaaegsest 
maaharimisest saadud suiradiagrammidest (nt Muuksi, Võnnumägi). Kõikide nende 
võimalike suletud kultusekohtade ümbruskonnast – v.a Lipa ja Võnnumägi – teatakse ka 
ligikaudu sama vanu kivikalmeid.  

 
 
 
 
Peitleiud 
 
Kui maasse või veekogudesse peidetud aarded on näiteks lääne- ja lõuna pool 

Läänemerd väga oluliseks muinasusundi uurimise allikaks, siis nii Eestis kui ka mujal 
Läänemere idaranniku maades on olukord teine – siin tuntakse neid vaadeldavast 
perioodist väga vähe. Kahtlemata kõneleb see märkimisväärsetest eripäradest vastavates 
usundites või vähemalt sellest, et usundist tingitud kultusetoimingud pole jätnud 
ühesuguseid materiaalseid jälgi. 

Ainus peitleid nooremast pronksiajast pärineb Tehumardilt Sõrve poolsaarel, kuid 
kuna see sisaldas üksnes katkistest pronksesemetest vanametalli, siis ei paku see huvi 
usundilisest aspektist. Eelrooma rauaajast kindlaid peitleide ei teata; võib vaid oletada, et 
Harku rabast leitud importsavinõu võis olla mõne seesugusega seotud. Rooma rauaaja 
hilisemast poolest on andmeid kolmest peitleiust (Mustmätta ja Liimala Kirde-Eestis 
Purtse jõe orus ning Metsküla Viljandi lähedal), mis sisaldasid üksnes pronksist 
eritüüpseid kaelavõrusid, vastavalt 16, 2 ja 2. Neljas samaaegne, Kiiu aare Kuusalu 
lähedalt, sisaldas lisaks kolmele kaelavõrule ka ühe sõle ja sõrmuse. Kõik neli leidu saadi 
põllult, kusjuures Metsküla aare avastati põllukraavist ning Kiiu oma suure kivi alt. 
Loetelule võib veel lisada Kaali kindlustatud asulast saadud hõbedast kaelavõru, kaks 
käevõru ja sõrmuse ning 3. sajandil maapõue sattunud neljast rooma vasksestertsist 
koosnenud aarde Juminda poolsaarelt, kuid viimasel ei pruukinud olla otsest seost 
kultusetoimingutega. 

Kui Kiiu, samuti osa teiste nimetatud aarete kaelavõrud sarnanevad täielikult 
vastavate panustega tüüpilistes tarandkalmetes, siis tähelepanu köidab Mustmätta, 
Liimala ja Metsküla ülejäänud kaelavõrude massiivsus (kaal kuni 1,9 kg). Tegu on 
paksenevate pasunotsiste kaelavõrudega, kusjuures Metsküla eriti massiivsel eksemplaril 
on need otsad pööratud üles, meenutades Ida-Preisi hilise eelrooma rauaaja vorme. On 
igati usutav, et seesugused kaelavõrud ei kuulunud tavapärase ehetekomplekti hulka; neid 
võidi valmistada spetsiaalselt kas kultusetoimingute läbiviimiseks või ohverdamiseks 
jumalatele. Et kaelavõrul oli teatud kindel rituaalne tähendus juba pronksiajal, selgub 
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näiteks Skandinaavia arvukate peitleidude koostist vaadates; haruldased pole seal ka 
kaelavõrudega kaunistatud jumalannade figuurid (nt Burenhult 1991, joon. 150).  

Ent hiljemalt rooma rauaajal (või isegi hilisel eelrooma rauaajal) sai alguse ka 
teistsugune ohverdamine, s.o rauast relvade (enamasti odaotsad, harva mõõgad või 
suured noad) ja suuremate tööriistade (kirved, sirbid) asetamine vette (või sohu), pika aja 
jooksul ühte kohta. Selliste ohvriandidega on tegu Alulinna asulakoha ja linnuse lähedal 
(kokku sadakond eset leiti 30–40 cm sügavuselt 2 m2 suuruselt alalt), Kunda rabas (16 
eset), Igaveres (6 eset) ning tundmatus leiukohas ilmselt Kirde-Eestis (80 eset), (Tamla 
1995). Ohverdamine nendes kohtades jätkus ka pärast rooma rauaaega, mistõttu neid 
leide ongi seni käsitletud enamasti keskmise rauaaja kontekstis.  

Mõlemale ülalnimetatud peitleidude liigile võib samaaegseid vasteid leida Rootsis 
ja Taanis. Väärismetallist (tihti kullast) ehete peitleiud algavad Rootsis 2. sajandist, kuid 
on sagedased 3.–4. sajandil; rooma müntidest aardeid esineb põhiliselt 1.–2. sajandil 
(Stenberger 1977, 290 jj). Märgalade ohverduskohad on eriti iseloomulikud aga Taanile, 
kuid neid esineb ka Rootsis. Sellistest paikadest on avastatud inim- ja loomohvreid koos 
väga erineva inventariga: alates puuesemetest ja eriti keraamikast kuni relvade, 
tööriistade, väärismetallist ehete ja isegi täisvarustusega sõjalaevadeni välja (Stenberger 
1977, 295 jj; Jensen 1982, 279 jj). Leidude iseloomult jagunevadki kõnealused soo-
ohvrid militaarseks ja n.-ö tsiviilseks (või kompleksseks), dateeringute poolest aga 
ühekordseteks aktideks ning pikaajalisteks ja pidevateks toiminguteks (Jensen 1982, 
279)24. Kuna nn tsiviilleidude hulgas domineerib nii Taanis kui ka Rootsis keraamika, siis 
võib arvatavasti ka Harku rabaleiu paigutada just seesuguste ohverduste hulka, kuigi selle 
dateering näib olevat pisut varasem enamikust Skandinaavia vastetest.  

Soome rannikualadelt on leitud mitu pronksiaja lõppu kuuluvat peitleidu, mis 
koosnesid nii ehetest kui ka relvadest. Lisaks neile, kuivalt maalt saadud leidudele, on 
avastatud ka vette ohverdatud relvi (Salo 1984, 143). Paneliast on teada üks ilmselt vette 
asetatud aare varasest eelrooma rauaajast, mis koosnes kolmest Bräcksta tüüpi 
kaelavõrust ning on seostatav skandinaaviapärase naisjumaluse kultusega (Salo 1984, 
191). Eelrooma rauaaja lõpust – rooma rauaaja algusest pärineb aga Malmsby 
raudesemete peitleid (22 eset), mida on tõlgendatud mõne kaupmehe või sepa 
varandusena (Salo 1984, 191–192). Arvestades aga asjaolu, et leiukoht paiknes madalal 
maal merelahe läheduses (Salo 1968, 83), võis ka siin tegu olla kunagise ohverduskohaga 
märgalal. Rooma rauaajast kindlaid aardeid Soomes küll ei teata, kuid üksikud siit-sealt 
leitud kullast ehted (eriti Nousiaineni kaks kaelavõru) osutavad tõenäoliselt ülalmainitud 
rootsipärasele traditsioonile. Lätist on teada vähemalt 6 pronksiaegset peitleidu, millest 
osa (eriti Staldzene) koosnes katkistest esemetest ja on tõlgendatavad vanametalli 
kogumitena; teised on sisaldanud nii relvi, tööriistu kui ka mõningaid ehteid. Eelrooma 
rauaajast aardeid ei teata ning rooma rauaajast võib nimetada vaid rooma müntidest 
koosnevaid leide (kindlaid andmeid on 130 mündi kohta 22 leiukohast) (Urtāns 1977). 

 
5.3.2. Usundi põhijooni 
 

                                                 
24 Ka nn ühekordseid ohverdusi võidi ühte ja samasse kohta teha erinevatel aegadel: nt Illerupis avastati 
kolm eriaegset ohverdust, neist kaks a 200 ja üks a 400 paiku, Nydamis aga kaks või kolm eraldi akti, mis 
leidsid aset 4.–5. sajandi jooksul (Jensen 1982, 279). 
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Arheoloogiliste leidude põhjal võib noorema pronksiaja ja vanema rauaaja usundi 
kohta väita järgmist. 

(1) Usundilise käitumise raskuspunkt näib olevat koondunud maapealse 
ehitusega kivikalmetele, mille ehitus ja ümberehitus, konstruktsioonilised 
iseärasused ja kogu matmisviis olid tihedalt laetud usundiliste 
tõekspidamistega. 

(2) Kivikalmete juures võis esineda täiendavaid kultusekohti koos 
tuleasemete, postide, suurte kivide, platvormide ja kividega vooderdatud 
aukudega. 

(3) On võimalik, et teatud usundilisi toiminguid viidi läbi ka mõningates 
varastes ringvall- ja neemiklinnustes (tseremoniaalsed kogunemised, 
usundilised pidustused jms); samuti on võimalik, et peeti pühaks teatud 
silmapaistvaid kohti maastikul (nt klindiserv Põhja-Eestis). 

(4) Teatud viljakusmaagilisi riitusi on toimetatud arvukate lohukivide juures. 
(5) On peidetud ehetest koosnevaid ohvriande arvatavalt naisjumalustele, 

tavaliselt põllumaadele (viljakusekultus), ning relvi ja tööriistu märgaladel 
pühaks peetud kohtadesse.  

 
Pooleteise aastatuhande jooksul on ülalmainitud punktide osas toimunud muutusi. 

Nooremal pronksiajal ja eelrooma rauaaja algul näib peamine religioosne tegevus olevat 
koondunud üksnes kalmetele ja nende ümbrusse, mida täiendasid riitused lohukivide 
juures. Võrreldes seda aega, mis kulub kivikalme rajamiseks ning kivisse lohu 
toksimiseks, on selge, et lohukividele pühendatud tähelepanu jäi üsna tagasihoidlikuks. 
Samas olid lohukivid levinud palju laialdasemalt ja suuremal arvul ning pole üldse 
võimatu, et need kujutavad endast materiaalseid jäänukeid hoopis „lihtrahva“ 
usundilistest tavadest, erinevalt sotsiaalsele ülemkihile kuulunud kivikalmetest.25 Juba 
4.–3. sajandi paiku eKr  lisanduvad valliga kaitstud sulendikud (Võnnumägi), mida ehk 
võib vaadelda suletud hiiekohtadena, ja nähtavasti mõnevõrra hiljem ka ringvallid (v.a 
juba varem rajatud erandlik Kaali), kus on läbi viidud ilmselt mõnevõrra erinevaid 
rituaale. Veelgi märkimisväärsem muutus leidis aset ajaarvamise vahetuse paiku, mil 
levisid relva- ja tööriistaohvrid märgaladel ning pisut hiljem ka ehteohvrid põllumaadel. 
Kuigi selliseid leide ei ole veel eriti arvukalt, näib siiski, et juba (hilise) rooma rauaaja 
jooksul võis kivikalmete roll usundis ja rituaalses käitumises mõnevõrra taanduma 
hakata. Areng päädis sellega, et 4. sajandi jooksul loobuti uute tarandite ehitamisest ja 
seejärel õige varsti ka tarandkalmetesse matmisest. 

Milline oli noorema pronksiaja ja vanema rauaaja usund oma sisult, ei ole üksnes 
arheoloogilise ainese põhjal võimalik kindlaks teha. Kivikalmete piirkonnas on nähtavasti 
olnud domineeriv esivanemate kultus, seda tõenäoliselt koos viljakuskultusega. Tõnno 
Jonuksi (2003; 2005) järgi võib üleminekus põletatult matmisele näha kujutelmade 
levikut ühest kollektiivsest hingest, mis moodustus kõikide esivanemate hingedest. Nagu 
eespool selgus, võidi suurem osa elanikkonnast matta põletatult; nähtavasti asetati 
põletusjäänused maapinnale ning pole seetõttu tänapäevani säilinud. Selle traditsiooni 
taustal kerkivad esile aga kivikirstkalmed, mis Jonuksi arvates kajastavad teistsugust 

                                                 
25 Sellise tõlgendusega sobib hästi kokku ka tähelepanek (Lang 1996a), et suur osa meie lohukividest 
paikneb kivikalmetega markeeritud asustusüksuste vahelisel alal, justkui nende piirivöötmes, mis võisid 
olla asustatud sotsiaalselt madalamasse rühma kuuluvate inimestega. 
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usundilist ja sotsiaalset süsteemi, nimelt sakraalset kuningavalitsust. Paljudele 
usundiuurijate töödele, eriti viimastel aastatel Skandinaavias ilmunud kirjandusele 
toetudes mõistab ta viimase all suhteliselt väikesi ja autonoomseid üksusi eesotsas 
pealike e kuningatega26, kellel lisaks sotsiaalsele mõjuvõimule oli ka sõjalise ja eriti 
sakraalse juhi roll. Seesuguseks kuningaks võis olla nii mees kui ka naine. Väiksemad 
sakraalsed kuningavaldused võisid olla liitunud suuremateks kooslusteks. Kuninga 
kultuslik roll ilmnes kalendripidustuste, eriti tugevalt aga kriisiajal. Pidustustega 
kaasnesid maksude kogumine ja söömad koos kuninga tehtavate kingitustega, mille 
eesmärgiks oli siduda saajad kuninga isikuga. Tähtis koht sakraalses kuningavalitsuses 
oli kuninga surmal, tema matmiskohal ja genealoogiatel. Eelnevale tuginedes oletabki 
Jonuks, et meie kivikirstkalmete kesksetesse kirstudesse on maetud tollased kuningad, 
kelle mõjuvõimu alused piirkonnad polnud kuigi suured ning keda seetõttu võib võrrelda 
kas väikeste pealike või lausa perepeadena.  

Siinkirjutajale tundub siiski, et sakraalse kuningavõimu taandamine tavaliste 
perepeade tasandile devalveerib liigselt selle kontseptsiooni perspektiivi.27 Eelnevas töös 
on korduvalt ilmnenud tolleaegse ühiskonna jagunemine vähemalt kolme erineva 
staatusega rühma, samuti oleme näinud asustuse territoriaalset rühmitumist 
domineerivate talude ümber. Näib, et sakraalse kuningavalitsuse idee võib haakuda 
hoopis muinasvakuste ja ühe domineeriva talu kontseptsiooniga, mille oluliseks 
sotsiaalseks komponendiks oli teatud maksude kogumine tervelt piirkonnalt ja – keskaja 
kirjalikele allikatele tuginedes – ka pidusöömingute ja õigusemõistmise korraldamine. 
Seetõttu võib oletada, et kuningateks peeti vaid neid isikuid, kes seisid mainitud 
territoriaalsete moodustiste eesotsas. Sellest tuleneb aga, et mitte kõikidesse 
kivikirstkalmetesse pole maetud kuningaid; need kalmed olid kogu eliidi jaoks, kelle 
hulgast siis kuningad võisid esile tõusta. Pigem võib kuningaid näha nendes matustes, 
mille panused kuulusid eespool eristatud stiilirühmadesse. 

Sakraalne kuningavõim säilis Jonuksi arvates ka varaste ja tüüpiliste tarandkalmete 
ajal, selle vahega ainult, et enam ei peetud tarvilikuks eristada kuningamatust teistest 
tema hõimlastest eraldi kirstu rajamisega; eriti ilmekaks muutus see tava just rooma 
rauaajal, kui kõikjal levis põletatult matmine ja üksikmatuste segamine (Jonuks 2003; 
2005). Selle arengu käigus tugevnes nähtavasti kujutelm kollektiivhingest, kusjuures 
sakraalehituses võis see leida väljenduse kalmete üksteise külge liitmises. 

Väljaspool kivikalmete ala, eriti Kesk- ja Lõuna-Eestis I aastatuhandel eKr, levis 
teistsugune usundiline süsteem, mida mõjutas tugevasti varasem neoliitiline põhi ning 
kus puudus – v.a üksikud kivikalmetega piirkonnad – mõjuka esivanema (sakraalse 
kuninga) kultus. Põhiline matmisviis – puiste- või aukpõletusmatused – oli aga sarnane 
sellega, mida praktiseeris ka Põhja- ja Lääne-Eesti lihtelanikkond (Jonuks 2003, 65). 
 
Kuigi usk kõrgema jõu olemasolusse tekkis juba sügaval kiviajal, võib Tarmo Kulmari 
(1994) arvates kõnelda ülijumala kujutelma olemasolust alates hilisneoliitikumist ja 
varasest metalliajast. Sellega haakuvad ka teiste uurijate arusaamad personifitseeritud ja 
antropomorfse äikese- (vihma-, viljakuse-) jumala Ukko ja Taarapita vanusest soome-
ugri keeleruumis (vt Salo 1990; Sutrop 2002). T. Jonuks (2003, 64) peab sellega seoses 
võimalikuks, et ülijumala kultust võidi läbi viia teistes, mitte tingimata kalmetega seotud 
                                                 
26 Sõna kuningas (kuningaz) tähenduse kohta antud kontekstis vt Jonuks 2003, 19; 2005, 89). 
27 Sakraalse kuningavalitsuse kontseptsiooni kriitika kohta vt ka Laneman 2007. 
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kohtades. Nendeks võisid olla kas teatud erilised kohad maastikul (nt kõrge paekallas, 
mägi, tähenduslik veekogu jne) või rajati selleks spetsiaalsed hiiekohad. Kunda Hiiemäge 
– otsustades seal paikneva mitme kivikalme põhjal – võidi hakata pühaks pidama 
hiljemalt pronksi- ja rauaaja vahetusel. Valliga suletud kultusekoht võis olla varasesse 
eelrooma rauaaega kuuluv Keava Võnnumägi. Analoogilisi näiteid võib tuua veel, kuid 
kõigi puhul jääb alati küsitavaks, kui kaugele ajas tagasi ulatub nende kultuslik 
funktsioon.   

 
 
5.4. Kauba- ja kultuurikontaktid nooremal pronksi- ning vanemal rauaajal 
 
Ühiskonna ja kultuuri areng on mõeldamatu isolatsioonis elades. Kontaktid 

lähemate ja kaugemate naabritega on seetõttu mitte ainult hädavajalikud, vaid ka 
loomulikud. Võib olla kindel, et läbikäimine teiste rahvaste ja kultuuridega on aset 
leidnud kõikidel aegadel ja pidevalt, s.t suhtlemine on reegel ja mittesuhtlemine erand. 
Viimast võis oma käskude ja keeldudega esile kutsuda vaid mõni äärmiselt autoritaarne 
võim, mida siin käsitletaval ajastul pole vähemalt Läänemere ruumis põhjust eeldada. 
Ometi pole õige seda suhtlemist ette kujutada ka kaootilise Browni liikumisena, kuna 
erinevatel aegadel on hõimude vahelises suhtluses domineerinud erinevad tõmbesuunad 
ja seega erinevad teljed. Samuti pole meil põhjust eeldada, et kõik ühiskonna liikmed 
arendasid iseseisvalt ja vabalt läbikäimist nii lähemate kui ka kaugemate naabritega – ka 
siin kehtis arvatavasti teatud reglement, korraldatud ja suunatud kogukondade eliidi 
poolt. Oma mõju suhtlusele avaldas mõistagi tehniliste oskuste areng transpordivahendite 
valmistamisel ja kasutamisel ning eriline koht kuulus siin, mõistagi, meresõiduvahendite 
arengule. 

 
5.4.1. Transpordivahendid 
 
Arvestades kogu üldist arheoloogilist konteksti, pole kahtlust, et alates juba 

hilismesoliitikumist on Eesti rannikualadel osatud ehitada merekõlbulikke 
sõiduvahendeid – ilmselt puitsõrestikuga nahkpaate, millega oli võimalik sõita küllaltki 
kaugel asuvatele saartele28 ning käia hülgejahil (vt Mäss 1996, 40). Siseveekogudel 
kasutati liiklemiseks nii kiviajal kui märksa hiljemgi ühepuupaate, ruhesid ja haabjaid. 
Meresõit on kindlasti hoogustunud nooremal pronksiajal, nagu näitavad oluliselt 
tihenenud kontaktid Läänemere rannikualade vahel. Ilmselt oli selleks ajaks täienenud ka 
merekõlbulike paatide ehitamise oskused, kuigi oma olemuselt võis endiselt tegu olla 
puitsõrestikuga nahkpaatidega (Mäss 1996, 52). Tõenäoliselt ei erinenud siinsetel 
randadel tollal ehitatud veesõidukid kuigi palju nendest, mis olid kasutusel lääne pool 
Läänemerd ja mida seal paljudes kohtades kujutati kaljujoonistel. Paraku pole 
laevaleidude puudumise tõttu võimalik otsustada, kas eelrooma ja rooma rauaajal 
Läänemere lõunarannikumaades tehtud olulised uuendused laevaehituses (algul plankpaat 
ja hiljem klinkerplangutusega paat) jõudsid ka Eestisse või mitte. Meie meresõiduajalugu 
uurinud Vello Mäss küll kahtleb selles võimaluses (1996, 57), kuid arvestades kohalikku 

                                                 
28 Näiteks lahutas hilismesoliitilisi Kõpu hülgeküttide asulaid Hiiumaal tollasest mandrist 80 km avamerd, 
mille ületamine ilma hea merepaadita polnud võimalik (Mäss 1996, 40). Aga hilismesoliitikumis asustati ka 
mitmed teised meie Läänemeres olevad saared, nagu Saaremaa ja Ruhnu (Kriiska 2002). 
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arengutaset teistes majandusharudes (metallitöö, põllumajandus), ei tohtinud vähemalt 
oskustest ja vahenditest seesuguste paatide valmistamisel puudu jääda. Mainitagu, et 
viimastel aastatel avastatud võimalikud meremärgid Põhja-Eesti rannikul – 
põletusjäänustega segatud kivihunnikud –, mis kuuluvad perioodi nooremast pronksiajast 
rooma rauaajani (Vedru 2002), osutavad organiseeritud meresõidu harrastamisele. 
Otsesed tõendid klinkerplangutusega paatide olemasolust ilmuvad Eesti arheoloogisse 
ainesesse (kalmetesse) paadineetide näol alles 7.–8. sajandi paiku. 

Maismaal olid kõnealusel ajastul peamiseks transpordivahendiks ilmselt lohistid ja 
reed ning seda hoolimata aastaajast (vt Viires 1980, 10–11). Ants Viires on oletanud ka 
ratasveokite kasutamist tänapäeva Eesti aladel hiljemalt nooremast pronksiajast alates 
(ibid., 117), kuigi mingeid otseseid tõendeid arheoloogilises leiuaineses selle kohta pole. 
Paksu lumega pikad talved polnud ei ratasveokite laiemale ja kiiremale levikule ega ka 
suveteede võrgustiku väljaarendamisele just soodsaks eeltingimuseks. Olulisemad 
kaugveod tehti talvel regedega veel isegi nii hilja kui 19. sajandil (ibid.). Ratta tundmine 
Skandinaavias ja Läänemere lõunarannikul hiljemalt pronksiajal teeb Viirese 
ülalmainitud oletuse aga küllalt tõenäoliseks. Ratasveokitega seotud sõnavara osutab 
sealjuures suhteliselt varastele balti (indoeuroopa) laenudele. Nendeks sõnadeks on 
eelkõige ’ratas’ ja ’telg’ (’ass’), aga ka ’sild’, mis algselt tähendas igasugust 
(ratas)veokite liiklemiseks kohandatud teed, sh puude või kividega sillutatud teelõiku 
soises kohas (vt Viires 1980, 118–119). Seni vanim (männi- ja kase-)puurontidest tehtud 
600 m pikkune sootee Eestis on avastatud Harjumaal Kata Heinassoos ja kuulub 
radiosüsiniku dateeringu alusel rooma rauaaega (Lavi 2000). Veokite suhtes on oluline 
lisada, et ka rühm luust suitsekange (Iru, Asva, Proosa) osutab tõigale, et hobust võidi 
kasutada veoloomana (ja/või ratsuna) alates hiljemalt nooremast pronksiajast.  

Võib seega väita, et transpordivahendid olid tänapäeva Eesti alal arenenud sellisele 
tasemele, mis tegi võimalikuks kohalike inimeste endi liiklemise mis tahes suunal, nii 
maal kui ka merel.  

 
 
5.4.2. Kontaktide suunad ja olemus 
 
Kaupade vahetamist ja liikumist ühest paigast teise vanemal pronksiajal oli põhjust 

iseloomustada vastastikkuse ja kingipartnerluse põhimõttel toimiva vahetusprotsessina. 
Pole kahtlust, et analoogiline prestiižesemete vastastikune kinkimine jätkus ka nooremal 
pronksiajal ning vanemal rauaajal – ja mitte üksnes seetõttu, et kõnealune nähtus pole 
täielikult kadunud tänapäevalgi, vaid et sellele osutab ka vastav arheoloogiline leiuaines. 
Põhimõtteliselt võib suur osa esemetest, mis oma väljanägemiselt on võõrad ja toretsevad 
või mis on ainulaadsed lihtsalt esinemise poolest kaugel oma valmistamiskohast, olla 
sattunud siia (mitmekordsete) kinkeaktide kaudu. Organiseeritud kaubavahetusest, kus 
näiteks on omanikku vahetanud terve partii mõne töökoja toodangut, peaks seevastu 
tunnistama suurem kogus ühesuguseid esemeid arheoloogilises leiumaterjalis. Eesti ja 
teiste Baltimaade puhul saab organiseeritud kaubavahetusest kõnelema hakata alates 
nooremast pronksiajast, kui arvestatavad kogused kindlustatud asulates toodetud 
pronksvõrusid (st pronksikange) n-ö suunati ringlusse mujale – olgu siis lähedale või 
kaugele. Lähidistantside puhul peab muidugi silmas pidama ka kaupade liikumist 
ümberjagamise teel, mida viisid läbi ühiskonna juhid; sellisel juhul liikusid ühes suunas 
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kaubad (materiaalsed esemed), teises suunas aga võib-olla hoopis miski muu – näiteks 
teenused, kohustused, andamid. 

Et iga üksiku võõra päritoluga eseme puhul on peaaegu võimatu teada saada, 
millisel konkreetsel viisil on see jõudnud meie arheoloogilisse konteksti, siis 
iseloomustatakse allpool üksnes eri aegadel toimunud kontaktide suundi. Seal, kus 
võimalik, püütakse analüüsida ka kaupade liikumise teid ning tõlgendada nähtusi, mis 
vahetusega kaasnesid. 

 
Noorem pronksiaeg 
  
Domineeriv välisühenduste suund nooremal pronksiajal oli kahtlemata 

Skandinaavia, kust on pärit valdav enamik meie tollaseid pronksesemeid. Sellele, et Ida-
Baltikum Väina jõest kuni Edela-Soomeni kuulus kõnealusel ajal Skandinaavia 
pronksikultuuri n-ö mõjusfääri, juhtis esimesena tähelepanu Eduards Šturms (1935). 
Hilisematel aegadel lisandunud leiud on seda väidet ainult kinnitanud. Nagu nägime 1. 
peatükis, sai Läänemere läänekallas siinsetele hõimudele ahvatlevaks juba kiviaja lõpul 
ning eriti pronksiaja vanemal poolel; nüüd see huvi üksnes tugevnes. Ühendusteed üle 
mere käisid Põhja-Eestist tõenäoliselt Edela-Soome kaudu, Saaremaa puhul võib eeldada 
otseteed Ojamaale. Veesõidukitest Eesti arheoloogilises aineses küll andmed puuduvad, 
kuid nende olemasolus ei saa olla kuigi palju kahtlust: nimelt ei ole usutav, et kogu 
pronksikaubandust Läänemere ümbruses ja Väinal pidasid ülal skandinaavlased. Seda 
enam, et just sel ajal võib märgata küllaltki tugevat vastassuunalist liikumist – st 
idapoolset (Eesti või Edela-Soome) kultuurimõju Kesk-Rootsis (nt Darsgärde kompleks). 

Skandinaavia pronksikultuuri mõju avaldus kõigepealt arvukates pronksesemetes, 
mida on leitud nii kindlustatud asulates, kalmetes kui ka juhuleidudena. Esemete hulgas 
on nii otsest importi kui ka selliseid, mis ainult jäljendavad Põhja- (ja osalt ka Kesk-) 
Euroopa üldist kultuuristiili, sulandades vahel endasse kaugete idapoolsete maade 
traditsioonegi (nt Vaivara kirves, vt Jaanits et al. 1982, 151, joon. 105: 5). Vahel on 
jäljendamisel kasutatud teistsugust materjali, enamasti luud või sarve, vahel merevaiku 
(kaksiknööbid, ehtenõelad). Nagu eespool nägime, on vähemalt üks osa 
skandinaaviapäraseid esemeid kindlasti valmistatud Läänemere idaranniku maades. 
Imporditud esemete hulgas võib aga kohata relvi (mõned odaotsad), ehteid (Tuula 
vööehe, nööbid), töö- ja tarberiistu (Raasiku sirp, hulk habemenuge kivikirstkalmetest, 
mõned pintsetid jms). Ka rühm kivikirveid (rombikujulised ja painutatud kannaga) 
osutavad kontaktidele läänenaabritega. 

Tihedad vastastikused sidemed on avaldanud mõju ka keraamika arengule. Otsest 
importi ei esine küll kuigi palju29, tegu on pigem eeskujude omandamise ja juurutamisega 
kohalikku keraamikasse, mille tulemusena tekkis uus omapärane keraamikastiil (Sperling 
2006). Sealjuures ei olegi alati selge, millisest suunast üks või teine element savinõude 
vormis, savikoostises, pinnatöötluses või ornamentikas on laenatud. Näiteks võib tuua 
Asva-pärase peenkeraamika, millele leiab vasteid nii Skandinaaviast kui ka idapoolsest 
Kesk-Euroopast nn Lausitzi stiilipiirkonnast (Lang 1991). Teine näide on hoopis 
väikesearvulisem varbitud pinnaga keraamika, mida Eestis teatakse vaid Asvast ja 

                                                 
29 Imporditud võivad olla mõned üksiknõud, millele pole vasteid kohalikus keraamikas, küll aga mujal. 
Üheks selliseks on eespool mainitud perforeeritud seintega pott Asvast, teiseks aga põhjalohuga 
miniatuurnõu Ridalast – mõlemad osutavad Kesk-Euroopale (Sperling 2006). Näiteid on aga teisigi. 



 192

Ridalast. Varbitud keraamika oli väga populaarne tänapäeva Saksamaa idaosas ja Poolas, 
kuid seda esineb ka Taanis, Ida-Rootsis, Ahvenamaal ja Edela-Soomes (vt Gustavsson 
1997), Lääne-Lätis (Vasks 1991, 30–31). Mõlema keraamikaliigi puhul oli algselt tegu 
küll Kesk-Euroopa traditsiooniga, kuid kummast suunast jõudsid vastavad ideed Eesti 
keraamikasse, on kindlaks teha seda raskem, et ka Skandinaavias olid Kesk-Euroopa 
impulsid väga tugevad. Pole üldse välistatud, et mõjutusi saadigi mõlemast suunast – tänu 
aktiivsele suhtlemisele ja pronksikaubandusele oli mõningate inimrühmade mobiilsus 
küllalt suur. Läti ja Leedu noorema pronksiaja muististelt pole peenkeraamikat peaaegu 
üldse leitud, mis Eesti ja Edela-Soome keraamika-alaste kontaktide uurimise suhtes 
toetab rohkem lääne suunda.30 Seda enam, et tugevat ja konkreetset idapoolset mõju on 
samal ajal näha Kesk-Rootsi idaosas Darsgärde piirkonna keraamikas (Reisborg 1989) – 
seal võib tegu olla isegi rahvastiku siirdega Eestist või Edela-Soomest.  

Skandinaaviaga suhtlemisest tunnistavad aga mitmed teisedki muistised. Üheks 
selliseks on Ojamaa-pärased laevkalmed, mida Eestis on uuritud Saaremaal Sõrves ja 
Tallinna lähedal Väos ning Lätis Kuramaal. Ida pool Läänemerd laevkalmete traditsiooni 
siiski välja ei kujunenud – erinevalt kivikirstkalmetest, mis algselt on samuti võõrapärane 
kalmevorm ja mida Eestis tuntakse üle 800. Lohukivid (Eestis 1750) on samuti 
muistiseliik, mis osutab tihedatele sidemetele Skandinaaviaga, kuigi ümarlohkude 
tegemise kommet kividele ja kaljudele teatakse väga laialdastelt aladelt mujalgi 
Euroopas. Erinevalt tavalisest kaubavahetusest kõnelevad nii kivikalmed kui ka lohukivid 
hoopis sügavamale ulatunud mõjudest siinsete elanike usundilistes tõekspidamistes 
(esivanemate kultus, viljakusemaagia). 

Kuigi Kesk-Euroopa mõjude otsesus või kaudsus Eesti hilispronksiaja keraamikas 
ei ole veel selge, on siiski teisigi põhjusi, miks kontakte selle regiooniga tuleb pidada 
tõenäoliseks. Kõigepealt nimetatagu viisnurkseid kivikirveid, mida lisaks Kesk-
Euroopale tuntakse kõikjalt Läänemere idaranniku maadest kuni Soomeni välja (vt I ptk). 
Nende esemete puhul ei tule küll eeldada otsekontakte – kirved võisid liikuda korduvate 
vahetusaktide teel –, kuid kaudsetest sidemetest tunnistavad nad ometi. Kesk-Euroopa 
relvaseppade toodang on Eestisse jõudnud vähemalt ühe Hallstatti mõõga näol – see 
Gündlingeni tüüpi kuuluv ja Ha C perioodi dateeritav relv leiti juba mõnisada aastat 
tagasi Vajangu kandist Põhja-Eestis (Lang & Jonuks 2001). Samas ei saa sellegi eseme 
puhul olla kindel, et see ei jõudnud siia jällegi üle Skandinaavia, kus neid näib eriti olevat 
kasutatud Mälari ümbruses, Ojamaal ja Ölandil – s.o piirkondades, millel olid Eestiga 
tihedad sidemed. Lätis ja Leedus noorema pronksiaja mõõgaleiud seni puuduvad. 
Pronksi- ja rauaaja vahetusel jõudsid tõenäoliselt just Kesk-Euroopast Eestisse mitmed 
uued ehtetüübid: massiivsed raudkäevõrud, spiraal- ja rullpäised ning ketaspeaga 
ehtenõelad. 

Sidemed Ida-Euroopa metsavöötme hõimudega olid nooremal pronksiajal 
suhteliselt nõrgemad kui Skandinaaviaga, aga siiski kahtlemata olemas. Kusagilt Kaama 
jõe piirkonnast on pärit vähemalt üks (Toonojalt Edela-Eestis) leitud pronkskirves. 
Kontaktidest idapoolsete aladega kõnelevad aga suured sarnasused jämekeraamika 
pinnatöötluses (riiped ja tekstiilikoe vajutused), morfoloogias ja ornamentikas (lohud, 

                                                 
30 On huvipakkuv, et paljudest Väina basseini kindlustatud asulatest leitud perforeeritud seintega savinõud 
(millistest Eestis on leitud vaid 2 kildu Asvast) omavad häid vasteid Poola aladel (Sperling 2003, 17) ja 
võivad olla tõendiks otsekontaktide olemasolu kohta idapoolse Kesk-Euroopa ja Läänemere idaranniku 
vahel. Seda kummalisem on Kesk-Euroopa-pärase peenkeraamika puudumine Lätis ja Leedus. 
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ümbermässitud nööri vajutused jms) (vt Lang 1991, 49). Suhtlemist Edela- ja Lõuna-
Soomega tuleb samuti pidada aktiivseks, kuigi arheoloogilises aineses see peale 
ühisjoonte kalmeehituses ja keraamikas ei avaldu. 

Mis puutub kontaktidesse lõunapoolse Ida-Baltikumiga, siis kajastuvad need 
vaadeldava perioodi leiuaineses suhteliselt nõrgalt. Lõuna-Läti ja Leedu keraamika oli 
nooremal pronksiajal valdavalt teistsugune, kuigi üks pinnatöötlemise viise – riipimine – 
oli neil aladel ühine. Kokkupuudetest lõunapoolsete alade inimestega kõnelevad 
tõenäoliselt siiski viisnurksed kivikirved, samuti üks pikem ja raskem pronksist 
putkkirves Põhjakast (Edela-Eesti) (vt Jaanits et al. 1982, 151, joon. 105: 1). Küllaltki 
arvukaid seoseid võib märgata  aga luu- ja sarvesemete valmistamises. 

 
   Eelrooma rauaaeg 
 
Perioodi algul ilmselt säilis sama kontaktide võrgustik, mis iseloomustas ka eelmisi 

sajandeid, s.o aktiivne suhtlus Eesti, Edela-Soome ja Kesk-Rootsi rannikualade vahel. 
Nende alade elanike läbikäimisest tunnistavad eelkõige uued ühised kalmevormid, s.o 
varased tarandkalmed ja kangurkalmed, mis kujunesid välja pronksi- ja rauaaja vahetusel. 
Arheoloogilises aineses leiab näiteid ka ühesugustest hauapanuste kompleksidest, mis 
iseloomustasid neid matmispaiku varasel eelrooma rauaajal: nn Bräcksta tüüpi 
pronkskaelavõrud, pronksist ja rauast ümara ristlõikega käevõrud, rull- või spiraalpeaga 
ehtenõelad (Lang 1996a, 285 jj; Schmiedehelm 1955, 24 jj; Meinander 1969; Bennett 
1975; Modin 1966). Lisaks sellele kujunes kahel pool Soome lahte välja küllaltki sarnane 
keraamikastiil, mida Soomes nimetatakse Morby- ja Eestis Ilmandu-päraseks 
keraamikaks. Nimetatud sarnasused materiaalses kultuuris kõnelevad Eesti, Soome ja 
Kesk-Rootsi rannikurahva väga tihedast suhtlemisest, millega kaasnesid vastastikused 
mõjutused ka usundis ja rituaalses käitumises. 

Eelrooma rauaaja jooksul suurenes läbikäimine idapoolse metsavöötme 
rahvastikuga kuni Volga jõe keskjooksu piirkonnani välja. Sellest tunnistavad arvukad 
importesemed, mis põhiliselt esindavad küll ainult ehete maailma: pronksist või pronksist 
ja rauast (bimetalsed) ehtenõelad, pronksist ripatsid, mitut tüüpi oimuehted, vöö- ja 
ehtenaastud jms. Enamikul juhtudel on tegu üksikesemetega, mis ei kodunenud siinses 
kultuuritekstis. Erandi moodustavad üksnes spiraalse keskosa ja lusikakujuliste otstega 
oimuehted, mis sellisena kujunesidki välja arvatavasti Eestis, kuid mille eelvormid 
pärinevad tõenäoliselt kas Kesk-Volga Ananjino kultuurist, Kaukaasia Kobani kultuurist 
või siis hoopis Doonaumaadest (vt Lõugas 1991). Valdav enamik kõnealuseid 
importtooteid on leitud Lääne-Eesti ja saarte varastest tarandkalmetest, samal ajal kui 
kohapeal valmistatud lusikotstega oimuehteid võib kohata ka Põhja-Eesti 
rannikuvöötmes, Kesk-Eestis ning mõnel pool Lätis ja Leedus. Tuleb märkida, et 
idapoolne suhtlus pole olnud kaugeltki nii intensiivne kui läbikäimine Soome ja Kesk-
Rootsiga: nähtavasti on see piirdunud Lääne-Eesti ja Saaremaa pealike suhteliselt 
harvade kaubakontaktidega, mida siiski on toimunud läbi kogu eelrooma rauaaja. 

Olulisi kultuurimõjusid on vaadeldaval ajal saadud kagust. Tõenäoliselt just 
tänapäeva Ukraina (Polesje) aladelt on Baltimaadesse jõudnud ehtenõela tüüp, mida tema 
iseloomuliku kuju järgi kutsutakse karjasekeppnõelteks. See nõelatüüp on siinmail 
omandatud ilmselt eelrooma rauaaja keskpaiku või teise poole algul (Lang 1996a, 55). 
Teine oluline esemeliik on silmaga kitsateralised raudkirved, algselt sküüdipärane vorm, 
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mis 4. sajandi paiku eKr jõudis oma levikuteedel Dnepri ülemjooksule (Graudonis 1967, 
103) ja sealt – võimalik et koos karjasekeppnõeltega – Baltimaadesse.  

Säilisid ka ühendused Kesk-Euroopaga, kust on pärit rida importesemeid. Peale 
Arknast leitud hilislateeni tüüpi mõõga on tegu ehetega (mõned käevõrud, naastud ja 
väikesed ketaspeaga ehtenõelad, vt Lang 2000a, 121, joon. 42: 2; 1996a, 123, joon. 47).  

Ajajärgu lõpu poole hakkas suurenema ühenduste osatähtsus Läänemere kagu- ja 
lõunarannikuga. Tõenäoliselt endise Ida-Preisi aladelt on saadud mõjutusi keraamika 
valmistamise ja kaunistamise alal, mille tulemusena kujunes Loode-Eestis hilisel 
eelrooma rauaajal välja omapärane kammornamendiga kaunistatud keraamikarühm (Lang 
1996a, 54). Mõjutused on kindlasti siingi olnud vastastikused, kuivõrd umbes samal ajal 
või pisut hiljem kujuneb Läänemere kagurannikul välja uus lokaalne kalmetüüp – 
kivikonstruktsioonidega (ringid, ovaalid, nelinurgad) kalmed, millel on suuri sarnasusi 
Lääne-Eesti varaste (Kurevere tüüpi) tarandkalmetega. Rannikurahva omavaheline 
suhtlus, mis perioodi algul hõlmas rohkem Läänemere põhjapoolseid randu, oli nüüdseks 
laienenud ka lõunasse. Varasel rooma rauaajal muutus just see suund Eestile ja Edela-
Soomele äärmiselt oluliseks. 

 
 
 
Rooma rauaaeg 
 
Ühendused Soome lahe ümbruse ja Läänemere kaguranniku (peamiselt Visla ja 

Neemeni jõesuudmete vaheline ala) vahel, mis olid aktiviseerunud hilisel eelrooma 
rauaajal, said uut hoogu 1. sajandil pärast ajaarvamise vahetust. Need ühendused on 
toimunud meritsi, Visla suudmest Virumaa (ja Soome) rannikuni välja, kuivõrd uued 
esemevormid ilmusid kõigepealt Virumaa kalmetesse ja levisid alles seejärel sisemaale 
(Schmiedehelm 1923). Seejuures on äärmiselt huvitav, et Saaremaa ja Lääne-Eesti jäid 
seesugusest suhtlusest tol ajal välja, kuigi ühendusteed pidid neil lausa ukse alt mööda 
käima.  

Järgnevatel sajanditel omandas kogu Eesti tarandkalmete hauainventar Kagu-
Baltikumi-pärase ilme. See ei tähenda, et suurem osa esemetest oleks imporditud – 
vastupidi, otsest importi leidub kindlasti vähem kui kohapeal tehtud asju. Enamik 
esemetüüpe, mis Läänemere kagurannikult leidsid tee Eestisse, on siin kodunenud ning 
omandanud lokaalseid detaile (sõled, käevõrud, sõrmused jms). Eesti eri osades (nagu ka 
lõunapoolses Ida-Baltikumis) kujunesid välja lokaalsed rühmad, mida iseloomustasid 
teatud eripärad materiaalses kultuuris, nagu erinevused ehete valikus (nt sõrmuste erinev 
roll Põhja- ja Kagu-Eestis), ehtetüüpide variantides (nt ketassõlgede suurem populaarsus 
Kagu-Eestis) jne. Oma üldilmelt muutus aga materiaalne kultuur kogu Ida-Baltikumis 
suhteliselt ühetaoliseks, eristudes teravalt nii ida- kui läänepoolsete naabrite omast. 

Sidemed Skandinaaviaga kahanesid rooma rauaajal minimaalseks. On leitud üsna 
vähe esemeid (paar sõlge, kaelavõru ja sõrmust ning sirbid), mis tõenäoliselt pärinevad 
erinevatest kohtadest Skandinaavias. Välja arvatud pikiharjaliste kesk- või otsaplaatidega 
sõrmused need siinmail aga ei kodunenud. Teiselaadsetele kontaktidele osutavad aga 
Skandinaavia-pärased bautakivikalmed Põhja-Eesti rannikul Valklas, mis, tõsi küll, 
sisaldasid Eesti-pärast hauainventari (Saadre 1938). Seegi kalmevorm ei suutnud siinmail 
võita rohkem poolehoidjaid. Samas ei tohi aga unustada usundi-alaseid mõjutusi, kuivõrd 
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meie peitleiud – relva- ja tööriistaohvrid märgaladel ning ehteohvrid põllumaadel on 
lähedalt rinnastatavad just Rootsi ja Taani vastavate leidudega. 

Edela-Soomega olid sidemed ka rooma rauaajal tihedad ja vastastikused, kuigi 
valdavas enamikus näitavad tõendid mõjutuste liikumist Soome lahe lõunakaldalt põhja 
poole. Märkimist väärib ühetarandiliste kalmete kui tarandkalmete erivormi välja 
kujunemine kahes piirkonnas: Eestis tänapäeva Tallinna ümbruses ning Edela-Soomes.  

Tõendeid kontaktide kohta idapoolse metsavöötme hõimudega Eesti rooma rauaaja 
metallesemete hulgas seni sama hästi kui puuduvad. Küll aga tuleb märkida Kagu-Eestis 
ja Kirde-Lätis levinud hilist tekstiilkeraamikat, mis moodustab selle keraamikaliigi 
levikuala kõige läänepoolsema piirkonna ja osutab läbikäimisele idapoolsete 
naaberhõimudega (Laul 2001). Sidemetest Dnepri aladega kõnelevad nähtavasti uuemat 
tüüpi karjasekeppnõelad (Laul 2001), samuti üksikud importesemed (Jaanits et al. 1982, 
joon. 158), mis aga siinses kultuuris ei kodunenud. 

Rooma, resp. provintsiaalrooma importi esineb Eestis suhteliselt vähe. On leitud üle 
40 vask- ja hõbemündi, enamik üksikleidudena ja suhteliselt ebakindlas kontekstis; 
üksnes Juminda poolsaarelt saadi neli münti ühe aardena (Molvõgin 1976). Lisaks 
müntidele on saadud paar sõlge ja üks pronkslamp (Jaanits et al. 1982, 232, joon. 159). 
Kõige arvukama rühma provintsiaalrooma toodetest moodustavad aga kuldfooliumiga 
helmed ja mõned teised klaashelmeste liigid, mille arv ulatub paljudesse sadadesse. Pole 
kahtlust, et valdav enamik kõnealustest esemetest jõudsid Eestisse Läänemere 
kaguranniku kaudu.  

Kokkuvõtteks tuleb lisada, et kui raudesemete valmistamiseks vajalikku 
toormaterjali oldi võimelised juba ise tootma, siis kogu pronks arvukate ehete tegemiseks 
tuli sisse tuua mujalt. Vanametalli leiud – nagu on teada nooremast pronksiajast – meil 
seni siiski puuduvad. Kindlasti ei tohi unustada sedagi, et osa kaubaartikleid (vili, sool, 
karusnahad jms) pole jätnud arheoloogilisse materjali mingeid jälgi, kuid samas tuleb 
eeldada nendegi liikumisi. 

 
5.4.3. Kaubandus ja ühiskond 
 
Püüdes selgitada, milline oli kaubavahetuse roll ja mõju ühiskonna sotsiaalses 

korralduses, tuleb kõigepealt leida vastus küsimusele, kuidas see tegevusala oli 
organiseeritud, kes selles osalesid. Kas olid need üksnes kaugete maade kaupmehed, kes 
aeg-ajalt siinseid randu väisasid, „barbaritele“ klaashelmeid jagasid või siin-seal isegi 
„kaubandusfaktooriaid“ rajasid? Või olid ka kohalikud kogukonnad võimelised väljas 
käima ja iseseisvalt kaupu vahetama? Ehk teisisõnu: kui kaubad liikusid ühest piirkonnast 
teise, siis kes neid liigutasid – kas andva või vastuvõtva piirkonna inimesed? 
Kultuurikeskuste aktiivne roll suhtlemises perifeeriatega ei vaja erilist tõestamist, küll 
aga vastupidised suhted. Arheoloogiline materjal, paraku, on selles osas mitmeti 
tõlgendatav, võimaldades anda vaid ligikaudseid tõenäosushinnanguid ühe või teise 
variandi kohta. 

Noorema pronksiaja Ida-Baltikumi pronksiseppade juures võisime ülalpool 
täheldada, et kusagilt Skandinaaviast hangitud vanametall valati kodus ümber 
pronksikangideks, millest osa võidi seejärel taas turustada teisel pool Läänemerd. On 
raske ette kujutada skandinaavlaste motivatsiooni seda teha: koguda kokku oma katki 
läinud asjad, viia need üle mere, lasta seal kangideks valada, tagasi tuua ja siis taas need 
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kangid ümber valada endale tarvilikeks asjadeks. Arusaadavam oleks asjade käik siis, kui 
kogu protsessi viisid läbi Ida-Baltikumi kindlustatud asulate elanikud: omal initsiatiivil 
hangiti vanametall, valati see ümber osalt endale tarvilikeks asjadeks, osalt aga 
vahetuseks mõeldud kangideks-võrudeks. Seega näitab kohalik pronksitöö, et pigem 
käidi siitpoolt väljas kui vastupidi. 

Sama keelt kõneleb ka erisuunaliste mõjutuste kajastumine ja põimumine kohalikus 
kultuuris. Läänemere ümbruse maades on nooremal pronksiajal võimalik näidata mitmeid 
kohti, mille asukate jäetud ainelised muistised kõnelevad nende etniliselt võõrast 
päritolust. Üks neist on juba mainitud Darsgärde kompleks Kesk-Rootsis, mis osutab 
selgelt idapoolsele rahvakillule, teine aga Otterböte asula Ahvenamaal, kus ilmselt 
tavatsesid peatuda Kesk-Euroopast pärit hülgekütid (Gustavsson 1997), ning kolmas 
Vistadi kindlustatud asula Rootsis oma samuti Kesk-Euroopa asukatega (Larsson 1993). 
Kõikjal nimetatud kohtades on tegu kohalikust materjalist selgelt eristuvate 
kompleksidega, mille eripära on mingi aja möödudes kadunud või hääbunud, jätmata 
peaaegu mingit jälge ümbruskonna materiaalsesse kultuuri. Jälgides aga näiteks erinevate 
keraamikastiilide kujunemist Eestis nooremal pronksi- ja eelrooma rauaajal, võib 
täheldada väga erineva päritoluga komponentide põimumist: ühed ornamendimotiivid või 
pinnatöötlusviisid Skandinaaviast, teised Kesk-Euroopast, kolmandad hoopis 
Volgamaalt. On raske ette kujutada kaupmehi kaugetest maadest vedamas kaasas oma 
hapraid savinõusid ja demonstreerimas nende abil siinsetele elanikele, kuidas oleks 
õigem teha keraamikat. Pigem oldi ise väljas käies nähtud erinevaid keraamikastiile, 
vahel ka midagi kaasa tuues – või siis toodi kaasa naisi või orje, kes olid harjunud tegema 
savinõusid teist moodi. 

Oma tähendus on kindlasti olnud ka sellel nähtusel, et erinevatel piirkondadel olid 
erinevad n-ö välissidemed. Nii on Põhja-Eesti rannikurahvas pea kõikidel aegade käinud 
tihedalt läbi Edela- ja Lõuna-Soome randlastega, Saaremaal ja Lääne-Eestil olid 
eelrooma rauaajal huvipakkuvad sidemed Kesk-Volga aladega (mida teistel Eesti 
piirkondadel nähtavasti polnud), Virumaal tekkisid hiljemalt ajaarvamise vahetuse paiku 
otsekontaktid Visla jõe suudmealaga, mis vältisid saari ja Lääne-Eesti rannikut, jne. 
Seesugustes kontaktides osalesid ilmselt ühtmoodi aktiivselt mõlema poole asukad, s.t 
tegu oli pigem vastastikkuse põhimõtet järgiva partnerlusega, kus kontaktid võisid aset 
leida mõlema osapoole kodus. Kõnealused partnerlussuhted osutusid ajas väga 
püsivateks, kestes näiteks Soome lahe rannarahva vahel aastatuhandeid, mõnede teiste 
piirkondade vahel küll vähem, aga siiski ka sajandeid. 

Omaette problemaatika on seotud algselt võõraste kultuurielementide 
omaksvõtmise või hülgamisega. Nagu nägime, leidub kõikidel aegadel selliseid 
kultuurielemente, mis üsna pea on juurdunud kohalikus kultuuris (on siin n-ö kodunenud 
ja edasi arenenud), ning selliseid, mis algusest peale jäid võõraks ja eraldiseisvaks. Tegu 
on kultuuri tõlkimise üldisema semiootilise probleemiga (vt Lotman 1999; 2001; Torop 
1999). Mingi kahe struktuuri, näiteks kultuuri, dialoogi ei toimu, kui tegu on kas 
identsete või täiesti võõraste nähtustega; dialoog saab toimuda siis, kui neil on mingi 
vastastikku mõistetav ühisosa, s.t midagi ühist ja midagi võõrast. Kultuuri areng ei saa 
toimuda ilma „tekstide“ pideva juurdevooluta väljastpoolt, kuid nende edasine saatus 
kõnealuses kultuuris sõltub sellest, kuivõrd hästi või halvasti nad korreleeruvad 
olemasoleva kontekstiga. Näiteks Skandinaavia kultuuriruumiga oli Eesti ja Soome 
rannikurahval juba ammustest aegadest kujunenud märkimisväärne ühisosa (eriti pärast 
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strukturaalseid muutusi siinsetes ühiskondades üleminekul nooremale pronksiajale, vt 
allpool), samas kui säilis ka palju erinevat – see tegigi edasise elava suhtlemise ja 
kultuurimpulsside vastastikkuse omaksvõtmise lihtsaks. Sama võib nentida rooma 
rauaaja kohta, ainult selle vahega, et dominantkultuuriks, millega põhiliselt suheldi, 
muutus Läänemere lõuna- ja kaguranniku piirkond. Teiselt poolt, enamikul idapoolsest 
metsavöötmest üksiknäidetena hangitud ripatsitel, naastudel või ehtenõeltel ei olnud 
siinsete inimeste jaoks ilmselt mingit arusaadavat sümbolilist tähendust, nende „sõnumit“ 
ei mõistetud ja seetõttu jäidki nad lõpuni võõraks. Teisiti juhtus sealtpoolt toodud 
oimuehetega, kuna kohalikus kultuuris oli olemas oimuehete kandmise traditsioon. 
Samas aga „tõlgiti“ algselt spiraalotstega oimuehted oma kultuurikeelde selliselt, et 
spiraalid asendati väikeste ümmarguste plaadikestega, kuivõrd siinmail ei olnud spiraalil 
mingit sümbolilist tähendust (vt Lõugas 1991).  

See, milliseid kultuurielemente ühel või teisel ajal omaks võeti, n-ö oma kultuuri 
keelde tõlgiti, sõltus kõige rohkem kohalikust kontekstist, mis aga aja jooksul pidevalt 
muutus. Nooremal pronksiajal, nagu mainitud, suudeti kõige rohkem oma kultuurikeelde 
tõlkida Skandinaavia kultuurikeskusest lähtunud innovatsioone, samas kui teistest 
piirkondadest saadud ideed jäid ilmselt ebaoluliseks. Eelrooma rauaaja jooksul kandus 
seni lääne suunas viltu olnud kultuuritelg aegamisi lõuna poole, kuid samas oldi avatud 
ka teistele suundadele. Seevastu rooma rauaajal oldi suutelised omaks võtma peaaegu 
üksnes Läänemere kagurannikult lähtunud impulsse, seega domineeris jällegi ainult üks 
telg.  

 
Arheoloogilise materjali raames on muidugi raske vastata küsimusele, kes olid need 
inimesed, kes kaubaretki sooritasid. Lühemaid retki lähematele naaberaladele võis ette 
võtta põhimõtteliselt iga majapidamine, kellel selleks vaid põhjust leidus. Seevastu 
kaugemad sõidud, eriti mere taha, polnud ilmselt jõukohased igale talule. Selleks tuli 
ehitada ja varustada veesõiduk, mis enne purje kasutuselevõttu tähendas eelkõige rühma 
sõudmisvõimelisi mehi. Seetõttu võib arvata, et ülemeresidemeid said ülal pidada üksnes 
teatud mõjuvõimuga pealikud, kes suutsid vastavateks sõitudeks oma käe alla koguda 
piisava arvu täisjõus mehi. Teiselt poolt tähendas see ühtlasi ka seda, et meretagused 
sidemed ja nendest saadav tulu olid pealike kontrolli all, mis omakorda toniseeris 
sotsiaalset diferentseerumist.  

Igal juhul tuleb meil organiseeritud mereretkede ja kaubavahetuse puhul mõelda 
ühiskonna korraldatusele väikeste (kasvõi ajutiste) rühmadena, igaühes pealik ja kümme-
kakskümmend meest. Maismaa perspektiivist vaadatuna võis iga sellise meestejõugu 
taustal näha mõnest kuni poolest tosinast talust koosnevat asustusrühma. See on aga sama 
asustusmuster, mis selgus juba eespool muististe levikut ning nende iseloomu analüüsides 
(ühe domineeriva talu süsteem). 

 
 
5.5. Keskus – perifeeria suhted 

 
5.5.1. Strukturaalsed muutused ühiskonnas nooremal pronksiajal 

  
Esimeses peatükis nägime, et vanemal pronksiajal kujutas tänapäevane Eesti ala 

endast mõlema Läänemere piirkonna pronksikultuuri keskuse – Lõuna-Skandinaavia ja 
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end. Ida-Preisimaa – jaoks täielikku ääremaad. Võib arvata, et siinne ühiskond oma 
sotsiaalse struktuuri, ideoloogia ja majandusliku käitumisega oli hoopis erinev nimetatud 
keskustes levinud normidest. Kontaktid Skandinaaviaga suhtlusvõrgustike näol olid küll 
olemas, kuid need piirdusid arvatavasti tollal enamjaolt suhteliselt perifeerses asendis 
olnud Kesk-Rootsiga (ja Edela-Soomega), ulatudes harva kaugemale, ning ei toonud 
kaasa mainimisväärseid muutusi kohalikes ühiskondades.  

Nooremal pronksiajal olukord muutus. Uutest ja sügavatest protsessidest 
ühiskondlike suhete arengus annavad kõigepealt märku esimesed statsionaarselt 
fikseeritud tähistega põllusüsteemid – need räägivad ümberkorraldustest mitte ainult 
maaharimisviisides ja -tehnikas, vaid ka uutest omandisuhetest. Lähimaid vasted meie 
varastele kamberpõldudele võib leida Ojamaal ning Lõuna-Skandinaavias. Majanduslikus 
mõttes oluliseks muutuseks kujunes kohaliku pronksitöö algus. Eespool nägime, kuidas 
tooraine pronksesemete valmistamiseks toodi vanametalli näol Skandinaaviast ning 
pärast ümbersulatamist kangideks viidi arvatavasti üks osa sellest sinna ka tagasi. See 
kõneleb tihedatest (asümmeetrilistest) majanduslikest suhetest, isegi teatud tööjaotuse ja 
vastastikkuse sõltuvuse kujunemisest Läänemere ida- ja lääneranniku vahel, mis kinnitab, 
et Eesti põhja- ja läänepoolne rannikuvöönd koos Saaremaaga olid tõmmatud 
Skandinaavia pronksikultuuri otsese tagamaa (perifeeria) seisundisse.  

Vastastikune asümmeetriline sõltuvus keskuse ja perifeeria vahel peaks esile 
kutsuma ka sügavamaid strukturaalseid muudatusi viimase ühiskondlikes suhetes, 
usundis, majanduses jms (Sherratt 1994). Seesuguseid muutusi võisime eespool kõikides 
nendes sfäärides tõepoolest ka täheldada. Olulistest arengutest usundis, matmisviisis ja 
ideoloogias alates üleminekust nooremale pronksiajale kõnelevad maapealse ehitusega 
kivikalmed ning lohukivid, mõlemad seotud vastavate nähtustega lääne pool Läänemerd. 
Kuigi Eesti kivikirstkalmed pole täpsed koopiad Skandinaavia kalmetest ja kuigi meie 
lohukividel pole lohkude kõrval näha figuraalseid joonistusi, on ideoloogilised ja 
olemuslikud seosed siiski ilmsed. Muutusi maaharimisviisides ja maaomandisuhetes juba 
mainiti, kuid rõhutagem, et need tõid kaasa kogu ühiskondliku korralduse teisenemise. 

Kirjeldatud strukturaalsed protsessid, mis muutsid perifeerseid ühiskondi 
lähedasemaks tuumikala omadele, leidsid nooremal pronksiajal aset üksnes Ranniku-
Eestis. Samasugustest arengutest võib kõnelda ka Soome ja Läti rannikuvöötmes, kuid 
Lääne-Leedus oli tegu hoopis teise, Läänemere kaguranniku kultuurikeskuse mõjudega. 
Kuna kõnealused ümberkorraldused ei jõudnud tollal kuigivõrd veel Kesk- ja Lõuna-
Eestisse, siis tuleb neid alasid käsitleda Skandinaavia kultuurikeskuse kauge ääremaana, 
kuhu võisid ulatuda küll harvad kontaktid ja impulsid, mis aga ei suutnud avaldada olulist 
mõju kohalikele ühiskondlikele suhetele.  

Võrreldes vanema pronksiaja leiutühjust (nn „epineoliitiline kultuuritus“) selle 
muististe ja leidude rohkusega, mis arheoloogide käsutuses on nooremast pronksiajast, 
tekib küsimus selle „kultuuriplahvatuse“ põhjustest ja olemusest. Kas sündis see kõik 
kohalikult pinnalt või toodi uute asukate poolt valmiskujul sisse väljastpoolt, näiteks 
Skandinaaviast, millele suur osa arheoloogilisest ainesest näib osutavat? Birger Nermani 
(1933) kunagise arvamuse kohaselt kuulusidki meie kivikirstkalmed ja pronksesemed 
lääne poolt tulnud kolonistidele. Ka mõne keeleuurija arvates (Wiik 2002, 239 jj) elas 
pronksiajal Eesti rannikuvöötmes põhja-germaani keeli kõnelenud kõrgema sotsiaalse 
staatusega inimrühmi, kes jätsid kohalikku läänemeresoome keelde märkimisväärse 
koguse vastavat superstraati. Peab siiski märkima, et olemasolev arheoloogiline aines ei 
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kõnele otsesõnu mingist nimetamisväärsest immigratsioonist, kuivõrd siinsed muistised 
(kivikalmed) pole enamasti mitte otsesed koopiad, vaid kaudsed jäljendused vastavatest 
rajatistest teisel pool merd (v.a ehk mõned laevkalmed). Kogu materiaalne kultuur 
(keraamikavormid, luu- ja sarvesemed) on hoopis erinev läänepoolsest, üksnes 
metallesemed omavad sarnasusi ning nende hulgas võib leida importi. 

Arheoloogilise materjali kasvu plahvatuslikkus nooremal pronksiajal on tõenäoliselt 
küllaltki suures osas siiski näiline. Esiteks, me tunneme halvasti vanema pronksiaja leide, 
kuivõrd seda perioodi pole spetsiaalselt uuritud. Teiseks, ka see „plahvatus“ ise hajub 
täpsemal vaatlusel kuni umbes pooletuhande aasta peale laiali. Nii näivad vanimad 
põllusüsteemid uuemate uurimuste valguses pärinevat juba ajavahemikust 14.–11. sajand 
eKr, vanimad kivikirstkalmed võivad olla rajatud u 12.–10. sajandil eKr, samas kui 
kindlustatud asulad kuuluvad enamasti (9.) 8.–6. sajandisse eKr (üksnes Narva on 
varasem). Nimetatud arengute seesugune kronoloogia võimaldab ka mõista kogu 
kõnealuse protsessi olemust: tänu haritava maa omandisuhete muutumisele jõudis 
viljelusmajandus tervikuna uuele, kvalitatiivselt kõrgemale tasemele, millega loodi 
majanduslik põhi ka iseseisvale välissuhtlusele, mis omakorda tõi kaasa uusi arenguid 
ühiskonnaelu teistes sfäärides. Seega on areng olnud kohapealne, toetunud kohalikele 
ühiskondlikele suhetele ja viljelusmajanduslikule tootmisele ning alles seejärel suhtlusele 
naaberühiskondadega. 

Teiselt poolt vaadates on kõnealune areng oma põhiolemuses olnud nii 
järjepidevate kui ka plahvatuslike dünaamiliste protsesside ahel. Kultuuri arengus on 
järjepidevus (teadvustatud ennustatavus) ja plahvatus (ennustamatus) omavahel 
sõltuvuslikult seotud; üks ei saa eksisteerida teiseta, sest üks tagab stabiilsuse ja 
järjepidevuse, teine aga uuenduslikkuse. Kultuuri võibki vaadelda koosnevana erineva 
kiirusega arenevatest kihtidest, kusjuures plahvatustega ühtedes neist võib kaasneda 
pidev areng teistes (Lotman 2001, 17 jj). Ülalkäsitletud protsesse võib seetõttu analüüsida 
ka sellest vaatevinklist, mis nendes moodustas järjepideva ja mis plahvatusliku, 
uuendusliku pooluse. Järjepideva arengu e väikeste aeglaste muudatuste reana võib 
kujutleda viljelusmajanduse pidevat arengut, selle osatähtsuse tõusu elatusvahendite 
hankimise allikana, asustuse aeglast, ent siiski püsivat tihenemist, aga samuti igapäevast 
sotsiaalset suhtlemist nii oma lähemate kui ka kaugemate naabritega väga ammu rajatud 
(ja seega igipõlistena näivate) suhtlusvõrgustike kaudu. Plahvatustena, milleni 
paratamatult viis aeglane järjepidev areng – ühel juhul asustuses ja majanduses, teisel aga 
tihedas suhtluses ülemere rahvastega –, saab aga käsitleda (haritavale maale) eraomandi 
kehtestamist ning esimeste kivikalmete rajamist. Eraomandi kehtestamine ühele osale 
maast mõjus kaasaegsetele kindlasti „revolutsiooniliselt“, ärritavalt ja irriteerivalt; 
ajapikku aga sellega harjuti ning kogu edasine majanduslik ja ühiskondlik korraldus 
lähtuski juba sellelt uuelt sotsiaalselt põhjalt. Kindlustatud asulate rajamine mõni aeg 
hiljem ei olnud enam nii uuenduslik, kuivõrd selle aluseks oli samuti eraomand teatud 
maatükile ja tootmisharule. Esimeste maapealse ehitusega kivikalmete ehitamine mõjus 
ilmselt samuti võõristavana ja usundilises mõttes ehk isegi „ketserlusena“, järk-järgult 
aga hakati selliseid monumente püstitama teisteski eliidiperedes ning võeti omaks (ka 
laiemates rahvahulkades) nendega seotud uskumused ja rituaalid.  

 
5.5.2. Eelrooma rauaaeg 
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Üleminekul rauaajale Skandinaavia pronksikultuurikeskus hääbus. Hoolimata 
ligitõmbava sotsiaal-majandusliku ja kultuurilise keskuse kadumisest, kestsid esialgu 
vanad suhtlusvõrgustikud Eesti, Soome ja Kesk-Rootsi rannikualade vahel edasi. 
Ajapikku võib siiski märgata järjest suuremat distantseerumist sellest kunagisest 
keskusest ja pöördumist n.-ö omaenda innovaatiliste ressursside rakendamisele. Selle 
üsna oluliseks soodustavaks teguriks kujunes kahtlemata uus metall – raud –, mida hakati 
valmistama kohapeal. Välissuhtlus käis aktiivselt kõikide ilmakaarte suunas, mille 
tulemusena omandati, arendati kohapeal edasi ja loodi ise paljusid uusi esemevorme, seda 
nii metallikultuuris kui ka keraamikas. Lokaalselt ja iseseisvalt arenenud kujutelmadest 
usundilises sfääris annab märku originaalsus kalmeehituses. Hilisel eelrooma rauaajal 
kujunes sel moel Põhja- ja Lääne-Eestis välja täiesti omalaadne kultuuripiirkond oma 
lokaalsete allpiirkondadega (vt eespool, 5.2.3), mille materiaalne kultuur ja kalmeehitus 
erines selgesti teistest naaberrühmadest Läänemere ümbruses. 

Mainitud kultuuripiirkond polnud muidugi mingi seesmiselt ühtne ega väljapoole 
selgepiiriline moodustis, kuivõrd selle allpiirkondade vahel Põhja- ja Lääne-Eestis võib 
märgata teatud erinevusi nii materiaalses kultuuris kui ka kalmeehituses; samuti võib 
selle mõningaid iseloomulikke jooni kohata lähematel naaberaladel. Kaugeltki polnud ta 
sel moel domineeriv ja impulseeriv, kui olid pronksiaja kultuurikeskused. Väiksemate 
lokaalsete kultuuripiirkondade esilekerkimine just hilisel eelrooma rauaajal on aga 
nähtus, mis iseloomustab kogu Läänemere ümbrust ning kaugemaid alasid mujalgi 
Euroopas. Kõige iseloomulikumaks ühiseks jooneks Põhja-Euroopa 
kultuuripiirkondadele hilisel eelrooma rauaajal näib olevat panustega matmise algus 
pärast suhteliselt leiutühja perioodi eelrooma rauaaja varasemal poolel, mis kõneleb 
teatud määral ühetaoliste kujutelmade kujunemisest hauataguse elu kohta. Hilisel 
eelrooma rauaajal saab ühe seesuguse piirkonnana nimetada Läänemere lõunaranniku 
alasid Visla jõe alamjooksul (nn Oksywie rühm). Lääne pool Läänemerd tõusevad 
omalaadsete kultuuripiirkondadena esile näiteks Gotland, Öland ja Bornholm, kusjuures 
kahe esimesega näib Lääne-Eestit ühendavat varaste ringvallide rajamise komme. Mujal 
Baltikumis ja ka Soomes algas esemeline matmine uuesti alles varasel rooma rauaajal. 

 
 
5.5.3. Rooma rauaaeg 
 
Ranniku-Eesti suhteline kultuuriühtsus lagunes varasel rooma rauaajal. See näib 

olevat juhtunud sel põhjusel, et Virumaa rannikul tekkisid ja süvenesid otsekontaktid 
Visla jõe alamjooksu piirkonnaga, samal ajal kui Loode- ja Lääne-Eesti koos saartega 
jäid nendest ühendustest, vähemalt mõneks ajaks, eemale. Kõnealuse nähtuse sügavamaid 
põhjusi võib leida ka majanduses (põllumajanduslike tagamaade rohkus Virumaal ning 
nappus Lääne-Eestis ja saartel) ning sotsiaalsetes suhetes (erinevused eliidirühmade 
käitumises). Igatahes kujunes Virumaal järgnevalt välja küllaltki märkimisväärne 
kultuurikeskus, mis kiirgas oma mõjusid ka lõuna, lääne ja põhja poole. Seni 
arheoloogilise materjaliga üsna nõrgalt esindatud Kesk- ja Lõuna- (eriti Kagu-) Eestis / 
Põhja-Lätis tõusid nüüd esile omaette kultuuripiirkonnad koos rikkalike panustega 
varustatud tarandkalmetega. Seesugune küllaltki järsk kultuurimuutus sisemaa 
piirkondades, mille taga pole põhjust otsida olulisi rahvastikusiirdeid, näib aga kõnelevat 
sellest, et sealsetes ühiskondades leidsid tollal aset analoogilised strukturaalsed 
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muudatused, nagu umbes tuhat aastat varem olid toimunud Ranniku-Eestis. Need 
muutused hõlmasid maaomandisuhteid, usundit koos ettekujutusega hauatagusest elust, 
ühiskondlikku korraldust, eliidirühmade manifesteerimisviisi (sh rõivastuse- ja 
ehetestiile) jms. Kõik need arengud muutsid sisemaa ühiskondi sarnasemaks nendega, 
mis levinud põhjarannikul. Analoogilist nähtust – s.o panuselise matmisviisi põhjal 
eristuvate kultuuripiirkondade esilekerkimist sisemaal – võib rooma rauaajal kohata ka 
kõikjal mujal Baltikumis ning Soomes. 

Kuigi suurema osa Eesti ja Põhja-Läti materiaalne kultuur metallist hauapanuste 
näol jälgis rooma rauaajal Läänemere lõuna- ja kaguranniku oma, on siiski raske kindlaks 
teha, kas ja kuivõrd mõjutasid kauba- ja kultuurikontaktid teisi ühiskonnaelu sfääre. 
Võib-olla ei ole tähenduseta see seik, et Oksywie-Wielbarki kultuuripiirkonnas ei 
asetatud alates 1. sajandist enam kalmetesse relvi (Kaliff 2001, 23 jj ning viidatud 
kirjandus) – oli ju relvadest hoidumine iseloomulik ka tarandkalmetesse matjaile Eestis. 
Vaevalt aga see komme mingit olulist rolli ühiskonnaelus etendas, pigem oli tegu teatud 
sarnasustega kujutluspildis hauataguse elu kohta. Võib arvata, et omavahel suhtlevad 
ühiskonnad Läänemere idaranniku maades olid rooma rauaajaks muutunud suhteliselt 
ühetaoliseks nii majanduslikus, kultuurilises kui ka sotsiaalses mõttes ning seetõttu 
polnud vajadust ega ka võimalust uuteks struktuurseteks ümberkorraldusteks. Läänemere 
lõuna- ja kaguranniku n-ö üldkultuurilist liidrirolli tunnustati aga kõikjal kuni 
rahvasterännuajani välja. 

Kõikjal Baltikumis, sh ka Eestis, on rooma rauaaegseid kultuuripiirkondi seostatud 
etniliste erinevustega, Eestis peamiselt eesti keele murrete kujunemisega (Jaanits et al. 
1982). Ühelt poolt on selge, et geograafiliselt eraldatud piirkondades Põhja-, Kesk-, 
Lõuna- ja Lääne-Eestis võis tegu olla erinevate murrete või murrakutega. Teiselt poolt ei 
ole aga mingit põhjust väita, et need murded kujunesid just rooma rauaajal ning mitte 
varem ega hiljem. Materiaalse kultuuri erisusi ei ole õige otseselt ja põhjuslikult seostada 
keeleerinevustega (nt Lang 2001; 2005b ja seal viidatud kirjandus). Ülalkirjeldatud 
kultuuripiirkondade näol võib tegu olla hoopis sotsiaalse konsolideerumisega teatud 
eliidirühmade ümber (vt 5.2.3). Seesugune areng tõi muuhulgas kaasa kultuurierinevuste 
tekkimise rühmade vahel vastavalt kohalike eliitide enesekehtestamise taotlustele ning 
erinevatele kontaktidele erinevate naabritega. Loomulikult võis teatud eristumis- ja 
konsolideerumisprotsessi läbi teha ka vastav suhtluskeel, kuid selle arengutempo on 
johtuvalt teistsugustest mõjuteguritest enamasti tunduvalt aeglasem kui materiaalse 
kultuuri oma. 

 
5.6. Kokkuvõte 
 
Arheoloogiline leiuaines osutab ühetähenduslikult, et nooremal pronksiajal kujunes 

Eestis välja ühiskonnatüüp, mis oma põhiolemuse säilitas kuni vähemalt rooma rauaaja 
lõpuni. See ühiskondlik korraldus, mis nooremal pronksiajal oli levinud üksnes Põhja- ja 
Lääne-Eestis ning levis sisemaale alles rooma rauaaja alguseks, omas kolme erineva 
sotsiaalse staatusega kihti. Võimupüramiidi tipu moodustas rühm eliidiperekondi, kes 
elasid kas kindlustatud ja mäepealsetes asulates või domineeriva seisundiga taludes ning 
matsid oma surnuid koos tähelepanuväärsete panustega kivikalmetesse. Sotsiaalse 
struktuuri keskmisse kihti kuulusid tavalised viljelusmajanduslikud suurtalud, mille 
liikmetele rajati samuti kivikalmeid, kuid kuhu maeti tavaliselt vähesemate ja 
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ühekülgsemate hauapanustega. Alamkihi liikmeid ilmselt kivikalmetesse ei maetud; 
nende maised jäänused paigutati kas põletatult või põletamata maahaudadesse või siis 
jäeti need teatud kohtadesse maa peale. Sellisele ühiskondlikule korraldusele vastav 
asustusstruktuur koosnes suhteliselt väikestest autonoomsetest piirkondadest, mille 
eesotsas seisid domineerivas asendis majapidamised.  

Nagu näitavad paleopatoloogilised uuringud, võis inimeste toitumus ja tervislik 
seisund suuresti erineda, olenevalt sellest, kas nad pärinesid eliidi- või tavalistest 
perekondadest. On andmeid, mis lubavad arvata, et eliidiperedes kasutati isegi mõnevõrra 
erinevaid lauakombeid, keraamika- ja ehtestiile. Samas osutas keraamika- ja ehtestiilide 
võrdlus piirkondlike kultuurirühmade esilekerkimisele, mis sotsiaalses plaanis koosnesid 
paljudest ühe domineeriva talu süsteemidest. Need piirkonnad aja jooksul suurenesid või 
teisenesid, olles nooremal pronksiajal levinud üksnes loetud kohtades Ranniku-Eestis, 
kuid levides rooma rauaajaks kõikjal üle maa. Mainitud piirkondade taga võib näha 
suuremate alade elanikkonna sotsiaalset konsolideerumist domineerivate eliidirühmade 
ümber. 

Usundis domineeris vaatlusalusel perioodil esivanemate- ja viljakusekultus, millega 
seotud rituaale viidi esmajoones läbi kivikalmete ja lohukivide juures. Levis ja tugevnes 
usk ühtse kollektiivhinge olemasolusse, millega liitusid kõigi vastava kogukonna 
lahkunud liikmete hinged. Sakraalehituses leidis seesugune uskumus väljenduse 
haudehitiste rajamises üksteise külge, matmisviisis aga matuste ja nende hauapanuste 
segamises, seda eriti põletusmatustega tarandkalmetes. Lisaks sellele on aga tõenäoliselt 
hakatud kummardama ka personifitseeritud ja antropomorfseid taevaseid ülijumalaid; 
nendega seotud rituaale võidi läbi viia varastes hiiekohtades. Viimased võisid paikneda 
kas erilistes looduslikes kohtades (hiiemäed) või ka vallidega eraldatud sulendikes. 

Väljapoole Eesti alasid suunatud kauba- ja kultuurikontaktid olid elavad kogu 
perioodi jooksul, kuid erinevatel perioodidel domineerisid erinevad suunad. Nooremal 
pronksiajal olid kõige tihedamad sidemed Skandinaaviaga ning võib arvata, et tollal 
tõmmati Ranniku-Eesti Skandinaavia pronksikultuurikeskuse tagamaaks. Sellega seoses 
toimusid Põhja- ja Lääne-Eesti ühiskonnas teatud strukturaalsed muutused, mis 
tähendasid uusi arenguid sotsiaalses korralduses, omandisuhetes, usundis jm ning 
muutsid lõppkokkuvõttes siinse ühiskonna sarnasemaks kultuurikeskuse omaga. 
Eelrooma rauaaega iseloomustas seevastu aktiivne suhtlemine nii ida–lääne kui ka põhja–
lõuna teljel, kuid perioodi lõpul hakkas läbikäimine üha rohkem kalduma lõunapoolsete 
maade suunas. Hilisel eelrooma rauaajal saab täheldada omanäolise kultuuripiirkonna 
väljakujunemist Põhja- ja Lääne-Eestis koos saartega. Rooma rauaajal said tooniandvaks 
Virumaa kontaktid Läänemere lõuna- ja kaguranniku aladega, mille tulemusena kujunes 
esimesest märkimisväärne keskus Eesti siseosade jaoks. Elavate kontaktide tulemusena 
leidsid lõpuks ka Kesk- ja Lõuna-Eestis aset sotsiaalsed, usundilised ja ilmselt 
majanduslikudki ümberkorraldused, mis muutsid sealsed ühiskonnad sarnaseks 
põhjaranniku omadega. 
 


