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MARILIN RAPPU 

 
Ornament ja kunstiteooria 

 
 
 
Sissejuhatus 
 
Ornamendiuurimused pole kunstiajaloos viimastel aastakümnetel olnud kuigi populaarne 
teema ning varasemad selleteemalised uuringud alustavad ajaloolist ülevaadet reeglina 
Egiptusest, pühendades eelajaloolisele ja primitiivsele ornamendile teenimatult vähe 
tähelepanu ning kasutades tänapäeval juba kohatuid võrdlusi kõrgema ja alama kultuuri 
terminites (vt Hamlin 1916, Speltz 1906, Wornum 1879).  
 
Uurimaks kindlat valdkonda neoliitilisest tarbekunstist – kammkeraamika ornamentikat – 
tuleb kõigepealt süveneda üldisematesse kunstiteooriatesse, mis käivad tarbekunsti, 
eelajaloolise kunsti ja ornamendi kohta. Valdkond on lai ja käesolevas kirjutises annan 
ülevaate vaid nende uurijate põhjal, kelle teosed olid mulle kättesaadavad, üritades kohati 
seostada üldisemat infot kammkeraamikaga, mis on mu peamine uurimisobjekt. Kohati võib 
teema tunduda laialivalguv, kuid kirja sai kõik, mis näis oluline ka laiema konteksti 
mõistmiseks. 
 
 
Ornamendiuurimise lähtekohad 
 
Ornamenti on erinevatel aegadel käsitletud erinevatest vaatepunktidest: 
 
1) Ornament kui inimest ümbritseva reaalsuse sümbolistlik peegeldus, ornament kui kas 

suuremal või vähemal reaalsuse kujutamine – loomad, taimed, inimesed jms. 
2) Teine seisukoht ulatub tagasi Platoni ja Aristoteleseni, väljendades uskumust, et 

tolleaegsel inimesel kui erilisel bioloogilisel liigil oli (on) kaasasündinud ilumeel, mis 
omab bioloogilist, mitte sotsiaalset alget ning mis ongi põhjus, millele rajaneb soov 
kaunistada ennast ja oma kätetööd; siia alagruppi kuulub ka ornamendi tekkepõhjuste 
otsimine käsitöö rütmilisest iseloomust. 

3) 1930ndatel tekkis idee ornamendist kui muistsest kirjast, seda suunda arendas 1970ndatel 
edasi Juri Lotman. 

4) Ornamendi tekkepõhjuste tehnoloogiliste algete otsimine, teooria ornamendi tekkest 
algselt korvides põletatud anumatele jäänud punutismustrist, mida hiljem hakati 
imiteerima teiste vahenditega (Tsetlin 2004; 87). 

5) Oluline uurimisobjekt on olnud ka ornamenteerimistehnoloogia, tehniliste võimaluste 
grupeerimine ja tüpoloogia. 

6) Kultuuridevaheline võrdlev analüüs leidmaks ühiseid ja erinevaid jooni erinevate 
arheoloogiliste kultuuride ornamentikas on andnud tulemusi kontaktide avastamisel, 
samuti on kultuurikontaktid olulised ornamendi muutumise uurimisel, näiteks on vahel 
võetud üle tehnika, kuid muster jäänud samaks, või vastupidi (Tsetlin 2004; 91jj). 

 
Lisaks on etnograafilise materjali põhjal kindlaks tehtud, et aja jooksul võib ornamendi 
funktsioon muutuda, kaotades ajapikku oma semantilise ja omandab puhtesteetilise 
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funktsiooni. Samuti omab ornament teatud spetsiifilisi iseärasusi erinevatel etnilistel ja 
sotsiaalsetel gruppidel, millel võivad olla vägagi erinevad põhjused (Tsetlin 2004; 88). 
 
Tänapäevaks on jõutud järeldusele, et erinevate ornamentide kõigi aspektide hoomamine on 
keeruline, kuna meie teadmised on ühest küljest küllaltki piiratud, ning teisest küljest puudub 
süsteemsus. Ornamenti savinõudel ja muudel esemetel või pindadel tuleks vaadata kui palju 
laiemat ajaloolis-kultuurilist nähtust, milleks on igasugune inimese esemelist väljendust 
leidev tegevus (Tsetlin 2004; 88). 
 
 
Kunst ja käsitöö 
 
Küllaltki raske on selgeks teha, mis on põhjused, mis sundisid kunagi elanud inimesi otsima 
eneseväljendust kunstis. Kõige sagedamini tuuakse välja kas puhtesteetilised või religioossed 
ajendid, võimalik ka, et need olid omavahel seotud. Kui ajalooline perspektiiv kõrvale jätta, 
siis pakuvad etnograafia allikad aga vägagi head sissevaadet tarbeesemete kaunistamise 
olemusse. 
 
Franz Boase järgi on seos kogukonnas kõige kõrgemalt arenenud käsitööoskuse ja kunstilise 
väljenduse vahel – esteetilist väärtust lisatakse esemetele, mille valmistamisoskus on 
omandatud täiuseni (Boas 1955; 16jj). Sellest järelduvalt tegelevad kunstiga just need 
inimesed, kes toodavad neid ühiskonna tüüpesemeid – kiviaegse keraamika puhul näiteks 
naised (Boas 1955; 18). Etnoloogilised uuringud näitavad, et suurem osa tarbeesemeid 
tehakse kannatlikkuse ja hoolega, panustades valmistamisprotsessi aega ja vaeva (Boas 1955; 
19). Kuigi katseid kaunistada erinevaid esemeid leidub ka valdkondades, kus tehnilist täiust 
pole veel saavutatud, on oluline siiski see, et olukorras, kus inimene on omandanud ideaalse 
tehnoloogia, tuleneb eseme kaunistamine suures osas tema teadlikust soovist demonstreerida 
materjali allumist vormija tahtele ja oma üleolekut raskustest (Boas 1955; 22jj). 
 
Savifiguuride ja keraamika puhul on loomeprotsess ehk isegi kõige jälgitavam, olles 
kandunud üle ka muistenditesse ja müütidesse – sageli on varaste tsivilisatsioonide panteoni 
loojajumalad pottsepad, näiteks Egiptuse jumal Knum või Mesopotaamia jumalanna Aruru 
(Sandars 1968; 102). 
 
 
Sümmeetria 
 
Üks enamlevinumaid põhimõtteid esemete kaunistamisel on sümmeetria. Eelajalooline 
ornament väljaspool Egiptust ei ole reeglina huvitanud kunstiajaloolasi ja nii on peale 
matemaatilise sümmeetriateooria rajamist sellega tegelenudki peamiselt matemaatikud (Jablan 
1995; online). Ornamentaalse kunsti sümmeetriaanalüüsi põhiline huviobjekt ongi 
üllatuslikult olnud eelajalooline kunst – distsipliinidevaheline vähene suhtlemine tuleb siin 
teravalt nähtavale, eriti kuna sümmeetriat võib leida ka paleoliitiliste kaljujooniste 
inimfiguurides, millest kõneldes ometi pea kunagi ei viidata matemaatikale (Jablan 1995; 
online). Samas on selline matemaatiline analüüs võhikule keeruline, sisaldades palju valemeid 
ja numbreid ning andes vastuseid vaid küsimustele, mis puudutavad ornamendi tehnilisi 
aspekte, mitte sellele, miks ikkagi ornament kui nähtus tekkis.  
 
Boas oletab, et sümmeetriliste motiivide kasutamise üks algpõhjus võib olla parema ja vasaku 
käe (liikumise) sümmeetria, eriti kuna sagedamini ilmneb sümmeetriat (tarbe)kunstis 
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vertikaalteljest paremale ja vasakule, harvem horisontaaltelje kohal ja all. Küll on aga 
võimalik looduses leida sarnaseid või variatsioone analoogsetest vormidest horisontaalses 
järjestuses – see võib olla põhjuseks, miks dekoratiivses kunstis on sageli kasutatud 
horisontaalseid ribasid, mis erinevad oma mustrilt, kuid mille igas ribas võib leida 
sümmeetriat, rütmilist kordust või sarnaste vormide analooge (Boas 1955; 33jj). 
 
Matemaatilise teooria järgi väljendub vormide tasapinnaline sümmeetria (isomeetrilised 
üleminekud) viiel põhilisel moel (Joonis 1): 

a) identiteedi ülekandmine (identity transformation) 
b) peegeldus (reflection) 
c) rotatsioon (rotation) 
d) translatsioon (translation) 
e) liugpeegeldus (glide reflection) (Jablan 1995; online). 

 
Geomeetria ja ornamendimotiivide ning kompositsiooni vahelist seost on raske mitte märgata, 
kuid miskipärast pole matemaatikute terminoloogiat, valemeid ja teooriat kunstiajaloo 
valdkonnaga kuigi tõhusalt seostatud. Sümmeetriateoreetikud on leidnud valemeid ja loogikat 
ka mustrites, mis esmapilgul tunduvad kaootilised, ning sellega seoses tuleb ilmselt tõdeda, et 
paljud arheoloogida ja kunstiajaloolaste meelest lohakad ja suvalised tunduvad mustrid 
võivad olla täpse planeerimise ja isegi kalkuleerimise tulemus. Sümmeetriat kasutades on 
võimalik ka arheoloogilistel leidudel katkendlikult säilinud ornamenti rekonstrueerida, 
rakendades selle tarbeks tasapinnalisi sümmeetriagruppe ja perioodilisust (Radovic, online).  
 
Savinõude puhul on kerge seostada sümmeetrilise mustri teket eseme valmistamisprotsessiga 
– linttehnikas nõu vormimine nõuab keeramist ja sümmeetrilisi liigutusi, keeramine on oluline 
ka anuma kaunistamisel (Boas 1955; 34). Keeramine ja ringikujutis on samuti tõenäoliselt 
omavahel seotud, matemaatilise teooria järgi on ringi sümmeetria maksimaalne ning see on 
lihtsaim viis väljendada korrastatust. Ringi edasiarengud on erinevad rosetid. Selles 
tähenduses kuuluvad termini „rosett“ (C- ja D-grupi sümmeetria) alla spiraalid, svastikad, yin-
yangi sümbol ja ka sümmeetrilised inimfiguurid (Jablan 1995; online). 
 
Kuigi mõningane kaunistamine ja ornament võib olla lihtne ja loogiline, tuleneb paljudel 
juhtudel rütmiline keerukus hoolikast eelnevast planeerimisest (Boas 1955; 41). Rütmiline 
sümmeetria väljendub ornamendis friisidena – lihtsaim friis on sirge joon, aga samuti 
moodustavad friisi korduvad ornamendielemendid, kas siis sümmeetrilised või 
asümmeetrilised (näiteks kaljujooniste põdrakari või keraamika meanderfriis) (Jablan 1995; 
online). 
 
Sümmeetriagruppe, nende kombinatsioone ja eelajaloolise kunsti peal rakendatavaid valemeid 
on veel palju, samuti on sümmeetriateoreetikud juba väga põhjalikult analüüsinud 
eelajaloolist kunsti. Kammkeraamika puhul esialgne uurimine tulemusi ei andnud, iseseisev 
sügavam analüüs nõuaks aga juba matemaatikuharidust (vt Jablan 1995). 
 
 
Muster ja vorm 
 
Kunstilisi elemente kastutatakse sageli vormi rõhutamiseks – kõige levinumad on erinevate 
esemete servamustrid, mis on sageli juba tehniliselt ettemääratud (näiteks korvipunumisel 
korvi serva lõpetamine või savinõu serva tugevdamine ärapööramisega) (Boas 1955; 55). 
Selline äärte kaunistamine on universaalne nähtus ja selle põhjuseks peab Boas lihtsalt 
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esteetilist impulssi rõhutamaks valminud eseme kuju. Servamuster võib tähistada eseme või 
selle mõne osa eraldatust ülejäänust ja ümbritsevast, samuti võivad üksteisest olla eraldatud 
erinevad ornamenteeritud pinnad esemel. Selline tendents on omane nii nõudele, 
arhitektuurile, rõivastele kui muule (Boas 1955; 58jj). 
 
Selline ornamendi ja eseme erinevate osade vaheline side rõhutab taas kunsti tihedat seost nii 
üldise käsitööoskuse kui konkreetse esemega, mida kaunistatakse. Boase meelest pole 
primitiivne tarbekunst mitte kunst kui omaette väljendusviis ja eesmärgipärane akt, vaid 
pigem on see arenenud osana tehnoloogiast ja suhtumine sellesse on sarnane suhtumisega 
looduslikult esteetilistesse fenomenidesse. Samas ei eita Boas taotluslikult ekspressiivse 
kunsti olemasolu, kuid ei põhjenda ka kuigi hästi nende erisust, eriti kuna räägib edaspidi nii 
realistlikust kui sümbolistlikust ekspressiivsest kunstist (Boas 1955; 62jj). 
 
Mõned teoreetikud on oletanud, et keraamika arenes välja jäljendades nõusid, mis olid algselt 
tehtud teistest materjalidest – näiteks kärgpudelid või punutud korvid – ja sellest tulenes ka 
savinõudele kantav ornament (Boas 1955; 151). Boas sellega ei nõustu, tuues välja, et kõige 
varasem keraamika ei meenuta ühtegi teist tehnilist vormi, kuid nendib, et kindlasti olid 
sagedased koopiad ja sageli tulenesid neile kantavad mustrid just mittekeraamiliste nõude 
valmistamistehnika omapäradest (Boas 1955; 152). Keraamikaeelsete materjalide nagu 
näiteks okste, kõrte ja nööri käsitlemine – keerutamine, sõlmimine, punumine – mõjutas 
kindlasti mingil määral mustreid, millega hakati kaunistama savinõusid, kas siis päris 
(nööri)jäljendite pealevajutamise või stiliseeritud imiteerimise näol (Wilson 1994; 173). 
 
Ornamendimuutusi jälgides rõhutab Boas vahetuseks tehtud vähemkvaliteetse kauba tähtsust 
– müügiks tehtud keraamika ornament on lohakas ja võib kohati olla tundmatuseni muutunud. 
Ebareeglipärasused tulenevad just sellest (Boas 1955; 130). 
 
 
Sümbolism 
 
Kujutav ehk ekspressiivne ehk jäljendav kunst võib olla kas suuremal või vähemal määral 
realistlik või sümbolistlik. On märkimisväärne, et üle kogu maailma leidub hõime, kelle 
ornament tundub meile esmapilgul täiesti abstraktne või geomeetriline, kuid mille elemendid 
ja kompositsioon omavad sellegipoolest tähendust. Brasiilia indiaanlaste geomeetrilised 
mustrid kujutavad kalu, nahkhiiri, mesilasi ja teisi loomi, kuigi kolmnurgad ja rombid, millest 
nad koosnevad, ei oma esmapilgul nendega mingit sarnasust. Lisaks loomadele on mujal 
kujutatud geomeetriliselt ka näiteks inimesi, taimi ja loodusobjekte. Siiski on vastavaid 
mustreid uurides leitud, et eksisteerib üldine vormisarnasus realistliku ja stiliseeritud kujundi 
vahel, seega oletatakse geomeetrilise mustri teket lähtuvalt looduses esinevast (Boas 1955; 
88jj). 
 
Primitiivset ornamenti võib seega uurida moodustades seeriaid, mis algavad realistliku 
objektikujutusega ja lõppevad stiliseeritud või geomeetrilise sümboliga. Mitmed uurijad on 
seda teed läinud ja tõepoolest edukalt ning põhjendatult näidanud, kuidas geomeetriline 
ornament on arenenud realistliku objekti järk-järgulisel stiliseerimisel (vt Boas 1955; 113jj). 
Sarnane tendents on nähtav näiteks näguurnide kultuuri puhul, kus matuseurnidena kasutatud 
savinõudest mõnedel on kujutatud täiesti äratuntav ja selge inimnägu, teistel on nägu aga 
markeeritud vaid savinupukestega (Boas 1955; 116). Pole aga sugugi kindel, et kõik 
ornamendid kõikides ühiskondades on arenenud sellise loogilise gradatsiooni tulemusel, võib-
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olla mõnel pool toimus see protsess vastupidi või oligi olemas ehk ainult geomeetriline 
variant.  
 
Nagu ka kirjamärkide puhul, võiks eeldada, et selline ornamendi tähenduslikkus suudab 
püsida vaid siis, kui inimesed reageerivad ühele ja samale mustrile ühiselt ning saavad selle 
tähendusest ühtemoodi aru. Etnograafilised allikad aga seda ei kinnita – sümbolite tähendusi 
mõistetakse küllalt sageli erinevalt. On täheldatud isegi ühe ja sama isiku seletuste erinemist 
erinevatel aegadel (Boas 1955; 102). Ühe ja sama sümboli erinevate tõlgenduste olemus aga 
näitab, et mustri üldise iseloomu ja erineva hulga ideede vahel on siiski mingi seos, samuti kui 
on seos mustri ja seda parajasti seletava inimese hetkehuvi vahel. Märkidega seotud ideede 
hulk järgib sageli igas hõimus teatud kindlaid mustreid (Boas 1955; 105). Ning kuigi 
statistiliselt on interpretatsioon pigem seosetu ja ebajärjepidev, on näiteks Melaneesia 
kaljujooniste puhul täheldatud küll üksikute sümbolite tähenduse varieerumist, kuid üldpilti 
on alati seletatud suhteliselt üheselt ja arusaam on ilmselt püsiv ja selge (Boas 1955; 106). 
Tõenäoliselt kehtib ka ornamendielementide puhul reegel, et läbi aja püsib vorm ja muutub 
interpretatsioon, tendents, mida võib näha ka näiteks rituaalide puhul (Boas 1955; 128). Tuues 
selle teooria kammkeraamika konteksti, tekib kõigepealt küsimus, kas kammkeraamika 
kultuurid olid ühtsed? Kui ornamendielementidel oli mingi tähendus, kas see tähendus oli 
kogu kultuuri ulatuslikul levialal sarnane? Ühest küljest räägib selle poolt kammkeraamika 
suhteliselt homogeenne olemus vaatamata laialdasele levikualale, teisalt aga nagu järeldus 
Sindi-Lodja III ja Riigiküla II asulakoha keraamikaornamendi võrdlusest (vt Rappu 2008), on 
kohalikul tasandil märgatavad küllaltki olulised erinevused. Tänapäeval veel eksisteerivate 
traditsioonilise majanduse ja käsitööoskusega hõimude puhul oleks võimalik seda uurida, 
otsides välja erinevad sümbolid, millel on üks tähendus, või jälgides ühele sümbolile antud 
erinevaid tähendusi (Boas 1955; 103). 
 
 
Ornament ja märgid Eesti rahvakunstis 
 
Eesti rahvakunsti uurides on Vaike Reemann toonud välja mustrite tähtsuse 
kultuuridevahelisel suhtlemisel, märkidel on olnud tähtsus just võõra ja kurja tõrjumisel või 
õnne ligimanamisel (Reemann 2009; 5). Huvitav on asjaolu, et märkide tähendus ei ole 
kadunud koos kirjakultuuri levikuga, mil iseenesest võiks sümboli sisu kanda esemele 
sõnadega. Mustriga kaunistamist nimetatakse Eesti rahvakunstis kirjamiseks, milles ilmneb 
taas seos igasuguste sümbolitega „kirjutamisega“. Mõned märgid ja sümbolid on läbinud 
suuri vahemaid nii ruumis kui ajas, teiste kasutus on olnud lokaalne – neoliitilise keraamika 
puhul on kindlasti märkimisväärne ühtsete märkide kasutamine läbi mitme aastatuhande, 
samas kui ajaloolise aja Eesti mustrid on olnud muutuvama iseloomuga. Reemann peab 
oluliseks kirjade loomise sisulist tähendust neile, kes märkide tähendust tundsid ja kelle jaoks 
kirjamine polnud pelk kaunistamine (Reemann 2009; 5). Kas võib sama oletada kiviaegsete 
mustrite kohta, on raskem otsustada, kuna puuduvad seletavad allikad. Jälgitav on ka 
rahvakunstis kasutavate sümbolite tähenduse muutumine ja kuigi Reemanni näited 
puudutavad küll ajaloolist aega, siis vähemalt nii risti, svastikat, silmusnelinurka kui võrelit 
on Eesti aladel elanud inimesed kandnud oma esemetele ka muinasajal. See lisab sümbolite ja 
tähenduse püsimise ja muutumise uurimisele veel ühe mõõtme, mida on uurida kahjuks küll 
raskem kui talumeistrite üleskirjutatud tähendusi hilisemast ajast. Edasiarendatav (või 
tagasiviidav) tundub uskumus, et teatud kirjad rõivaavauste (kaelus, alläär, varrukasuud) 
ümber peletavad eemale vaenulikke jõude ja haigusi (Reemann 2009; 5) – miks ei võinuks ka 
näiteks keraamikal sageli esinev kaunistatud riba ümber suuava tähendada kaitset toidu 
halvaksminemise vastu. 



MA seminaritöö arheoloogias 
TÜ  2009 

 6 

 
Geomeetriline ornament on olnud valdav puuesemete kaunistamisel. Kuni 19. sajandi lõpuni 
valmistati enamik talu tarberiistu puidust (Reemann 2009; 7). Millal puuesemete 
kaunistamine alguse sai, on raske öelda, kuna puit arheoloogilises aineses reeglina ei säili. 
Ühtmoodi kättesaadavad olid kiviajal nii savi kui puit, kummale aga enne hakati ornamenti 
peale kandma ja kas see ornament oli sarnane või erinev, jääb ilmselt lahendamata 
küsimuseks. Geomeetrilist mustrit on rahvapärases tarbekunstis sisse kootud ka tekstiilidesse 
nii telgedel, silmkoes, erinevates vöö- ja pitsivalmistamistehnikates, samuti on kangale 
mustreid peale tikitud (Reemann 2009; 9). Sõbakirjamuster nimega sõerud (vt Reemann 2009; 
9, joonis 7) sarnaneb küllaltki kammi- või nöörivajutistele kammkeraamika nõudel.  
 
Nii Boas (Boas 1955; 109) kui Reemann toovad välja, et sageli on mustritel ja sümbolitel 
väga kindlad nimetused. Kirjade nimed Eesti rahvakunstis olid eelkõige vajalikud mustrite 
vahetamiseks ja nendest kõnelemiseks, ning enamasti on need tuletatud sarnasusest loomade, 
taimede või muude tuntud kujunditega – ussikiri, hambakiri, oaõiekiri, eidekiri, rootsikiri, 
linnuteekiri jms (Reemann 2009; 6). Võib ju oletada, et kammivajutised omasid kiviaja 
keraamikute jaoks samuti mingit kindlat nimetust. 
 
 
Kokkuvõte 
 
Boas peab ornamendi kujunemise puhul oluliseks looduses nähtut, valmistamistehnikat, 
sümmeetriat, tasakaalu, rütmilist kordust ja nõu erinevate osade rõhutamist (Boas 1955; 153). 
Alahinnata ei tohiks ka primitiivse kunstniku individuaalset panust – ka neis kultuurides, kus 
kunstiline produktsioon tundub olevat rangelt piiritletud, ei tegele kunstnikud praktiliselt 
üldse kopeerimisega, iga ese on unikaalne. Ornamenteerimist võrdleb Boas kirjutamisega – on 
teatud kindel hulk mustreid ja meetodid on kindlad, kuid kõik see ilmneb väga erinevais 
kombinatsioonides (Boas 1955; 155jj). 
 
Matemaatiline sümmeetriateooria on üks huvitavaid lähenemisviise, mis võimaldab lahendada 
kiviaegseid ornamente kui võrrandeid ja väärib kindlasti edaspidistki uurimist ja süvenemist. 
Ehk on see kohandatav ka Eesti vanade mustrite, sealhulgas kammkeraamika ornamentika 
uurimisel. Rekonstrueerimisega on tegelenud ka meie arheoloogid, kuid pigem praktikast kui 
matemaatikast lähtudes. 
 
Perspektiivi ja seose leidmine meie koduloomuuseumites leiduva talurahvakäsitöö ja 
kiviaegse kunsti vahel on keerulisem, võib ju üritada viia minevikku tagasi tõlgendusi, mis on 
hilisematel aegadel üles kirjutatud, kuid kindlat tähendust neoliitilisele ornamendile anda ei 
ole ilmselt kunagi võimalik.  
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Joonis 1. E2 isomeetrilised üleminekud (http://www.emis.de/monographs/jablan/chap13.htm) 


