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Sissejuhatus 
 

Ristripatsid on ühed kõige enam uurijaid kõnetanud sümboltähendusega esemed Eesti 

hilisrauaaegse arheoloogilise ainese juures. Neid on mainitud pea igas kirjatöös, mis 

käsitlevad muinasaja lõpu ühiskonda ja üleminekut keskajale, eelkõige 

kristianiseerimise kontekstis. Sellelt foonilt lähtudes on imekspandav, et siinsed 

ristripatsid pole olnud kunagi eraldi uurimisteema, vaid alati üks osa mingist laiemast 

käsitlusest (nt matmiskommete taustal Mägi 2002; Laul ja Valk 2007; usundi taustal 

Jonuks 2003, 2009). Seepärast puudub kokkuvõttev ülevaade kus, kui palju, millise kuju 

ja dateeringuga Eestist leitud ristikesed on. Nimetatud lünka senises uurimistöös 

püüabki käesolev töö ühe osana täitma hakata.  

 

Teema piiritlemine ja ajalised raamid 

 

Kuna ristripatseid on leitud erinevatelt muististelt, siis valisin töö jaoks välja 

laibamatustega kalmistud, mis on ainuke arheoloogiline kontekst, kus on kõige 

otsesemalt näha, kuidas ja kellel võisid ristikesed kasutuses olla. Kuna töös kasutan 

kontekstipõhist lähenemist, millest ühe osa moodustab matuste ja kalmistute materjali 

võrdlemine ja üldistamine, siis jätsin välja ripatsriste sisaldavad, kuid teistsuguste 

matmiskommetega hilisrauaaegsete laibamatustega kääbaskalmistud (sh Siksälä, kus 

alati ei ole küll matusele kääbast kuhjatud, ent leiumaterjal ja matmiskombestik on üsna 

erisugune; vt Laul ja Valk 2007). Välja jäid ka need maa-alused laibakalmistud, kust on 

saadud ristikesi vaid juhuleidudena ning ilma piisava leiukontekstita oletatavad 

hilisrauaaegsed laibamatused. Nii jäid sõelale Pada, Kaberla, Kukruse, Haimre
1
, 

Tammiku kalmistud ja Viru-Nigula kirikaia varased matused. 

 

Hilisrauaaja ajalise määratluse juures lähtun materiaalsest kultuurist, algusdaatumiks on 

võetud üldine seisukoht, et hilisrauaaega saab eristada 11. sajandi keskpaigast (tinglikult 

1050) ja ülemise piiri võiks arheoloogilise ainese põhjal tõmmata 13. sajandi keskpaika 

(Lang ja Kriiska 2001: 102–103; Lang 2007: 224).  

                                                 
1
  Ristripatsi täpne positsioon matuses jääb küll ebaselgeks, aga leiumaterjali järgi julgen oletada, 

et selline ristike kuulus rinnakeesse ja edaspidi on töös sellest oletusest lähtutud 
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Eesmärgid ja ülesanded 

 

Esmaseks eesmärgiks on anda taust Eesti ristripatsitele üldiselt, nende senise uurimise 

ja tõlgenduste põhjal, seejuures põgusalt käsitledes ristiusu levikut, millest laibamatuste 

ristikeste dateeringu (12. sajandi teine pool, peamiselt 13. sajandi algus, vt ptk 2.) ja 

kuju pärast mööda vaadata ei saa. Väliskujust lähtuvalt katsun välja selgitada, kas 

ripatsristide vormi põhjal saab teha järeldusi nende tõlgendamiseks. Nõnda proovin 

vastust leida küsimustele kas ja kui palju ripatsitest võiks olla kohalik toodang, kas on 

ristitüüpe, mis seostuvad ainult kindla leiukontekstiga (nt kaelakeedega) ning kas on 

olemas mõnd tüüpi, mida väliskujult ja leiusituatsioonidest lähtuvalt ei peakski 

ristripatsina tõlgendama? Lõpuks proovin välja selgitada, kuivõrd sobib töös kasutatav 

allikmaterjal senistesse interpretatsioonidesse ja pakun kõikide käsitletavate kalmistute 

ristripatsitega matuste kohta leiusituatsioonidest lähtuvaid tõlgendusi.  

 

Lähenemisnurk ja meetodid 

 

Seatud sihtide saavutamiseks keskendun arheoloogilisele leiuinfole, jättes teadlikult 

välja kirjalikud allikad ja poliitilise ajaloo, kasutades neid vaid taustateadmisena. Seda 

mitmel põhjusel: teema piiritlemise ja mahulistest piirangutest lähtuvalt, aga ka 

lootuses, et ristripatsite vormi- ja leiukonteksti põhine informatsioon on sel moel 

erinevateks tõlgendusteks rohkem avatud.   

 

 Teoreetiline taust 

 

Üks osa käesolevast tööst on ristripatsite kui esemete käsitlemine, mistõttu tuli koostada 

nende kohalik tüpoloogia. Tüpoloogiate koostamisel kasutatakse tavaliselt kahte 

metoodikat, esemete eristamist vormi või funktsiooni põhjal, mille eesmärgiks on 

seeläbi ühe esemeterühma kirjeldamine, mis võimaldab seda võrrelda, analüüsida ja 

seeläbi aitab vastata esemete päritolu ja ajandamisega seotud küsimustele. Kuna 

ristikeste funktsionaalsus pole üheselt mõistetav, siis tuleb liigitamiseks kasutada 

vormipõhist jaotust. Naabermaade ripatsite põhjal jõudsin järeldusele, et siinsed 

ristikesed on piisavalt erinevad, et vajavad omaette tüpoloogiat. Sarnaselt naabermaade 
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käsitlustega keskendusin ristikeste eristamisel haarade ja keskosa kujule ja võtsin 

arvesse kaunistuselemente. 

 

Teine osa tööst on leiusituatsioonide analüüs, mis annab aluse ristripatsite 

tõlgendamiseks. Kontekstuaalse arheoloogia üldiseks mõistmiseks ja rakendamiseks 

ristikeste tõlgendamiseks toetun Ian Hodderi põhimõtetele artiklist The Contextual 

Analysis of Symbolic Meanings (2009 [1987]). Nõnda olen selles töös võtnud arvesse 

ajalisi, ruumilisi, leiukonteksti ja tüpoloogilisi elemente, proovinud läbi sarnastuste ja 

erinevuste nähe mingeid seaduspärasusi, mis ristripatsite tähendusvälju piiritleksid (vt 3. 

ptk). Tõlgendades olen püüdnud lisaks statistikale lähtuda abstraktsematest mõõdetest ja 

lähtunud sisetundest, kas konkreetne ripats sobiks ehteks (nt harmoneerub teiste 

ripatsitega kaelakees jms) või võiks selle kuju osutada rohkemale (vt 3. ja 4. ptk) (vt ka 

Hodder 2009: 6–7). Teoreetilises plaanis toetun kõige enam Almut Schülkele artiklile 

On Christianization and Grave-Finds (1999). Schülke on kriitilise pilguga analüüsinud 

Edela-Saksamaa kristianiseerimisega seostatavate kalmeleidude (sh ristripatsite) ja 

matuste tõlgendamist. Kaardistanud käsitluste puudused, pakub Schülke nn 

kontekstuaalse arheoloogia teooriale tuginedes välja mõttekäike, kuidas võiks sellisele 

materjalile (leidudele ja matustele) läheneda. Kuna aga minu töö pole matmiskommetest 

ega kristluse mõjudest hilisrauaajal, siis otseselt Schülke välja pakutud käsitlusviise ma 

rakendada ei saa. Pigem olen tema ideedest kaudselt mõjutatud, proovides ristripatsite 

leiukontekste võimalikult avara pilguga näha (vt ka 3. ja 4. ptk).  

 

Kasutatud meetodid 

 

Esimese etapina üritasin kindlaks teha hilisrauaaegseid laibakalmistuid, mis töös 

kasutatava piiritluse sisse mahuks. Selleks toetusin historiograafia peatükis välja toodud 

teostele, lisaks vaatasin läbi TATÜ-d ja AVE-d. Loodan, et sel moel suutsin üles leida 

kõik ristripatsitega matused. Juhul kui mõni kahe silma vahele jäi, siis julgen arvata, et 

käesoleva töö tulemustele annaks see küll lisanüansse juurde (nt tüpoloogia täieneks), 

aga põhimõttelisi muudatusi tänu käsitletavate matuste eriilmelisusele ei tuleks. Teise 

etapina  kandsin Pada, Kaberla, Kukruse, Haimre, Tammiku ja Viru-Nigula matuste 

andmed tabelisse, tutvusin leidudega ja tegin fotosid. Kolmanda etapina koostasin 
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võrdlustabelid teemade kaupa, mille põhjal tegin analüüsi, millest välja tulnud 

olulisemad andmed on töö lõpus lisadena esitatud 

 

Paralleelid naabermaadest 

 

Ristripatsid on laiemalt levinud nähtus, mistõttu on oluline teada, kas naabermaades on 

laibamatuste ripatsid oma vormilt ja leiusituatsioonidelt analoogsed. Paraku raskendab 

paralleelide toomist kirjanduse kättesaadavus, nendes kajastuv erinev uurimisseis, 

sealne probleemipüstitus ning kalmistute teistsugune olemus kui käesolevas töös 

analüüsitavad maahaudadega laibamatused. Vaatamata nimetatud raskustele on töösse 

kaasatud näiteid Taani, Rootsi, sh eraldi Gotlandi, Soome, Venemaa ja Läti materjalist, 

kriteeriumiks kristianiseerimisele vahetult eelnevad ja -aegsed kindlalt ristripatsitega 

seotud laibamatused. Kõige raskem oli leida võrdlusmaterjali Läti ja Venemaa 

andmestikust, sest sealsed (mulle teadaolevad) kirjutised keskenduvad pigem materjali 

empiirilistele omadustele ja laibamatustest on üldsõnaliselt juttu. Vene materjali puhul 

on aluseks N. A. Makarovi artikkel (1989) maapiirkondade kristianiseerimisest, mida on 

käsitletud Vologda oblastis olevate laibamatuste kontekstis (kuus kalmistut), kus on 

ühiselt vaadatud nii ristripatsite, krutsifiksripatsite, enkolpionide ja kristlike ikoonide 

esinemist matustes, mille levik kontsentreerub 11. sajandi keskpaigast 13. sajandi 

alguseni. 

 

Töö ülesehitus 

 

Ristripatsite seniste tõlgenduste avamiseks on koostatud historiograafia peatükk, kus on 

ära toodud põhilised seisukohad Eesti ripatsristide tõlgendamisel alates 20. sajandi 

algusest. Selline esimene peatükk näitab ilmekalt ristripatsite uurimise vajalikkust. 

Teises peatükis on vaatluse all ristripatsite empiiriline külg, kõigepealt antakse ülevaade 

Eesti ja naabermaade tüpoloogiast, millest ilmneb vajadus teha Eesti ristripatsite jaoks 

oma, vormipõhine tüpoloogia. Põgusalt on vaatluse all ka võimalik kohapealne toodang. 

Kolmandas peatükis olen eristanud nii ristripatsitega kalmistute, matuste kui ripatsite 

eneste leiusituatsioone, mida on võrreldud naabermaadega. Viimases peatükis tulen 

historiograafia peatükis ilmnenud ristripatsite tõlgenduste juurde tagasi, eristades 
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erinevad tõlgendusviisid eraldi alapeatükkidena ja sobitades neid 2. ja 3. ptk-i 

tulemustega. Vastavalt ilmnenud tulemustele katsun kõigile töös käsitletud 

ristripatsitega matustele leida nende kandmise põhjuse.  

 

Tahan tänada oma juhendajaid PhD Tõnno Jonuksit, kes nõustus mind oma vabast ajast 

juhendama, varustas mind kirjandusega ja andis palju asjakohaseid nõuandeid ning 

mag. Ain Mäesalu, tänu kellele ma ristripatsitest huvituma hakkasin. Lisaks tahan 

tänada Kristel Külljastineni, kes õpetas ja aitas lisade tegemisel ja Meelis Säre, kes 

seletas ja näitas mulle ristripatsite valmistamistehnoloogiat.  
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1. Historiograafia 
 

Vaatamata vähestest uurimustest Eesti (muinas)usundi kohta on kristlus ja 

kristianiseerimine olnud nii üksikuurimustes kui üldkäsitlustes olulisel kohal, seetõttu 

on ka ristripatsid tihti tähelepanu pälvinud. Nimetatud teemadega on tegeletud nii 

uurijate huvist kui ka ideoloogilistest vajadustest lähtuvalt: muinasaja lõpp ja keskaja 

algus on Eesti ajalooteadvuses suure olulisusega, olles murrangulise tähtsusega 

ühiskonnas, poliitikas, majanduses, religioonis. Selles peatükis esitatakse olulisemad 

käsitlused ja tõlgendused Eestist leitud ristripatsite kohta üldiselt
2
, vaid laibamatustega 

piirnemine ei annaks edasi nendega seotud võimalikke tõlgendusvälju. Paralleelselt on 

antud põgus ülevaade varase kristianiseerimise kajastamise kohta, fookuses on tööd, 

milles on käsitletud kristluse levimist muinasaegsesse ühiskonda, millest tulenevalt ei 

ole teadlikult peamiselt poliitilisele ajaloole keskenduvaid töid kaasatud
3
. 

 

Üks esimesi ristripatsite mainimisi akadeemilise arheoloogia algusaastatel on Aarne 

Michaёl Tallgreni poolt kirjutatud ülevaates keskmisest ja nooremast rauaajast (1925), 

kus märgitakse ristripatseid ühe võimaliku lisandina rinnakee juures (samas: 83). Kõige 

põhjalikumalt on ristikujutise, ristripatsite ja kristluse mõjudel ning levimisega 

tegelenud Eesti Vabariigi algusaastatel Harri Moora (1924; 1926), kelle varastest 

töödest paistab selgelt silma veendumus, et risti vormikujud, olgu need siis ripatsitena 

või rinnanõelte peadena, ei olnud veel mingisuguses ühenduses ristiusuga ja tegemist on 

vaid ehetega, millel vastav vorm (nt Moora 1926: 13). Varast kristianiseerimist võiks 

Moora sõnutsi näha tulnuna Loode-Venemaalt, selle kasuks räägivad laensõnad rist, 

papp ja raamat, ent Vene (resp. misjoni) mõju ei pea ta siiski märkimisväärseks (Moora 

1924: 83; 1926: 140). Enne Teist maailmasõda avaldatud kirjutistes domineeribki 

viimane seisukoht (nt Loorits 1932; Sild 1932; Sild 1938), millest kõige ilmekam on 

Olaf Silla teemakohane arutlus Kas hommiku poolt tuli ristiusulisi mõjusid 

paganausulistele eestlastele (1932). Selle seisukoha kinnituseks võiks Silla arvates olla 

nn Jurjevi periood Tartus, mis pidi jätma jälje siinse (vähemalt Ugandi) elanikkonna 

                                                 
2
  Ristripatsite interpretatsioonide ja tõlgenduste tausta kohta olen põhjalikumalt kirjutanud oma 

proseminaritöö  

  Hilisrauaaegsete ristripatsite tõlgendamine Eestis (Kurisoo 2010) 
3
  Nt arvukalt on ilmunud Baltikumi ristisõdasid käsitlevat kirjandust (vt historiograafia kohta: 

Kaljundi 2007; uudse lähenemisega artikkel: Kaljundi 2009) 
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religioossetesse arusaamadesse (samas: 105–106), niisamuti tõestavad seda Vene 

päritolu usuliste toimingutega seotud laensõnad (samas: 220).  

 

Võimuvahetusest tingituna suundusid paljud uurijad eksiili. Enim on teemaga tegelenud 

Oskar Loorits, kes uuris usundit peamiselt rahvaluule ja lingvistika kaudu. Looritsa 

peateoses,  Grundzüge des Estnischen Volksglaubens (1957) rõhutab ta Vene rolli enne 

13. sajandi vallutust, kasutades argumendina taas eestlaste (liivlaste, lätlaste ja vähesel 

määral leedulaste) kristlikus terminoloogias olevad vene päritolu laensõnu (samas: 322–

323). Samu meetodeid kasutades on O. Loorits Vene päritoluga kristliku terminoloogia 

olemasolu süvendatult käsitlenud 1962. aastal avaldatud artiklis. Selle järgi osutavad 

kristlikud terminid eestlaste, lätlaste ja liivlaste sõnavaras idakristluse (rahumeelsele) 

levimisele muinasaja lõpul (samas: 218). Kuid kristlusega seotud laensõnade Vene 

päritolu ei ole ainus seisukoht: sõnade puhul nagu rist, papp, pagan jms on Enn Tarvel 

(1999) ja - kahe viimase puhul - ka Tiit-Rein Viitso (2006) pakkunud välja, nende 

alamsaksa või Skandinaavia algupära. Domineerima on jäänud siiski seos, et suur osa 

siinsest (sh kogu Baltikumi) kristlikust terminoloogiast kuulub kirikuslaavi 

mõistesüsteemi (Ross ja Soosaar 2007). 

 

Emotsionaalsemalt on paguluses selle teemaga tegelenud Johan Kõpp (1959), arutledes 

viisi üle, kuidas toimus üleminek muinasusust uude usku, proovides seda teha rohkem 

toonase inimese vaatepositsioonilt. Ka tema konstateerib, et enne vallutust oli eestlastel 

kokkupuuteid ristiusuga, mille esimesed mõjuavaldused tulid idast (samas: 4). Tänu 13. 

sajandi alguse vallutusele ei tähendanud ristiusu vastuvõtmine muud kui puht välist 

ülemvõimule allutamist (samas: 6), millest tulenevalt ei olnud siinsed inimesed 

korralikud kristlased, vaid aastateks (sajanditeks) lõhkikäristatud kahe usumaailmaga 

rahvas (samas: 12). 

 

Okupatsioonid ja seejärel aastakümneteks püsima jäänud nõukogude võim tõid lähtuvalt 

oma valitsevast ideoloogiast kaasa suured muutused igasse distsipliini. Eriti mõjutas 

nõukogude võim religiooni uurimist, mis vastavalt pealesunnitud maailmavaatele ei 

olnud soositud uurimisteema või siis käsitleti usundiga seotud teemasid ideoloogiliselt 

korrektselt. Uue ideoloogia üheks aluseks sai teaduslik ateism, eriti esimestel 
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aastakümnetel vulgaarateism, mille põhisisuks oli kiriku, vaimulike ja usklike inimeste 

naeruvääristamine ja üldine kirikuvastalisus (vt lähemalt: Remmel 2004). Ateismi 

võtmes ilmus arvukalt propagandistlikke raamatuid, artikleid, lühiülevaateid ja 

brošüüre, millest osa käsitles ka muinasusundit ja ristiusustamist. Kuni nn sula 

perioodini valitses kirjutistes üsna selge seisukoht: ristiusu varasemad mõjud enne 

saksa-taani röövvallutust, tulid idast rahumeelsel teel, mille lähtekohad põhinesid Eesti-

Vene muistsel sõprusel või poliitilise ühendusel. Selle tõendusmaterjaliks peeti nii 

Venest tulnud ristiusuga seotud laensõnu kui ristripatseid (vt nt Šaskolski 1946; ENSV 

ajalugu I 1955). Ajastukohase näitena võiks tuua Eesti tuntuima ateismi ideoloogi 

Kuulo Vimmsaare koostatud Eestimaa usundi- ja ateismilugu: ühiskonnateaduste 

erikursuse materjal (1988), mis on klassikaline näide propagandistlikust, vaid Vene 

mõju arvestav kirjatöö, kuigi ilmumisaasta oleks lubanud juba avaramat käsitlust. 

 

Kogu nõukogude võimu vältel võiks usundi käsitlemise kohalt pidada kõige 

olulisemateks töödeks kolme artiklikogumikku Religiooni ja ateismi ajaloost (1956; 

1961; 1987), milles on artikleid muinasusundist ja ristiusu (vastuvõtmise) temaatikast. 

Käesoleva teema valguses on neist olulisemad Aliise Moora (1956), Jüri Seliranna 

(1961) ja Enn Tarveli (1987) artiklid, kõigis neis on mainitud ülikute (tõenäolisi) 

kokkupuuteid ristiusuga nii idast kui läänest juba enne saksa-taani vallutust, Venest 

tulnud ristiusu terminoloogiaga seonduvaid laensõnu ja ristikujulisi ripatseid. Viimaseid 

on põgusalt käsitlenud A. Moora, kes mainib neid Venest lähtuva ristiusu markeritena 

siinsete ülikute haudades (Moora 1956: 22). J. Selirand keskendub ristripatsitele pisut 

põhjalikumalt, kuid tõlgendus nende olemusest ja seosest (Venest lähtuva) ristiusuga 

jääb samaks (Selirand 1961: 84–86). Ettevaatlikumalt suhtub ristripatsite tõlgendamisse 

E. Tarvel, kes toetudes peamiselt Rootsi arheoloogilise materjali käsitlustele, ei välista 

ristripatsite kandmist vaid ehteasjana (Tarvel 1987: 18).  

 

Nõukogudeaegsetes arheoloogia-alastes publikatsioonides on ristripatseid käsitletud 

ühe, olgugi et kõneka osana, leiumaterjalist. Neid on korduvalt kasutatud üldisemates 

käsitlustes  (Trummal 1960; Selirand ja Tõnisson 1963; Selirand 1967; Jaanits jt 1982) 

kui üksikmuististe uurimisel (Kustin 1962; Selirand 1962; Tõnisson 1984), kuid 

enamasti ilma põhjalikuma analüüsita. Traditsiooniliselt seostatakse ristripatseid 
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endiselt Loode-Venemaalt lähtuva ristiusuga, koos vastavate laensõnade ja tõenäolise 

vene misjoniga enne nn Muistset vabadusvõitlust
4
. Kõige põhjalikumalt on 

ristripatsitega tegelenud Jüri Selirand noorema rauaaja matmiskombeid kajastavas 

kandidaaditöös (1974). Selles loetleb ta ristripatsite leiukohad, kirjeldab ja 

tüpologiseerib
 
neid, olles nii seniajani kõige põhjalikumalt ristripatsite empiiriliste 

omadustega tegelenud uurija Eestis. J. Selirand rõhutab, et tema arvates tuleks 

ristripatseid seostada esmajärjekorras vanade uskumustega, seda eeskätt põhjusel, et rist 

on vana ja maagiline sümbolkujutis ning et mõned varasemad tõlgendused, mis sidusid 

neid ristiusuga, ei ole olnud küllalt põhjendatud (samas: 152). Uudse seisukohana toob 

autor välja, et osa ristripatseid on ilmselt kohalik toodang (samas) – seda arvamust 

poldud ilmselt seoses varasemate tööde teistsuguse rõhuasetusega varem avaldatud. 

Kristianiseerimise kontekstis seob Selirand nn venepäraseid ristripatsid juba tuntud 

teooriaga – idast lähtuva ristiusuga, mis levis ülikute seas (samas: 186). 

 

Pärast taasiseseisvumist, kui tekkis võimalus ilma kohustusliku ideoloogilise raamita 

kirjutada, käsitleti kristianiseerimisega seotud teemaderingi kuni 1990ndate teise 

pooleni suhteliselt vähe: uurijad tegelesid peamiselt sakslaste-taanlaste vallutusega 13. 

sajandil ja ristiusustamise mõjudega. Protsessi enese kajastamine enne vallutust jäi sel 

taustal üsna marginaalseks. 1990ndate teisest poolest alates on teema üle pidevalt 

diskuteeritud seda vastavalt lähtekohtadele: arheoloogid tavaliselt noorema rauaaja ja 

ajaloolased keskaja kontekstis, kuigi viimaste töödes on jätkuvalt domineerivaks jäänud 

poliitilise ajaloo aspektid.  

 

Pahaga hoburaudsõlgi uurinud Heikki Pauts (1997) on nende tõlgendamisel esitanud 

küsimuse, kas ristimotiivi esinemine (sh ristripatsid) 13. sajandi esimesel poolel võiks 

olla ilma kristliku tähenduseta ja ristiusk pigem uus mood (samas: 89). Artikli lõpus 

jääb domineerima seisukoht, et pahaga hoburaudsõlgedel võiks olla seos ristiusu 

levikuga, mida  kinnitab näide Maidla kalmest, kus kõik sealsed pahaga hoburaudsõled 

(9 tk), ristripatsid (10 tk) ja ristimotiiviga vöönaastud (50 tk) leiti kahelt kindlalt alalt 

(samas: 107). Kuna kõnealused sõled esinevad valdavalt rannikualadel, siis oli Pautsi 

järgi ristiusu levimise koha pealt ja pahaga hoburaudsõlgede kasutuselevõtu lähtekohaks 

                                                 
4
  Evald Tõnisson on oma kirjutistes (1984; ja Eesti esiajaloo nooremat rauaaega puudutav ptk 

tunduvalt neutraalsem ja ei interpreteeri ristripatseid eriti) 
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Skandinaavia (samas). Teise uurimispiirkonnaga, Lõuna-Eestiga tegelev arheoloog 

Heiki Valk, on oma uurimistulemuste taustal pidanud tõenäoliseks, et matmiskommetes 

peegelduvad kristlikud mõjud on tulnud idast 11.–12. sajandil toimunud õigeusu 

misjoni kaudu (Valk 1999: 40). Vene rolli ristiusu esmatutvustajana on rõhutatud ka 

Eesti muinasaja ülevaates (Kriiska ja Tvauri 2002: 248), kus ristripatseid on mainitud 

ristiusu levimise kontekstis. Sealse tõlgenduse kohaselt ei saa aga ristripatseid kristluse 

indikaatoriteks pidada, kuigi mõni ristripatsi kandja võis kristlane olla (samas: 250).  

 

Kirjalikele allikatele toetudes on kristianiseerimislugu uurinud Tiina Kala (1997, 1998, 

2001, 2006, 2009). Tema sulest on ilmunud esimene põhjalikum käsitlus kohalike 

elanike võimaliku usukuuluvuse kohta 13. sajandil, kasutades analüüsiks paavsti kuuria 

dokumente ja keskaegsetes kroonikates kasutatud termineid (Kala 1997). Samu aspekte 

on Kala poolt käsitletud laiemas kontekstis ka 2001. aastal ilmunud artiklis. 

Konkreetsemalt siinse piirkonna kristianiseerimist vaatleb T. Kala artiklis Vana-

Liivimaa ristiusustamine (1998), milles autor peab tõenäoliseks üksikute kristlike 

kabelite ja ristitud inimeste olemasolu enne vallutust (samas: 44) ning, et tuntud olid nii 

lääne- kui idapoolne kristlus (samas: 51).  2006. aastal ilmus Kala käsitluses kirjatöö 

ristimisprotsessist (2006), kus püütakse näha seda nii paganate kui ristijate poole pealt 

ja 2009. aastal ilmus artikkel, mis käsitleb Vana-Liivimaa elanike suhtumist 

kristlusesse: seda nii 13. sajandi alguse vallutuseelselt, -aegselt ja -järgselt keskaja 

vältel. Õigeusu mõju Läänemere idarannikul enne läänest lähtuvat misjoni on oma 

doktoritöös puudutanud Anti Selart (2002), kelle uurimuses mainitakse ka ristripatseid 

ja nende mitmetimõistetavust (samas: 65). A. Selart on esitanud ka mõttekäigu, et 

ristimist võiks vaadata kui staatusesümbolit (samas: 67). 

 

Viimasel aastakümnel on arheoloogid kristianiseerimise vastu suuremat huvi tundma 

hakanud. Jätkuvalt on teemaga tegelnud Heiki Valk, kes on kirjutanud mitmeid 

teemakohaseid artikleid (nt Valk 2003a–b). Armin Rudi on oma bakalaureusetöös 

(2003) analüüsinud varaseid matuseid ja leide Eesti kirikaedades ja seeläbi jõudnud 

järeldusele, et kristlikud matmiskombed võeti üsna kiiresti kasutusele, mis sai toimuda 

tänu varasemale tutvusele ristiusuga (samas: 97). Üha enam on ristripatsid ja nende 

võimalik tähendusmaailm pälvinud tähelepanu. Kõikidest varasematest ristripatsite 
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interpretatsioonidest on Marika Mägi doktoritöös (2002) olev arutlus (Saaremaa) 

ristripatsite tähenduse üle põhjalikum. M. Mägi peab Saaremaa ristripatsite kandjateks 

kõige tõenäolisemalt osaliselt kristlike inimesi, kes kalmeleidude põhjal kuulusid eliidi 

hulka, aktsepteerisid kristlikke põhimõtteid, kuid nad ei olnud ristitud ning neid maeti 

ilmselt nende endi soovil jätkuvalt põletatult
5
, mille taga võis olla soov säilitada mingi 

osa vanadest traditsioonidest ja uskumustest (samas: 152). Saaremaa kristianiseerimise 

kohta on Marika Mägil ilmunud veel eraldi artikkel (2004), milles esitatakse samad 

seisukohad.  

 

Järgmine põhjalikum käsitlus nii ristripatsite tähendusest kui ristiusustamisest on Tõnno 

Jonuksi magistritöös Eesti metalliaja usundist (2003). Märkimisväärne on, et ripatseid 

vaadeldakse kui noorema rauaaja fenomeni, mis on seotud üleeuroopalise arenguga, kus 

figuraalseid ripatseid hakatakse 9.–10. sajandist kasutama kui üht eneseidentiteedi 

vahendit (Jonuks 2003: 129). Ristripatseid, mille levik Euroopas algab 9.–10. sajandist 

tõlgendab T. Jonuks kristianiseerimise kontekstis (samas: 140), mille ta on jaganud 

kolmeks tasandiks, kus ristripatsid paigutuvad teise jaotusesse, mis jääb kaudse kristluse 

tasandi (kus ühiskond vähesel määral on mõjutatud kristlikust kultuuriruumist) ja nn 

päriskristluse vahele (kus kristlus on toimivas administratiivses sotsiaal-religioosses 

süsteemis) (samas: 140–141). Teine tasand on Jonuksi järgi eristatud kui individuaalne 

kristluse tasand, milles on oluline konkreetse isiku suhtumine kristlusesse, ristimine, 

ristripatsi kandmine jm, see, et talle on omane monoteism või nende isiklikku panteoni 

kuulub ka selline jumal nagu Jeesus Kristus, kuid need inimesed ei kuulu kristlikku 

kogudusse, suurema osa ajast on nad paganlikus ühiskonnas, kus käituvad ja suhtlevad 

vastavalt (samas: 140). Ristripatsite tähenduse ja varase kristluse teema 

edasiarendamisega on T. Jonuks tegelenud oma doktoritöös muinasusundist (2009). 

Seal on ristripatseid kui nähtust käsitletud kõige põhjalikumalt: ristripatsite fenomeni on 

vaadeldud korrelatsioonis teiste maade ristripatsitega ning muude noorema rauaaja 

ripatsitega, mille põhjal on järeldatud, et Eesti ripatsite puhul ei tasu otsida nende 

olemuses vanemat ja maagilisemat tähendust kui on samaaegsetel ja samas kontekstis 

esinevatelt ristripatsitel Skandinaavias, Soomes või Venemaal. Need on seotud 

ennekõike kristluse ja selle levikuga, kuid välistada ei saa ristripatsite kandjate erinevaid 

                                                 
5
                  Ristripatsied pole seni Saaremaal  laibamatustest leitud (vt ka Mägi 2002) 
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tõlgendusi ja (paganlikke) seoseid ning nende võimalikku kandmist esteetilistel 

kaalutlustel (samas: 298). 

 

Eelpool viidatud töödest nähtub, et üha enam on hakatud tähelepanu pöörama 

kohalikele endile, nende võimalikule maailmanägemusele/tunnetusele. Kunstiajaloolane 

Kersti Markus on püüdnud kirjeldada mentaliteedimuutuseid muinasaja lõpu Saaremal 

(2009) läbi sealsete trapetsiaalsete hauaplaatide, mille põhjal ilmnes, et ristripatsid on 

olnud eeskujuks hauaplaatide dekoreerimisel (samas: 66–67) ning peale ristiusu 

vastuvõtmist (tunnuseks kirikaeda matmine) oli maetute mentaliteedis väga tugev side 

paganliku eluga (samas: 76). Ka Ivar Leimus on tegelenud ikonograafia uurimisega, 

tema artiklis Läänemere kristlikud paganad (2009) vaadeldakse kristliku märgimaailma 

levikut, milles ristimärki seostatakse ristiusuga (samas: 17, 21). I. Leimus tõlgendab 13. 

sajandi ehete ornamentikat valdavalt kristlikuna (samas: 21). Leimuse järgi omasid 

ristimärgiga ehteasju 12.–13. sajandil inimesed, keda seostatakse kristlaseks olemisega, 

kuid kelle mõttemaailmas võisid elada vanad kujutelmad edasi samaaegselt koos 

kristlikega (samas: 22). 

 

Kuigi viimastel aastatel on domineerinud ristripatsite ja kristianiseerimise sidumine, on 

ristripatseid nähtud ka väljaspool kristluse raame. Võreripatseid käsitlenud H. Valk 

(2004), näeb võre-ornamendi taga sõela, mille olemus osutab omakorda ristide 

kogumile. Selles plaanis on tähelepanu all ristimärk üldiselt, aga ka ristripatsid, mille 

kandmist seob Valk pigem väekandja kui ususümboliga (samas: 278). Ülle Tamla ja 

Mauri Kiudsoo koostatud näitusekataloogis muinasaegsetest Eesti aardeleidudest (2005) 

pööratakse Paimre aarde kirjeldamisel tähelepanu sealsele ristripatsile, aga seeläbi ka 

üldiselt ristripatsitele, rõhutades, et ristripats ei pruugi olla tingimata märk ristiusu 

omaksvõtmisest, vaid rist võis olla hoopis kaitse- ehk tõrjemaagiline paganlik amulett 

(samas: 38). Samale arvamusele jõudsid Silvia Laul ja Heiki Valk Siksälä leiumaterjali 

analüüsides (2007), kus kõik ristikujulised ripatsid leiti laste matustest, ühel juhul 

esinesid ristripatsid koos kihvadest tehtud ripatsitega kõrvuti kaelakees, millest 

johtuvalt võis neid pidada pigem amulettideks (samas: 123). Tuleb märkida, et ainult 

Siksälä laibakalmistu ristripatseid on seni vaadatud ühe kalmistu piires, kuid sealne 

üldpilt erineb ülejäänud Eestist.  
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Ristripatseid on kokkuvõttes üldjoontes tõlgendatud, kas kristliku usukuuluvust 

tähistava sümbolina; mittekristliku ehteasjana; või maagilise esemena. Lisaks on neid 

kaudsemalt seostatud kõrgema sotsiaalse positsiooniga. Ripatsriste kristliku esemena 

käsitledes seostatakse neid probleemistikuga, kust ristiusk Eestisse levis – kas Loode-

Venemaalt või Skandinaaviast, millega haakub ka ristiusuga seotud laensõnade 

etümoloogiline külg. Uueks suundumuseks võib lugeda mainitud poleemika 

tagaplaanile jäämist, üha enam pööratakse tähelepanu toonastele inimestele endile, 

nende suhtumisele ristiusku. Ristripatsite sidumine vaid ehtefunktsiooniga oli 

domineeriv tõlgendus kultuuriajalooliste käsitluste juures, aga seda välistatud ei ole 

kunagi. Omaette tõlgendusvälja moodustab ripatsristide funktsiooni sidumine maagilise 

amuletiga, mida on esitatud kui kristlusele vastanduvat nähtust. Sellised vastandlikud 

interpretasioonid näivad mõlematpidi argumenteerides võimalikud; suurim probleem 

nende juures on aga, et üksikute näidete varal, millele tihti ei viidata, käsitletakse kõiki 

ripatsriste. Kuid mistahes üldistaval tõlgendusel ristikeste tähendusest pole seni olnud 

korralikult allikmaterjaliga tõestatud alust. Seejuures on oluline rõhutada, et ristripatseid 

interpreteerides ei saa neid kõiki vaadelda kui ühte üksust (isegi kui välja tuua kõiki 

võimalikke erijooni), sest nende võimalik tähendus võib kontekstist tingituna suurel 

määral varieeruda. Ilmselt sellest johtuvalt lõppebki suur osa ristripatsite võimaliku 

tähenduse üle olevaid mõtteid mugava tõdemusega, et ilmselt on neil kõik  nimetatud 

funktsioonid ja midagi täpsemat, et vaevalt teada saab. 
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2. Ristripatsid  
 

Eesti hilisrauaaja laibamatustes leiduvad ristripatsid erinevad nii vormi, 

kaunistuselementide, materjali kui ka tehnoloogilise täiuse poolest. Tuntud praktika 

arheoloogilise ainese puhul, selle paremaks hoomamiseks on esemete 

tüpologiseerimine: nii antakse selles peatükis ülevaade Eesti ristripatsite senisest 

tüpoloogiast, aga ka naabermaade sellekohastest olulisematest töödest. Kuna 

olemasolevaid liigitusi siinsele allikmaterjalile terviklikult üle kanda ei saa, siis tehakse 

eraldi Eesti hilisrauaaja laibamatuste leidudel põhinev tüpoloogia. Põgusalt peatutakse 

ka tehnoloogilisel küljel ning eraldi võimalikul kohalikul toodangul. Sügavam käsitlus 

neil teemadel eeldab laiemaid teadmisi kui bakalaureuseastme tudengil, mistõttu 

mitmed pakudud lahendused jäävad oletuslikeks ja vajavad tulevikus põhjalikumat 

tegelemist. 

 

2. 1. Eesti ristripatsite senine liigitus 

 

Esimesena ja seni ainsana on siinseid ristripatseid tüpologiseerinud Jüri Selirand (1974), 

kes rakendas liigitamiseks lihtsat põhimõtet jagades ripatsid läbistatud ja läbistamata 

harudega ristideks ning järgnevalt paigutas kõik erineva kujuga ripatsid omaette 

alatüüpidesse
6
 (samas: 151–152). Sellisel jaotusel on mitmeid miinuseid, olles ühest 

küljest väga lihtsustatud, ent alatüüpides hästi kirju, ei anna see ammendavat ülevaadet, 

sest mitmed alajaotused tekitavad pigem küsimusi (vt eelmist allmärkust). Puudusena ei 

ole kõik alaliigid ka kirjeldatud ja pildimaterjali näol esindatud ning olemasolevad 

ristitüüpide iseloomustused on äärmiselt napid. Selirand on ristripatsitest eraldi 

eristanud ümmargused läbistatud ripatsid, mille sisse jääb ristikujutis (samas: 152), mis 

domineeriva keskse kujundi tõttu võiks käesoleva töö autori meelest kuuluda siiski 

ristripatsite hulka. Hilisrauaaja ristisümboolikat käsitlenud Ivar Leimus (2009) on 

grupeerinud rinnalehed nende motiivistiku põhjal ja sealset ristisümboolikat näeb ta 

suure osa puhul ripatsriste jäljendavana (samas: 21). Kuid rinnalehtede ristisümboolikas 

                                                 
6
   Kuigi nt tüübi 1e eristamistunnuseks näib olevat emaili olemasolu ja vormilisi eripärasid seal 

välja ei tooda (Selirand 1974: 151) 
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esindatud vaid mõned ristripatsite tüübid ja seetõttu pole seda jaotust võimalik kasutada 

Eesti laibamatustes esinevate ristikeste liigitamisel.  

 

2.2. Naabermaade ristripatsite jaotused 

 

Vaadates kättesaadavaid naabermaade kirjatöid, milles käsitletakse ristripatseid, siis on 

näha, et nende grupeerimine ja kirjeldamine on kas üldisemat laadi või hästi 

spetsiifiline, mis on tingitud erinevatest lähenemistest, ilmselt ka materjali 

eriilmelisusest. Üks kõige kirjumaid pilte esineb Lätis, kus ristripatseid on kõige 

põhjalikumalt käsitlenud Ēvalds Mugurēvičs (1965; 1974; 1999), kes peatus kõige 

süvendatumalt neil 1974. aastal ilmunud artiklis, mille fookuses olid 11.–15. sajandi 

Läti ristripatsid
7
. Ta on need jaotanud kümneks rühmaks (peamiselt ristihaarade kuju ja 

kaunistusmotiivide põhjal eristades), kus igaühes võib olla kuni 70 varianti, millest 12. 

sajandist alates on suur osa kohapealne toodang ja sellepärast variatsiooniderohke, 

peegeldades nii kohalike meistrite maitset (samas: 237). Mugurēvičsi järgi on varased 

ristripatsid (11.–12. sajand) imporditud Venemaalt ja mitmed hilisemad vormid 

mõjutatud suuresti Vene toodangust (samas). Leedu ristripatseid (14.–15. sajand) on 

käsitlenud E. Svetikas, kes on eristanud need üheksaks tüübiks (Svetikas 2009: 73–79, 

joon 53–64). Vaid kolme tüübi puhul peab ta tõenäoliseks kohalikku päritolu, ülejäänud 

on imporditud kas Liivimaalt, Preisimaalt või Novgorodist (samas: 642). Nii võikski 

järgmisena pilku heita Loode-Venemaa ristikestele. Kättesaadava kirjanduse põhjal 

näib, et Loode-Venemaa ristripatseid on küll erinevate uurimisteemade sees käsitletud 

ja põhjalikult kirjeldatud, ent puuduvad laiahaardelisemad tüpoloogiad. Näiteks 

Novgorodi riste on kõige kokkuvõtlikumalt kirjeldanud Maria Sedova (1981), käsitledes 

ühiselt ristripatseid ja krutsifikse kolme suurema alajaotuse põhjal: ristilöödu 

kujutisega, ümarate haaraotstega, ristkülikuliste ning figuraalsete otstega ristid. Ta 

kirjeldas eraldi kõigi nende vormilisi eripärasid ja dateeris neid. Teise näitena võiks 

tuua Irboska, kus kristlike esemete kontekstis on seal esineval neljal ristripatsitüübil 

peatutud (Kolpakova 2007). Analoogselt Venemaaga ei ole Soomeski ühte valitsevat 

tüpoloogiat, sealseid ristripatseid on kõige põhjalikumalt käsitlenud Paula Purhonen 

                                                 
7
  Artikli kirjutamise ajal oli Lätist leitud üle 500 ristripatsi, mis on dateeritud 11.–15. sajandisse 

(Mugurēvičs 1974: 220). 
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oma monograafias (1998), kuid mitte niivõrd nende tüpoloogilisest aspektist, vaid 

pigem ornamendi- ja kontekstipõhiselt. Kõige üksikasjalikuma ja laiahaardelisema teose 

ristripatsitest on kirjutanud Jörn Staecker (1999), kes tegi seda viikingiaegse Rootsi ja 

Taani leiumaterjali põhjal, käsitledes ka ühtlasi seal levinud krutsifikse, enkolpione ja 

nn Thori vasara ripatseid. Tema tüpoloogia on äärmiselt põhjalik, mis võtab arvesse 

kõiki risti vormilisi elemente. Paraku on sealne pilt erinev Eesti laibamatuste 

ristripatsite leidudega võrreldes. 

 

2.3. Laibamatuste juurest leitud ristripatsite tüpoloogia  

 

Vaadates Eesti laibamatustes leiduvate ristripatsite mitmesugust vormikuju, siis torkab 

silma nende kohalik mitmekesisus. Näiteks ristripatsitena on kantud kahte 

rinnanõelapead, omanäolised on Padast leitud ristikujulised tinaripatsid
8
.  Seetõttu 

naabermaades kasutatavaid jaotuseid terviklikult üle võtta ei saa ja parima lahendusena 

tuleb teha siinse allikmaterjali vormipõhine tüpoloogia, mida teemaga edasi tegeledes 

saaks täiustada ja täpsustada.  

 

Töös kasutatavad ripatsid on jagatud kuueteistkümneks erikujuga ristiks
9
, millest kahe 

puhul eristusid alatüübid ja üks jäi kahe tüübi vahepealseks
10

. Tüpoloogiasse on 

kaasatud ka Kaberla kalmistult saadud juhuleiud, millel küll täpne kontekst puudub, aga 

nad on siiski olulised, sest näitavad, et Kaberlas oli ristripatseid rohkem ja nii tuleb 

välja nende kalmistusisene suurem variaablus.  

 

Kirjeldades olen lähtunud esmalt risti haarade kujust (nt sirged, laienevad, lamedad, 

torujad, läbistatud ringikujulise auguga jms) ja haaraotste kujust (nt profileeritud, 

rombjad, kolmeks hargnevad jms), siis keskosast (kui see eristud) ning viimase asjana 

kaunistuselementidest.  

 

                                                 
8
  Eesti eripärana võib veel välja tuua, et meilt on leitud vaid üks krutsifiks Tartu aardest (vt 

lähemalt Tvauri 2001: 74,  joon 31) ja üks enkolpion Viltina kalmistust (Jonuks 2009: 296–297). 
9
  Kahjuks on AI hoidlast üks Pada ristripats kadunud (5366 XL, 7 vist), mistõttu võiks 

teoreetiliselt olla üks (ala)tüüp veel. 
10

       Iga ristitüübi kirjelduse juurde olen pannud ühe ripatsi loomulikus suuruses pildi, selline 

lahendus ei ole vormiliselt küll kõige parem, aga annab reaalse ettekujutuse ristikeste leidudest ja nende 

eriilmelisusest. Autori fotod  ja töötlus (v.a  joonis 19. Kukruse VI, autor Tõnno Jonuks). 
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Laibamatuste ristripatsid on oma kujult kõik enamvähem võrdhaarsed (kreeka) ristid. 

Valdavalt on need valatud pronksist, ühel juhul hõbedast. Ristikeste savist valuvorm 

võidi kas olemasolevatest esemetelt savi sisse vajutades saada või tehti enne soovitud 

asi tinast ja sellelt võeti valuvorm
11

. Huvitav on märkida, et mõned Pada ristikesed (2 

eksemplari tüüp VI, 1 eksemplar tüüp VII ja 1 eksemplar tüüp XIII) ongi tinast (metalli 

kokkuhoiu põhjusel?). Tüüp XV ripatsid on hõbeplekist välja lõigatud, ringikujulised 

augud tõenäoliselt puuritud ja ornament puntsitud. Lisaks võidi ristikujulisi ripatseid 

teha ka orgaanilisest materjalist (nt puidust), mis pole säilinud (vt ka Schülke 1999).  

 

Tüüp I: lühikeste paksude haaradega, mis kasvavad profileeritud 

haaraotsteks, enamjaolt on keskosas mumm. Üks väiksemaid ristitüüpe, 

haarade pikkus kõigub 1 cm ümber. Valmistatud pronksist, mõnel Kaberla 

eksemplaril võib täheldada, et kaunistamiseks  on kasutatud sinist emaili. 

Eksemplarid: Kaberla 11 eks. (sh 2 juhuleiuna); Pada 1 eks. Kaasleidude 

põhjal saab neid dateerida kõige paremini rinnalehtede järgi 13. sajandi 

alguskümnenditesse
12

 (Leimus 2009). Kaberla CLXXIII-i matuse risti puhul pole risti 

otsad korralikult täis valgunud, mille põhjuseks on tavaliselt kas liiga külma pronksi 

kasutamine või liiga lühikese (madala) valukanali olemasolu, mis ei tekita piisavalt 

rõhku. Sellel konkreetsel juhul viitab materjali punane värv ripatsi vaserikkale 

koostisele, mis võis valamist takistada. 

 

Tüüp II: lühikeste lamedate haaradega, mis otstes laienevad 

moodustades rombi ja on kaunistatud rombinurki järgides nelja 

mummuga. Nende rombjad otsad moodustavad haarapikkusest poole ja 

tihti paikneb keskosast haaraotste suunas reljeefne rant. Pronksist. 

Mõõdud: haarade pikkus kõigub 2 cm ümber. Eksemplarid: Kaberla: 

2 eks., Pada 1 eks. Kaasleidude põhjal saab dateerida kõige paremini rinnalehtede järgi 

13. sajandi alguskümnenditesse (Leimus 2009). Huvitava eripärana pole ükski ripats 

                                                 
11

   Ristripatsite valmistamise ja hiljem välja toodud tootmispraagi tehnoloogilisel külje koha pealt 

konsulteerisin Meelis Särega 10.05.2011 
12

  Rinnalehed hakkavd küll levima juba paari üksiku eksemplari näol 11. sajandil, kuid valdav osa 

kuulub lühikesse ajavahemikku 13. sajandi teisest aastakümnetest (Leimus 2009: 9, 17), võttes arvesse 

seda hulka ja   käsitletavate matuste teisi leide ei näinud ma põhjust kahelda, et sealsed rinnalehed võiksid 

varasemad olla. 

JOONIS 1.        

AI 4116: 225 

JOONIS 2.        

AI 4116:187A/2 
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saavutanud vormitäiust. Pada XXV-i matuse ripatsil on näha valurandid ja lõplikku 

viimistlust pole tehtud. Kaberla CLXXIII-i omade puhul pole ühe risti otsad korralikult 

pronksi täis jooksnud ja teise puhul võib põhjus peituda savist valuvormi hooletus 

käsitlemises. 

 

Tüüp III: lamedate haaraotstega, mis otstes kolmeks võrdseks ümaraks 

otsaks hargnevad, igal osal esineb kaunistuseks mumm, lisaks võib 

keskosast haaraotsade suunas kulgeda reljeefne rant. Pronksist. Mõõdud: 

haarade pikkus on u 2 cm ümber. Eksemplarid: Kaberla: 2 eks; Pada 1 

eks. Kaasleidude põhjal saab dateerida kõige paremini rinnalehtede järgi 

13. sajandi alguskümnenditesse (Leimus 2009). Kaberla matusest CL 

leitud ripatsi puhul on näha tootmispraaki, risti otsad pole korralikult täis valgunud. 

Pada ripatsi vormilise ebatäiuslikkuse taga võib pigem näha kandmisest/matusest 

tingitud põhjuseid kui ebaprofessionaalset tööd.  

 

Tüüp IIIA: peenikeste haaradega, mis hargnevad kolmeks väljaulatuvaks 

ümaraks otsaks; ühel juhul oleks rist nagu üleni mummukestest koosnev. 

Valmistatud pronksist, valamise teel. Mõõdud: haarade pikkus jääb 1 või 

2 cm piirimaile. Eksemplarid: Kaberla 2 eks. (1 juhuleid); Pada 1 eks. 

Kaasleidudest saab dateerida prillspiraalpäiste nõeltega kee kasutusaja järgi 12. sajandi 

teise poolde – 13. sajandi algusesse (Selirand 1974: 134). 

 

Tüüp IV: otstes laienevate läbistatud haaradega, ovaalsete 

otstega, mis on nii haarade äärtes kui otstes kaunistatud 

väljaulatuvate või valatud mummukestega. Keskosa läbib 

ringikujuline auk. Pealispind on erinevalt dekoreeritud: ühel 

asuvad väikesed ringikujulised süvendid haaraotstes ja 

keskosas reljeefsed jooned, teisel valatud mummud kogu risti 

ulatuses. Pronks, hõbe. Mõõdud: haarade pikkus kõigub 4 cm 

ümber. Eksemplarid: Kaberla 2 eks. Kaasleidude põhjal saab 

JOONIS 3.           

AI 4116: 199A 

 JOONIS 4.          

AM 1036: 48 

    JOONIS 5.  

    AI 4116: 229 
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dateerida kõige paremini rinnalehtede järgi 13. sajandi alguskümnenditesse (Leimus 

2009), sellist dateeringut kinnitab ka pahaga hoburaudsõlg (Pauts 1997: 89). 

 

Tüüp V: ažuurne; domineeriva rombikujulise keskosaga, 

lühikesed ja laiad, keskse rombi nurkades olevad haarad, mis 

kaheks ümaraks otsaks hargnevad. Kahe risti puhul ühendab 

harusid reljeefne rombikujutis, ühel on keskosas olnud 

ristikujuline tühimik. Pronksist. Mõõdud: haarade pikkus ja laius 

jääb 3 cm piirimaile. Eksemplarid: Kaberla 2 eks; Pada 1 eks. 

Kaasleidude põhjal saab dateerida IV tüüpi ripatsi abil 13. sajandi 

alguskümnenditesse. 

 

Tüüp VI: domineeriva rombikujulise keskosaga, lühikesed ja laiad, 

keskse rombi nurkades olevad haarad, mis kaheks ümmarguseks otsaks 

hargnevad, mida kaunistab madal mumm, ühte risti ääristab reljeefne 

joonekestest koosnev ornament. Halva säilivuse tõttu ei ole aru saada, 

kas keskosa võis dekoreeritud olla. Tinast. Võimalik, et selliseid riste 

on pealt hõbetatud (Tamla 2011b: 9). Haarade pikkus ja laius  kõigub 

2 cm ümber. Eksemplarid: Pada 2 eks. Kaasleidude põhjal saab 

dateerida kõige paremini tahuliste nuppudega hoburaudsõle järgi 12. sajandi teise 

poolde, 13. sajandi algusesse. 

 

Tüüp VII: ristid, mis on ringiga ümbritsetud. Kõik ristid seal sees on 

veidi erinevad: üks rist sarnaneb kõige enam  tüüp IIIA-le, teine 

ristidest on samuti IIIA sarnane, kuid esiletõusva rombja keskosaga 

ning kolmas justkui lapik variant tüüp I-st. Pronksist, tinast. Mõõdud: 

välise ringi diameeter kõigub 2 ja 3 cm ümber. Eksemplarid: Pada 2 

eks; Tammiku 1 eks. Kaasleidude põhjal saab dateerida kõige paremini 

väikese ühendharulise ristpea nõela abil, mis Seliranna järgi kuulub 

12. sajandi teise poolde ja 13. sajandi algusesse (1974: 149).  

 

JOONIS 6.                  

AI 4116: 236B 

JOONIS 7.              

AI 5366: LXXIV, 3 

JOONIS 8                  

AM 1036:33 
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Tüüp VIII: rinnanõelapead, mida on kantud ristripatsina. 

Seliranna järgi kuuluvad mõlemad väikeste ühendharuliste 

ristpeanõelte hulka, Viru-Nigula eksemplar esimesse alatüüpi, 

mille ristiharusid ühendavad sirged vaheprossid ja Kaberlast leitu 

kolmandasse alatüüpi, millel harusid ühendavad vaheprossid 

puuduvad (1974: 147). Pronks. Mõõdud: n.-ö. haarade pikkus 

kõigub 3 cm ümber. Eksemplarid: Kaberla 1 eks; Viru-Nigula 1 

eks. Sarnased rinnanõelapead kuuluvad 12. sajandi teise poolde ja 

13. sajandi algusesse (samas 149). Kaberla eksemplari kaasleidude hulgas olid 

rinnalehed, mille järgi Kaberla matuse dateeringut oma täpsustada 13. sajandi 

alguskümnenditesse (Leimus 2009). Viru-Nigula matuse puhul, mis leiti kiriku 

vundamendi äärest võib ripatsit mõned aastakümned hilisemaks pidada (Tamla 1991: 

377; Rudi 2003: 54–56).  

 

Tüüp IX: laiade ümaraotsaliste haaradega, millel nii haarad kui keskosa 

on läbistatud ringikujuliste augukestega. Haarasid katab peenike 

reljeefne joon, mis moodustab risti kuju. Pronksist. Mõõdud: haarade 

pikkus 2 cm ümber. Eksemplarid: Pada 1 eks. Kaasleidudest saab seda 

dateerida kõige paremini matusest leitud Ojamaal ajavahemikus 1220.–

1230 vermitud Ulf Jarli mündi  järgi
13

.  

 

Tüüp X: laiade, lühikeste haaradega, mis otstes laienevad, otsad 

moodustavad haarapikkusest poole. Kuna risti pole lõpuni töödeldud, 

siis jääb lahtiseks otste kuju, mis võiks olla kas rombikujuline või 

kolmeks hargnev. Nii risti keskosas kui rombjate oste keskel on 

mumm. Pronksist. Mõõdud: haarad pikkuses u 2, 5 cm. Eksemplarid: 

Pada 1 eks. Kaasleidudest saab dateerida kõige paremini matusest 

leitud kolmest pronkstraadist keeratud käevõrude ja tahuliste 

nuppudega hoburaudsõle järgi, mis viitavad 12. sajandi lõpule ja 13. sajandi esimesele 

poolele (Selirand 1974: 157, 170). Ripatsil on suured valurandid, mida pole 

viimistletud. 

                                                 
13

  Pada matuste mündid on määranud Ivar Leimus 

JOONIS 9.  

AI 4116: 187B 

JOONIS 10.     
AM 1036:163 

JOONIS 11.  

AI 5366: LIII, 6 



23 

 

 

Tüüp XI: sirgete haaradega, ümarate haaraotstega, rombikujulise 

keskosaga, millel on kas väikesed ringikujulised süvendid rombi 

nurkades või ühel juhul keskne reljeefne rist. Pronksist. Mõõdud: 

haarad pikkuses 2 cm ümber. Eksemplarid: Kaberla 2 eks; Pada 2 eks. 

Kaasleidudest saab dateerida kõige paremini tüüp III ripatsi abil, mis võiks 13. sajandi 

alguskümnenditesse kuuluda. 

 

Tüüp II/XI: lühikesed haarad, mis otstes laienevad rombikujuliseks, 

otsad moodustavad umbes poole haarade pikkusest, rombi meenutava 

keskosaga, mida kaunistab reljeefne joonornament, mis järgib vähemalt 

keskosa rombjat kontuuri. Kuna rist on suhteliselt kulunud – 

tõenäoliselt palju kantud, siis pole võimalik aru saada, kas see 

dekoreering jätkub ka haaradel. Pronksist. Mõõdud: haarad pikkuses 

2 cm ümber. Eksemplarid: Kaberla 1 eks. Pealt üsna kulunud, 

mistõttu võiks palju kantud ripatsiga tegu olla. Kaasleidudest saab dateerida tüüp IV 

abil, mille dateering on 13. sajandi algus. 

 

Tüüp XIA: peenikesed torujad haarad, profileeritud otstega lõpus, 

ümmarguse keskosaga. Pronksist. Mõõdud: haarad pikkuses 2 cm 

ümber. Eksemplarid: Pada 1 eks. Kaasleidudest saab dateerida kõige 

paremini matusest leitud Tallinnas Valdemar II u 1219. aasta paiku 

vermitud mündi järgi.  

 

Tüüp XII: lamedad haarad, mis on kas sirged või veidi laienevad, otsad 

ümarad või kergelt kolmnurksed, ühel eksemplaril paikneb keskel 

pisikene ringikujuline süvend, muidu kaunistamata. Valmistatud valamise 

teel pronksist. Mõõdud: haarad pikkuses 2 cm ümber. Eksemplarid: Pada 

3 eks; Haimre 1 eks. Kaasleidudest on kõige täpsema dateeringuga 

ühest Pada matusest leitud Kölni peapiiskop Engelbert I münt (1216–

JOONIS 12    
AM 1036:124 

JOONIS 13. 

AI 4116: 235 

JOONIS 14.  

AI 5366: XIV, 3 

JOONIS 15. AI 

5366: CXXXI, 3 
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25). 

Tüüp XIII: lühikeste kolmnurkselt laienevate haaradega, mille otsad on 

sirged või keskosas veidi väljaulatuvad, kas üleni kaunistamata või 

dekoreeritud madalate mummudega haarade otstes ja keskel. Esineb nii 

pronksist kui tinast ristikesi. Mõõdud: haarad pikkuses 1 cm  või 2 cm 

ümber. Eksemplarid: Kaberla 3 eks. (sh 2 juhuleidu); Pada 1 eks. 

Kaasleidudest saab seda ripatsit dateerida kõige paremini tüüp III ripatsi abil, mis 

rinnalehtede põhjal 13. sajandi alguskümnenditesse dateerida võiks. 

 

Tüüp XIV: väikeste paksude ümmarguste haaradega kaunistamata ristike. 

Valmistatud pronksist valamise teel. Mõõdud: haarad pikkuses kuskil 1 cm 

ümber. Eksemplarid: Kaberla 1 eks (juhuleid). Kuna leiukontekst 

puudub, siis pole võimalik teda dateerida.  

 

Tüüp XV: haarad laienevad kohe rombikujulisteks otsteks, otstes 

asuvad pisikesed ringikujulised augud.  Riste ääristab 

punktiirjoonest koosnev ornament. Hõbedast. Mõõdud: haarad 

pikkuses 3 cm ümber. Eksemplarid: Kaberla 2 eks. Kaasleidudest 

saab dateerida kõige paremini rinnalehtede järgi 13. sajandi 

alguskümnenditesse (Leimus 2009). 

 

Tüüp XVI: ümara keskosaga, lamedate ja ümarate, otsast 

veidi laienevate haaradega rist. Halva säilivuse (ja 

kasutamise?) tõttu on raske aru saada, kuid näib, et haarad 

ja keskosa on äärest veidi läbistatud ja keskosast on 

lähtunud joonekujulised süvendid haaraotste suunas, 

rõhutades viimaste kuju. Mõõdud: haarad pikkuses ja 

laiuses u 5 cm. Eksemplarid: Kukruse 1 eks. Dateerub 13. 

sajandi alguskümnenditesse rinnalehe põhjal (Leimus 

2009). 

JOONIS 16.  

AI 4116: 199B 

JOONIS 17.  

AM  379:5 

JOONIS 18.  

AI 4116: 138 

JOONIS 19.  

KUKRUSE VI 
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2.4. Kas kohalik toodang või import? 

 

Laialt levinud esemete juures on oluline teada, kas tegemist võib olla sissetoodud 

asjadega või on neid ka kohapeal valmistatud, mis võimaldaks tõlgendamisel teha 

olulisi järeldusi. Selle alapeatüki eesmärgiks on püüda eristada kohalikku toodangut ja 

hinnanguliselt määratleda selle osakaalu laibamatuste ristikeste seas, kuid 

üksikasjalikumalt impordil ei peatuta, sest see nõuaks ka naabermaadel asuvate 

ristripatsite detailset uurimist koos metallograafiliste analüüsidega.   

 

Kohalikku päritolu saab kõige kindlamini välja tuua ristripatsitena kantud rinnanõelte 

peade osas (tüüp VIII), kus on üle võetud ristripatsi idee, aga nende vorm on kohalik ja 

ilmselt  kergesti kättesaadav ning teostatav. Suure tõenäosusega võib kohalikuks 

toodanguks pidada ka nelja Pada tinaripatsit  (2 tk tüüp VI, 1 tk tüüp VII, 1 tk tüüp 

XIII). Sellest saaks järeldada, et tinaesemete esinemine võiks olla piirkondlikuks 

eripäraks, sest nende osakaal võrreldes teiste käsitletavate kalmistutega oli üllatavalt 

suur. Näiteks vaid Kaberlas esines 2 tinaripatsit (AI 4116: 118), aga ülejäänutes mitte 

ühtegi. Kuigi tina ei säili tänu oma keemilisele aktiivsele hästi, usun, et tinaesemete 

rohkus Padas pole juhus. Tõenäoliselt oli aga neid algselt veelgi rohkem kui 

kaevamistelt leiti.  

 

Tõenäolisena tundub ka valmistamisel osaliselt ebaõnnestunud või lõpuni viimistlemata 

ripatsite kohalik päritolu. Ka nende levitamise positsioonilt jääb õhku küsimus, kuivõrd 

oldi nõus ostma praaki? Tegelikult ei ole defektiga ripatseid koguarvult palju – nelja 

ristikese osas võiks oletada tööõnnetust või ebaprofessionaalset meistrit ja kahel/kolmel 

juhul pole tehtud lõplikku viimistlust.  

 

Laibamatustest saadud 48-st ripatsist võiks seega kohapealsetena käsitleda vähemalt 

neljandikku (u 12/13 tk). Teiste puhul võiks vähemalt esialgu kaaluda importi, eriti 

selliste enamlevinud vormide puhul nagu näiteks tüübid IV ja XI, aga nendegi kõik 

eksemplarid pole täiesti ühesugused, mistõttu võib kaaluda mõne ristikese (nt tüüp XI 

esindaja Kaberla CLXIV matusest) valmistamist siinsete meistrite poolt.  
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Teema kokkuvõtteks tahan juhtida tähelepanu asjaolule, et käsitletavate laibamatuste 

leiud ei sisalda klassikalisi nn Skandinaaviapäraseid ristripatseid ja mõningaid teisi 

laialt levinud Vene algupäraga vorme, mida esineb nii linnustel nagu näiteks Varbolas 

(Tõnisson ja Selirand 1978: tahv XIV, 7 ), aaretes, nt Paimre (Tamla ja Kiudsoo 2005: 

38–39) ning põletusmatustega kalmistutes, nt Madi (AI 2590: 1794) ja Uugla (AM A 

1068: 305). Selline tähelepanek võiks kinnitada, et laibamatuste juures peamiselt 13. 

sajandi alguskümnenditesse dateeritavad ristripatsid olid selleks ajaks siin piisavalt 

kodunenud, et neid tehti juba kohapeal
14

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

   Ka Savastvere aarde (12. sajand)  ristripatsite puhul võiks uskuda ristikeste kohapealset tootmist 

(Leimus 2009: 8) 
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3. Kontekstid  
 

Ristripatsite eripalgelisest tüpoloogiast võib eeldada, et nende taga võisid olla erinevad 

tähendused, mille mõistmiseks tuleb arvestada ripatsite esinemiskontekste. Nii pean 

vajalikuks esmalt ristripatsitega matuste lokaliseerimist kalmistutel, seejärel analüüsin 

kõikide matuste orientatsioone, hauapanuseid, muu sümboltähendustega ripatsite ja 

ristisümboolika koosesinemist. Täpsemalt peatun ristripatsitega maetute soolisel ja 

ealisel kuuluvusel ja ristikeste vahetul kontekstil. Samu aspekte toon võrdluseks 

naabermaade matuste juurest. 

 

3.1. Ristripatsitega maahaudadega laibakalmistud  

 

Noorema rauaaja alguses ilmub domineeriva põletusmatuse traditsiooni kõrval 

jõulisemalt maahaudadesse laibamatmise komme (Selirand 1974: 64 jj; Mägi-Lõugas 

1995: 523–526; Valk 2001: 62–63; Mägi 2002: 25), kuid nendes varastes matustes 

ristripatseid ei esine. Viimased on seostatavad muinasaja lõpu (12.–13. sajandi) 

laibakalmistutega, esinedes Kaberlas, Padas, Kukrusel, Tammikus, Haimres ja Viru-

Nigula kirikaias. Nii näib ripatsristide levikukese olevat põhjapoolses Eestis (lisa 1), 

mida toetavad ka laibakalmistutest saadud, kuid ilma täpsema kontekstita leiud, nt 

Tuulast (AM  232:1) ja Pikaverest (AM 385). Ent Põhja- ja Ida-Eesti ei ole kogu 

ristripatsite levikuala, mujal Eestis domineeris enam põletusmatus (Valk 2001: 62–63; 

Mägi 2002; Mandel 2003), mida käesolevas töös ei käsitleta. Vaid kahes nimetatud 

kalmistus – Kaberlas ja Padas – esineb ristikesi rohkem kui ühes matuses, seetõttu 

tuleks esimese asjana heita pilk nende matuste paiknemisele kalmistul. Nagu plaanidelt 

selgub (lisa 2, 3), puudub ristripatsiga matuste paiknemises korrapära ja need asuvad 

võrdlemisi hajali. Padas esineb neid terve kaevatud kalmistu alal ja Kaberlas selle 

põhjapoolsemas küljes, aga viimase kalmistu suurust arvestades on ka seal siiski üsna 

suured vahemaad. Vaid kaks matust on Kaberlas ja Padas lähestikku, mis võib olla  ka 

juhus. Sellisest matuste paiknemisest ei saa välja lugeda, et ristripatsiga oleks maetud 

kindlasse piirkonda, mis lubaks järeldada nende ja teatud maa-ala (resp. pühitsetud maa) 

seotust ning võiks viidata otseselt ristiusule. Pigem on surnuid sängitatud oma 
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loomulikku asukohta, perekondlikule-kogukondlikule traditsioonile vastavalt. 

Analoogiline situatsioon on Birkas, kus ristidega matused on hajali. Anne-Sofie 

Gräslund peab aga tõenäoliseks, et kristlased maeti linnale lähemale, mida kinnitavad ka 

osa ristripatsitega matuseid, kelle omanikes on nähtud kristlasi (Gräslund 1980: 85). 

Soome puhul on huvitav märkida, et ristripatsitega laibamatused koonduvad kahte eri 

piirkonda: Turu ja Karjala kalmistutele (Purhonen 1998: 190).  

3.2. Matuste orientatsioonid 

 

Matuste paiknemisloogika on vähemalt osaliselt ühenduses nende orientatsiooniga
15

 ja 

üldiselt peetakse seda tähtsaks, seda enam võimalikus kristlikus kontekstis (Parker 

Pearson 1999: 6). Kuid kuna siinseid hilisrauaaegseid kalmistuid ei saa mõista üheselt 

kristlikena, siis võib nende varieeruvate orientatsioonide taga kaaluda muidugi teisigi 

aspekte kui teatud ilmakaare ideoloogiline olulisus, mis võib mängida kõrvalist rolli ja 

relevantne võiks olla hoopis mõni tähis maastikul (vt ka Jonuks 2009: 131 ja seal 

viidatud kirjandus). Siinkohal on huvitav märkida, et käsitletavate kalmistute peale 

kokku on kaetud vähemalt ühe matusega kõik põhi- ja vaheilmakaared ja vaid kahte 

vahe-vaheilmakaarde pole maetud, kuid nii täpne matmissuundade eristamine on 

suuresti kunstlik ja pigemini arheoloogide kui toonaste inimeste jaoks oluline (lisa 4). 

Isegi Viru-Nigula kirikaia teadaolevas kolmes varases matuses ei valitse ühtsust, kaks 

on suunatud peaga läände ja üks itta (Rudi 2003: 53–54). Teisedki väiksemad kalmistud 

(Tammiku, Haimre) on omalaadsed, sest maetud on loodest idakirdeni, mis pole kõigi 

kalmistute peale populaarsed matmissuunad. Kõige eripärasemaks võib pidada 

kombestikku Kukrusel, kus on põhimõtteliselt maetud igasse ilmakaarde, sh kõige 

ebapopulaarsemasse lõunakaarde. Üsna sarnased on palju kaevatud Pada ja Kaberla, 

milles domineerivad lääne- ja idakaartesse orienteeritud matused. Paljuski tänu nendele 

kahele ulatuslikult uuritud kalmistule valitsevad ka üldpildis orientatsioonina just need 

ilmakaared, kus esineb ka kõige enam ristripatsitega maetuid (lisa 5). 

 

Ka Taani ja Rootsi viikingiaegsete laibamatuste juures kehtib viimane situatsioon 

(Staecker 1999: 290 jj). Erilisem on Ojamaa, kus vaid kaks ristripatsitega hauda on 

läände orienteerituid, erinedes nii teiste surnute matmissuundadest (samas: 311). Soome 

                                                 
15

  Matmisorientatsiooni arvestatakse traditsiooniliselt pea suuna järgi. 
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ristikujuliste ripatsitega matuste orientatsioonid varieeruvad tugevasti, maetud on NE, 

NNW, SSW, WSW, SW (Purhonen 1998: Lisa 1). Venemaa puhul kasutatavad 

paralleelid Vologda oblastist näitavad sama tendentsi: ristripatsitega matmisel pole 

järgitud ühte kindlat ilmakaart, matmissuunad nii W, E, NE, SE (Makarov 1989: 56). 

Olgugi, et ristidega maetute orientatsioonid varieeruvad, paiknevad nad nii meil kui 

mujal kõige enam peaga läänekaartesse, mis on üsna hästi korrelatsioonis üldisema 

matuste orientatsiooniga.  

 

3.3. Hauapanused 

 

Teine väga oluline lähtekoht ristripatsitega matuste tõlgendamise juures on kitsamas 

tähenduses hauapanuste olemasolu. Siinjuures on oluline teha vahet leidudel, mis 

kuuluvad suririietuse juurde (spiraalid, naastud jms), on osa maetu ehetest (käevõrud, 

kaelakeed jms) või tema isiklikud tarbeesemed (noad, kammid jms) tingimusel, et need 

on leitud loogilisest kohast. Nii mõistan hauapanustena relvi (nt odaotsad), suuremaid 

tööriistu (nt sirbid, vikatid), savinõusid (mis võisid olla koos toiduga) ning surnule 

kaasapandud ehte- ja/või esemekomplekte (nt Kaberla CLXXIII: linase riide sisse 

keeratud rinnalehed), vales kohas olevaid üksikuid ehteid (nt Pada LVIII: põlve all olev 

ristpeaga rinnanõel) ja tarbeesemeid (nt Tammiku IV: nuga kukla taga) ning muud 

teistsugust (nt Kukruse VII: jalgade peale asetatud muna). Seega panuste definitsioonile 

vastavad esemed on need, mida arvati surnu teispoolsuses vajavat ja mida ta lisaks oma 

tavalistele asjadele (st riietus, ehted ja tarbeesemed) kasutada saaks. Selline 

matuseinventari eristamine leidudeks ja panusteks on vajalik, et näha esemete taga 

laiemat pilti ja avardada tõlgendusvälja (vt ka Fahlander ja Oestigaard 2008: 7, 9; 

Jonuks 2009: 66–67), eriti ristiusu mõjudega arvestamisel (vt ptk 4.5.). 

 

Vaadeldavates kalmistutes on kõikide matuste osas panustega ja panusteta maetute suhe 

üsna võrdne (lisa 6, 7), ristripatsitega matuste puhul pole ootuspäraselt panuseid Viru-

Nigula kiriku seina äärde sängitatud naisel (Tamla 1991: 377), ning need puuduvad 

Haimres, kus ei ole neid üheski matuses üheksast. Teised ristripatsitega matused on 

panustega (Tammiku laps; Kukruse naine). Kaberla üheksast ristikujuliste ripatsitega 

naisematusest on panustega kuus: sh CL ja CLXXIV juures on ristripatsid (2 tk) haua-
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aardes
16

. Panusena on tõenäoliselt ka CLII-i ristripats, mis leiti parema käe küünarnuki 

kõverduses, koos pronksspiraalidega ja risti küljes on pronkskee fragmendid (Selirand 

1993b: 4–5). Pada matustest on veidi rohkem kui pooled panustega ja sama kehtib 

sealsete ristripatsitega maetute puhul. Nii on panustega maetud mõlemad ristripatsiga 

mehed, kolm naist ja last ning sooliselt määramata matus. Taani ainukese kindla 

kontekstiga ristripatsi leid laibamatusest (Thymby-Bienbekist) on hauapanustega, sh on 

ristike ise üheks neist (Staecker 1999: 290–291). Rootsis on Birkas kolmel 

ripatsristidega ja ühel krutsifiksiga matusel panustena tõlgendatavaid esemeid (Gräslund 

1980: 85), Norsborggårdi mehematuse leiud piirduvad meestele tüüpiliste 

riietuselementidega, ent on rikkalikum kui sealne teine samaaegne mehematus (Staecker 

1999: 294–295). Ojamaalt teatakse samuti ristripatsi ja panustega mehematust 

Barshalderist ning lihtsalt leidudega mehehauda Havorist, kes oli erandlikult maetud 

koos koeraga (samas: 307–309). Soome puhul tuleb esile tõsta, et osa sealseid 

ripatsristidega mehematustest on väljapaistvad, erinevate staatusesemete ja muude 

panustega, mida tõlgendatakse kui kaupmeeste haudu; teine osa matustest on 

tagasihoidlikumate leidudega (Purhonen 1998: 150; 190). Kasutatava Vene näite puhul 

pole ristide ja ikoonidega matuste kohta täpselt välja toodud leiusuhteid, ent kõigil 

juhtudel on nähtud paganliku matmisriituse jälgi, sh matmist panuste definitsioonile 

vastavate esemetega (Makarov 1989: 56). Katsudes seda pilti kuidagi kokku võtta, siis 

selgub, et ristripatsi olemasolu ei muuda panustega või ilma matmise suhet ülekaalukalt 

kummagi poole kasuks. Ristikestega surnuid on sängitatud nii koos kui ilma panusteta 

ja sel moel sobituvad ristripatsitega matused laiemasse kalmistu ja kohalikku 

matmistraditsiooni. 

 

3.4. Muud sümboltähendusega ripatsid 

 

Kuigi töös on eraldatud panused teistest leiuliikidest, siis ei tähenda see, et teistel 

esemetel ei võiks olla maagilist- ja/või sümboltähendust. Antud töö huviorbiidist 

tulenevalt on lähema vaatluse all ka teised ripatsid, eriti need, millel võiks olla 

sümboltähendus. Siia on kaasatud ka tühjad ehte- või ripatsikannad, sest neid esineb 
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  Haua-aarde all peetakse siin ja edaspidi silmas panuste definitsioonis välja toodud kaasapandud 

ehtekomplekte, mis on ühtse kogumina ja ei ole loogilses kohas. 
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maetute kaelapiirkonnas küllalt tihti, mida ei saa pidada juhuseks. Lisaks on need 

tavaliselt mitmekaupa, mistõttu ei saa neid seostada teiste lähedalolevate esemetega
17

. 

Sealhulgas esineb tühje ehtekandu ka ristripatsitega matustes, Kaberla CLXXXIII 

luustiku juurest tuli neid välja koguni kümme. Selliste ripatsite esinemine ei ole kuigi 

sage – kõigi töös arvestatavate kalmistute peale oli kokku 277 matust; kusjuures 

sümboltähendusega ripatsitest esines kõige rohkem ristikujulisi ripatseid – 29-s 

matuses. Neile järgnesid rinnalehtedega (24), tühjade kandadega (16), ripatsmüntidega 

(11) ning erinevate hammas/kihv/luuripatsitega (10) matused. Olulisim probleemistik 

hõlmab paganlikuks peetavate (hammas/kihv/luu-, võre-, luunula-, kirvesripatsite jne) ja 

ristikujuliste ripatsite kooseksisteerimist.  

 

Kaelas ristidega kõrvuti esineb kirvesripatseid (2 tk) vaid Kaberla CLXXXIII luustiku 

juures. Oma kujult on need üsna trapetsiaalsed ja pigem sümboolsed, päriskirveid 

kopeerivate ripatsite imitatsioonid (Jonuks 2009: 299) ning tekitavad küsimuse: kui 

palju nad üldse kirvest kujutavad või on nad hoopis ornamenteeritud 

kolmnurksed/trapetsiaalsed ripatsid? See tekitab omakorda küsimuse, kuivõrd sellised 

tugevasti stiliseeritud ripatsid paganlikkust endas kanda saaksid ning unustada ei saa ka 

teist osapoolt – ristripatseid (4 tk; tüübid IV, V (2 tk), II/XI). Viimastest on tüüp V 

esindajad samuti tugevasti stiliseeritud ja umbes sama suurusega kui nn kirvesripatsid 

ning miks mitte ka puhtesteetilises plaanis lihtsalt omavahel kokkusobivad. Luuripatsite 

(2 tk) ja ristikujulise ripatsi suhe Pada LXXX naisematuses on pigem teistsugune, sest 

nad esinevad erinevates kontekstides – esimesed osana rinnakeest ja teine 

rinnapiirkonnas koos hoburaudsõlega olles nii üksteisest eraldi (Tamla 2011b: 12; fotod 

33, 34). Luunula- ja võreripats esinevad koos kahe ristripatsiga, viie kolmest 

pronkstraadist käevõru ja rinnalehega (sh vähemalt kahel risti kujutis) Kaberla CLXXIV 

matuse haua-aardes vasaku abaluu all (Selirand 1993b: 9–10), mis annab tunnistust 

paganlik vs kristlik vastandumise puudumisest. Pigem on nii selles kui eelnevatel 

juhtudel tegemist rikka märgimaailmaga, mille sümboolne keel jutustab pluralismist, 

eriti ilmekalt viimasel puhul.  
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  Tühjade ripatsikandade puhul võib oletada, et neis olnud ripatsid/ehted võeti enne matmist ära 

või olid need kadunud. Tegemist võis olla kõige tõenäolisemalt ripatsmüntide kandadega, eriti arvestades 

nende leiusituatsioone. 
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Skandinaaviast on teada üksikud juhtumid, kus ristripatsid esinevad koos nn Thori 

vasara kujulise ripatsiga, mille olemust seostatakse üldiselt paganliku traditsiooniga, nii 

on neis nähtud otsest reaktsiooni kristluse levikule (Staecker 1999: 234–235 ja seal 

viidatud kirjandus). Samas on selline kooseksisteerimine viinud mõned teised uurijad 

mõttele, et otsest vastandumist ei tuleks nende puhul järeldada, veelgi  enam – on 

arvatud, et nimetatud ripatsid pole üldse Thoriga seotud, vaid nii võib näha nende taga 

ka kristlikku tähendust (Zeiten 1997: 27 ja seal viidatud kirjandus) või tegemist on 

eelkõige naiste jaoks olulise viljakusmaagiaga seotud esemetega (samas: 28). Olulisem 

aspekt võiks olla aga nende ripatsite ajaline seos: vasarripatsid on vanemad ja ristide 

tuleku ajaks hakkavad need arheoloogilisest leiuainesest kaduma, viimastes on nähtudki 

vasarripatsite asendust (Staecker 2003: 468). Vaadeldavad matused Venemaal toetavad 

üldist seisu, sealgi esineb kristlik sümboolika paaril juhul kõrvuti paganlikeks peetavate 

amulettidega (nt väike rõngaga pronksteravik koos võtmekujulise ripatsiga, 

lusikakujuline ripats, erinevad kihv/hammas/luuripatsid) ja seda 11. sajandi keskpaiga –

12. sajandi alguse matuste hulgas (Makarov 1989: 57). Niisiis ei välista ristripats ei 

matuse sees ega oma vahetus kontekstis (nt kaelakees) teiste erinevate maagiliste- ja/või 

sümboolsete ripatsite korraga kandmist. Samas on selline nähtus pigem harv (v.a Läti), 

mille põhjuseks võib pidada ka ripatsite üldist vähesust laibamatustes, mis teeb juba 

statistiliselt vähetõenäoliseks nende kooseksisteerimise.  

 

3.5. Muu ristisümboolika 

 

Viimaseks suuremaks kalmistuteüleseks kriteeriumiks on neis leiduv muu 

ristisümboolika – ristimotiiviga rinnalehed ja ristikujulise pikendusega pahkadega 

hoburaudsõled. Võrreldes naabermaadega on meie muinasaegne usuga seotud aines 

üsna pildivaene (Jonuks 2009: 296), seega ristimotiiviga esemete eristamine võiks anda 

aimu risti kujutise populaarsuse kohta ja seeläbi aidata otsustada selliste esemete (sh 

ristripatsite) tähenduse üle. Rinnalehti käsitlenud Ivar Leimus (2009: 17) näeb nende 

algset märgimaailma valdavalt kristlikuna, seda põhjusel, et enamiku ikonograafia on 

seotud risti kujutisega, jäljendades kristlikku sümboolikat kandnud esemete kujundust. 
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Rinnalehti esineb 24-s matuses, millest ristimärki suutsin tuvastada seitsmes
18

, 

kusjuures koos ristripatsitega on viis matust. Kristlusega seostatakse vahel pahaga 

hoburaudsõlgi (Pauts 1997), selles kontekstis on olulisemad aga ristikujulise 

pikendusega pahaga hoburaudsõled, kus ristimärk on ilmne ja seetõttu võiks kanda seda 

seost kõige enam. Vaadeldud maahaudadega kalmistutes esineb selliseid sõlgi kahes 

matuses, kuid kummaski pole ristripatsit. Sisuliselt võiks samas võtmes vaadata ka 

müntide märgimaailma, nt peab Ivar Leimus seda mõningate rinnalehtede üheks 

ristimotiivistiku algupäraks (Leimus 2009: 16). Siinses töös pole münte siiski lähemalt 

uuritud nende halva säilivuse tõttu: paljud hõberahad on liiga kulunud, et otsustada 

nende kujunduse üle, mis võis olla algselt nende kandmise ajendiks. 

 

Iseenesest on ristikujulised ka meil levinud rinnanõelte pead, mille hilisrauaaegsed 

vormid on küll kohalik ilming, kuid mille alged ulatuvad balti hõimude juurde 

keskmisel rauaajal (Selirand 1974: 145; Jaanits jt 1982: 384). Kuna neid esineb 

vaadeldavates maahaudadega kalmistutes 37-s matuses ja sh 7-s koos ristripatsitega, siis 

kerkib küsimus, kas ristpeaga rinnanõelad võisid oma vormiga uusi ideid toetada? 

Sellele vastamiseks tuleks alustada küsimusest, kas risti kujutis ehtenõeltel on lihtsalt 

tüpoloogilise arengu tulemus, mis oma kujult on juhtumisi stiliseeritud rist või nähti 

selles toona kohe risti koos viimaste kõikvõimalike tõlgendustega. Igatahes pidi selliste 

rinnanõelte ristimärgina tajumine olema piisavalt tugev, millele viitavad ristripatsina 

kantud nõelapead Viru-Nigulas ja Kaberlas. Üldiselt tundub püstitatud küsimusele 

vastuse leidmine keeruline kui mitte võimatu ülesanne, sest tegu on naiste 

rõivakinnituseks mõeldud esemega, mille funktsionaalne pool on palju ilmsem ja 

sümboolne tähendus pigem spekulatiivne. Ainsaks vihjeks ongi ripatsina kantud 

rinnanõelad ja ehk ka need, millel on panuse funktsioon, mis võiks kehtida (väikeste) 

laste puhul nt Pada CXXVII, LXXIX matuse või naiste juures, kellel pole need 

harjumuspärases asukohas, nt Pada LVIII luustik. Risti kujutis domineeribki arvuliselt 

kõige enam ristpeadega rinnanõelte näol, aga nende märgiline tähendus on ilmselt 

erandlik. Nagu ka kõikide sümboltähendusega ripatsite juures moodustavad 
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  Probleemiks on rinnalehtede halb säilivus, pealegi on osa neist konserveerimata või puuduvad 

leiukarpidest. Seepärast kasutan vaid matuste arvu ja ei märgita ilma ristimärgita rinnalehtede koguarvu. 

Võib veel lisada, et need rinnalehed, mida on rohkem kui üks, on tavaliselt ka rohkema ristisümboolikaga 

eksemplaridega esindatud. 
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ripatsristidega matused arvulise enamiku märgilise tähendusega ristisümboolikaga 

esemete seas. 

3.6. Ristripatsitega maetute sugu ja vanus 

 

Jõudes lõpuks ainult ristikujuliste ripatsitega matuste juurde on esmalt vaatluse all 

küsimus, kelle haudades neid leidub. Sooline ja ealine kuuluvus
19

 varieerub igas 

kalmistus: nii on Kukrusel, Haimres ja Viru-Nigulas maetuks naine, Tammikus laps, 

Kaberlas kõigil kordadel naine (9) ja Padas kõige enam lapsed (6), siis naised (5) ja 

mehed (2), sugu ei ole määratud kolmel matusel. Vanus on teada Viru-Nigula naisel, 

kes oli matmise hetkel u 20–25 aastane, Kukruse naine oli u 40–50 a, Pada mõlemad 

mehed 30–35 a, kaks naisematust vastavalt 25–30 a ja 35–40 a ning Pada lastest 

määratud 5–11 aastased. Suur osa maetute east jäi kahjuks teadmata. Võib vaid tõdeda, 

et Padas, kus on kõige enam inimeste vanused määratud, mingeid seaduspärasusi 

ristiripatsite ja maetute ea vahel ei esine, mida toetavad ka Kukruse ja Viru-Nigula. 

Käsitletud laibamatuste põhjal ilmneb, et ristripatsitega on maetud kõige enam naisi, siis 

lapsi ja vaid kaks meest. Selline sooline ja ealine erinevus näitab ristripatsite 

tähendusvälja laiust, sh võimalikke piirkondlike arusaamisi, mida demonstreerib 

ilmekalt Kaberla näide, kus ristripatseid esineb vaid naiste haudades ja Pada, kus 

domineerivad lapsed.  

 

Varieeruv pilt on ka naabermaades - Taanis on ristripatsiga maetuks naine (Staecker 

1999: 290), Rootsis Norsborggårdis mees ja Birkas kõik naised (samas: 294 jj). Ojamaal  

kuuluvad nende hulka mehematused Barshalderis ja Havoris, aga Eskelhemis, Vinoris 

ja Visbys naine (samas: 302 jj). Soomes domineerivad ristikestega mehed (12) ja esineb 

ka kolm last (Purhonen 1998: 150). Vologda oblasti ristide ja ikoonide omanikeks on 

kaks meest (30–40 a), üksteist last, kolm teismelist noormeest, üks 18–20 a neiu ja 

üksteist vanemapoolset naist (Makarov 1989: 56). Lätis on maetuks peamiselt naised ja 

lapsed (Mugurēvičs 1974: 231). Selles võrdluses on Eesti kõige sarnasem Läti ja Vene 

näidetega, kõige enam erineb aga Soomest.  
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  Kukruse luustikud on määranud Martin Malve, Pada  ja Viru-Nigula omad Leiu Heapost, 

Tammiku puhul ei selgu aruandest, kas matused määrati antropoloogiliselt või leiude põhjal. Kaberla 

luustike sugu selgitas välja Karin Mark, Haimre on määramata nagu ka osa matuseid Kaberlas ja Padas. 

Viimaste puhul on aruandes vahel kasutatud panustepõhist määramist või jäetud sugu lihtsalt märkimata.  
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3.7. Ristripatsite vahetu leiukontekst 

 

Kõige olulisem tasand enne ristripatsite tõlgendamist on nende vahetu kontekst: 

tähtsaks kriteeriumiks on esmalt nende asend: kus ja mitmekaupa nad asuvad. Kõikide 

matuste ülest seaduspärasust ei ole, ka sama kalmistu siseselt paiknevad ripatsid 

erinevalt (lisa 8–11). Silma paistavad siiski lapsed, kelle matustes on kõik ristripatsid 

olnud kaelas. Üksnes Pada LXXIV luustiku juurest leiti ripats haua põhjast, aga see 

matus oli hilisema sissekaevega segatud. Ootuspäraselt on kõige kirjum pilt naiste 

haudades, kellega saab seostada mitmeid erinevaid ehteid, mille ühe osana figureerivad 

ristripatsid, ent neid leidub ka panuste koosseisus. Kaberla CL luustiku juures saab 

ainukesena kindlalt eristada ühe matuse sees kahte leiukonteksti, nii kaelaehtes kui 

haua-aardes. Kahe Pada mehe matuse puhul esinevad ristikeste erinevad 

leiusituatsioonid: nii kaelas kui ka tõenäolise riietuse, jalamähise
20

, osana. Sooliselt 

määramata matustes on nende kontekstide üle raske otsustada, nii võib ristripats kahel 

puhul olla kas riietuse osa või panus
21

, lisaks saadi üks leid segatud luude vahelt.  

 

Esmases huviorbiidis on kaelakeed, kus on oluline jälgida, kas ristripats esineb kaelas 

üksinda või integreerituna mitmete teiste ripatsite jms kaelaehtesse. Üksikut ristripatsit 

kaelas  seostatakse tavaliselt ristiusuga (nt Mägi 2002: 151; 2003: 99–100). Niisamuti 

on oluline nende välimus - lihtsate ristide taga võib näha nende väikest väärtust ehtena, 

seetõttu on selliseid riste seotud kristlusega (nt Gräslund 1980: 84). Kahekümne 

üheksast matusest on neljateistkümnes ripatsristid kaelakees, millest vaid pooltel 

juhtudel on need ainsate (rist)ripatsitena. Tavaliselt on nad osaks helmekeest, 

pronksrõngastest ketist või rippunud mingi orgaanilisest materjalist nööri/paela küljes, 

millest pole enam jälgi. Kaelaehtes olevate üksikute ripatsite välimuse järgi ei saa 

põhjapanevaid järeldusi teha, sest kõik nad erinevad tüpoloogiselt, kuid torkab silma, et 

sellisel moel esineb neid kõige enam laste matustes (viiel puhul seitsmest). Teised ühe 

ristripatsi kontekstid seostuvad kas prillspiraalpäiste nõeltega linikukeega (2 korda) või 

rinnakeega (5 korda). Lisaks eelnimetatud naiste matustele esineb üks laps, kelle 

kaelaketis on veel rinnaleht (Pada XXV). Ülejäänuid nelja üksikut eksemplari võiks 

seostada kas riietuse või panustega, kolmel puhul on kontekst ebaselge. Nende ristikeste 

                                                 
20

 Riina Rammo suuline informatsioon (03.05.2011) 
21

 Riina Rammo suuline informatsioon (03.05.2011) 
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väliskuju vaadates ilmneb, et ei ole ühte nt vaid rinnakee jaoks olevat ripatsitüüpi. 

Varieeruvus on nende hulgas suuremgi võrreldes kaelas kantavatega: alates 

tagasihoidlikust Haimre XII tüüpi ripatsist kuni imposantse Kukruse XVI tüübi 

esindajani.   

 

Domineerivalt esinevad ripatsid küll ühekaupa, ent nende esinemissagedus kaelakeedes 

ulatub kuni kuueni, olles nii tõeliselt uhkete ehtekoosluste osaks. Osa mitmekaupa 

kaelakees ja/või hauapanuste hulgas esinevad ripatsid on oma välimuselt identsed. 

Huvitav on seejuures märkida, et mitmed samasuguse väljanägemisega ripatsid erinevad 

siiski suuruselt. Samas võib ühe kee sees iga rist ka oma nägu olla (nt Kaberla CLXXV; 

Pada CLXI) ja väga erineva tehnilise teostusega (nt Kaberla CLXXIII). Defektiga 

ripatsite esinemises mingeid seaduspärasusi pole võimalik täheldada. Mitmekaupa 

esinevad ripatsid ka kahes haua-aardes, millest ühte sai juba eespool kirjeldatud 

(Kaberla CLXXIV). Teise – Kaberla CL luustiku  juurest on tema vasaku õlavarreluu alt 

leitud kahe ristripatsi, nelja rinnalehe (sh vähemalt kahel ristimotiiv) ja kahe 

(hõbe)naastuga kogum (Selirand 1993b: 4). 

 

Viikingiaegsetes Soome ja Skandinaavias laibamatustes esinevad ristripatsid tavaliselt 

ühekaupa, peamiselt on nad kaelas, kuid mõned ka panusena (Purhonen 1998; Staecker 

1999). Kasutatava näite puhul Venemaalt on sealseid riste ja ikoone leitud kõige enam 

kaela- ja rinnapiirkonnast, kus nad esinesid ilmselt kaelakeedes nii ühekaupa kui ka 

mitmekesi, kusjuures ristid ja ikoonid omavad alati keskset positsiooni; lisaks leidub 

neid veel kõhul või jalgadel ja ühes matuses võib neid olla mitmes kohas (Makarov 

1989: 56–57). Lätis on ristid tavaliselt integreeritud mitmekesi kaelaehtesse, kus neid 

võib olla kuni kümme ja sageli koos teiste ripatsite nagu näiteks ripatsmüntidega, aga ka 

kuljuste, kaurikarpide jms (Mugurēvičs 1965, 1974).  

 

Leiusituatsioonide analüüsist selgus, et ühte kindlat ristripatsikandmis-traditsiooni ning 

vormipõhiseid seoseid välja ei joonistunud, ka naabermaades on see igal pool veidi 

isemoodi.  
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3.8. Kokkuvõte 

 

Olles analüüsinud nii kalmistute- ja matusteüleselt ristripatsitega maetute kontekste, siis 

selgub, et Eesti laibamatuste puhul ei ole võimalik välja tuua tavalist/keskmist 

ristripatsiga maetud indiviidi, niisamuti ei eristu nende surnute paiknemine kalmistul, 

nende orientatsioonid ja panuste esinemine on kooskõlas üldisemate trendidega. 

Kõrvutades siinseid tulemusi naabermaadega, siis samasugune üldine komme, et 

ristripatsitega surnud maetakse kõige tihedamini läänekaartese, kehtib ka mujal. Samas 

ei ole see reegel, sest erandeid tuntakse ka Ojamaal, Soomes ja Venes. Analoogiad on 

ka panustega matmisel, kusjuures ristripatsitega maetute juures võib täheldada vahel 

rikkalikke panuseid nagu näiteks osa Soome mehematuseid, aga  esineb ka tavalisi ehte- 

ja riietuseosadega surnuid. Kõik see annab tunnistust, et üldistes matmiskommetes ei 

ole ristripatsitega maetute puhul lahkunutele osaks saanud silmapaistvalt erinevat 

kohtlemist, üldiselt on matmisriitus seotud pigem perekondliku ja/või kogukondliku 

traditsiooniga, sh võiks teatud erinevusi täheldada Eesti-siseselt.  

 

Süüvides täpsemalt leiusuhetesse, siis on ristripatsi positsioonid võrdlemisi erinevad, 

seda nii ealises-soolises plaanis kui ka kaasleidude suhtes, niisamuti esinemissageduse 

ja väliskuju poolest. Sarnaseid paralleele kohtab ka naabrite juures, kus ristripats ei 

esine ainult kaelapiirkonnas, mitmel juhul võib tõlgenda seda panusena, lisaks võib 

ripatsriste kaelas olla mitu, sh esineda koos valdavalt paganlikeks peetavate 

amulettidega. Erinevusi saab märgata ealises ja soolises aspektis: Taanis, Rootsis ja 

Ojamaal on maetuteks täiskasvanud, kõige enam naised, kuid Soomes domineerivad 

just mehematused, Lätis mainitakse vaid naisi ja lapsi ning Venes on meile kõige 

sarnasemalt ristikestega maetud mõned mehed, kõige enam naisi ning lapsi. Kõike 

kokkuvõttes tuleb toonitada, et igal pool on piirkondlike erinevusi, kuid need matused ei 

ole kardinaalselt teistsugused oma kaasaegsetest, erinevus seisneb vaid ristripatsi(te) 

olemasolus.  
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4. Tõlgendus  
 

Historiograafia peatükist tuleb välja, et tänu sellele, et ristripatsid pole kunagi eraldi 

uurimisobjektiks olnud, siis on neid tihti tõlgendatud üldiselt. Harva on uurijad võtnud 

selge seisukoha, pigemini on valitud kuldne kesktee tuues välja ristripatsite vastandlik 

olemus. Leiukontekstid näitavad, et neid kõiki üheselt interpreteerida ei saa ja senised 

läbivad tõlgendusvõimalused on teoreetiliselt kõik tõenäolised. Nii kasutan eelnevatest 

peatükkidest saadud informatsiooni ning koos valitsevate tõlgenduste põhiargumentide 

najalt ja töö käigus ilmnenud tähelepanekutega katsun jõuda tulemuseni, kuivõrd neisse 

olemasolevatesse interpretatsioonidesse see allikmaterjal üldse sobitub. Seejuures on 

oluline esmalt defineerida, mida konkreetse interpretatsiooni all mõeldakse, sest alles 

nii on võimalik kaaluda ristripatsite sobivust mõnda konteksti (nt Schülke 1999). Kuigi 

selline kriteeriumite loomine on meelevaldne, annab see mingid piirid, mille sees 

arutleda ja peaks takistama liiga suurt üldistamist. Oluline on märkida, et üks tõlgendus 

ei välista teisi, ent nende laialivalgumise ja liigse üldistamise vältimise nimel on igas 

alapeatükis rõhutatud just ühte tõlgendussuunda.  

 

Enne laibamatuste ristripatsite tõlgendamist tuleks fikseerida nende laiem levik meil ja 

lähiümbruses. Taani vanim ristike kuulub 9. sajandisse, enamik aga 11. sajandisse 

(Zeiten 1997: tabel 3) ja hilisemad ripatsid kuuluvad 11. sajandi lõppu, 12. sajandi 

algusesse (Staecker 1999: kaart 52). Rootsis ja Gotlandis võib rist- ja krutsifiksripatsite 

leviku alguse paigutada 10. sajandisse ja dateeringu ülempiiri 11. sajandi lõppu ja 12. 

sajandi algusesse (samas: kaardid 54, 56, 58, 60). Soomes esinevad ristripatsid 

peamiselt ristiretkede perioodil (dateering: 1025–1150/1300), aga vanimad võiks pärit 

olla ka viikingiajast (dateering: 800–1025) (Purhonen 1998: 58). Loode- ja Kirde-Vene 

ristid ning ikoonid kuuluvad selgelt 11.–13. sajandisse (Makarov 1989: 58). Lätis 

ilmuvad ripatsristid 11. sajandil, need on populaarsed 15. sajandini (Mugurēvičs 1974). 

Eestis hakkavad ristripatsid levima 11. sajandi lõpul, mil nad ilmuvad põletusmatustesse 

ja aaretesse (Mägi 2002: 151; Leimus 2009: 8). Ristikesed ei kao ka keskajal, neid 

leidub külakalmistutes, mille varased vormid on põhikujult (13.-14. sajand) on 

hilisrauaaegsetega sarnased ja 14. sajandist alates hakkavad domineerima rombjad 

ristripatsid (Valk 2001). 
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4.1. Ristripats kui sotsiaalse positsiooni tunnus? 

 

Kuna ühiskond pole ühtne, siis on selle loomulikuks osaks erinevad soo-, ea- ja 

staatusega seotud rollid. Arheoloogias on laibamatustel selliste probleemide uurimisel 

suur osakaal, selle taustal  on traditsiooniliselt suhtutud leiurikastesse matustesse kui 

kõrgema positsiooniga inimeste omadesse. Selline üksühene tõlgendamine on seotud 

paljude probleemidega ja tegelikkus võib hoopis erinev olla (vt nt Parker Pearson 1999; 

Schülke 1999). Selle töö seisukohalt lähtun siiski traditsioonilisest käsitlusest, mille 

järgi võivad matustest saadud leidude olemus ja -situatsioonid peegeldada maetute 

sotsiaalset positsiooni. Nende eristamisel lähtun töö käigus tekkinud muljetest, milline 

võiks olla nt Kaberla naiste matuse juures rikkalike leidudega ja milline tagasihoidlikum 

matus. Sellekohast statistikat ei pidanud ma antud töö teema juures vajalikuks, eriti 

arvestades teema komplitseeritust. 

 

Ristripatsi ja selle kandja seostamine kindla sotsiaalse positsiooniga on kõige 

rõhutatumalt välja toodud meeste puhul. Eriti Soomes, kus enamus ristripatsitega 

maetutest on täiskasvanud mehed, kellest osade matused on leiurikkad ja panustega 

(Purhonen 1998: 150). Neis nähakse nn eelristitud (primsignatio, vt allpool) kaupmeeste 

haudu, kes kristlastega kauplesid (samas). Teine levinud tõlgendussuund ristripatsitega 

meeste puhul on nende interpreteerimine kui kristliku kuninga teenistuses olevatest 

sõjameestest, kelle puhul on oletatud niisamuti eelristimist (Sandholm 1965: 102; 

Staecker 1999: 342; Mägi 2002: 152). Käsitletavates matustes Eestis on kaks 

ristripatsitega meest, kellest vaid ühe puhul saaks sellist lähenemist rakendada. Seda 

Pada XIV puhul, kelle juurest leiti panuseid (kirves, savinõu), isiklikke asju (nn stilus, 

nuga, tuleraud ja -kivi, hõbemünt), riietusega seotud osi (raudrõngad, rihmakand, 

pannal) (Tamla 2011a: 7). Kaaludes mõlemat tõlgendussuunda, siis leidudepõhiselt 

võiks matus tänu kirvele sõjamehe kasuks rääkida. Teise mehematuse Pada CVIII 

ripatsit tuleks käsitleda kaunistuselemendina (vt allpool). Kuid (siinsete) paganatest 

kaupmeeste ja nende primsingneerimise vajalikkuse on Ivar Leimus kahtluse alla 

seadnud, sest selline tõlgendus põhineb ühel lausel Egili saagast (mis pole kaasaaegne) 

ja lahtiseks küsimuseks jääb kristlastest kaupmeeste ärihuvide või usuliste 

tõekspidamiste ülesus (Leimus 2007: 52).  
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Siinsed peamised ristripatsite kandjad on naised, kelle juures selliseid konkreetseid 

sotsiaalseid seisuseid nagu meeste puhul on raske välja tuua. Selge on see, et need 

eksisteerisid ja võisid küllaltki erinevad olla. Olgu vaid ära toodud, et ristripatsitega 

matuste leiusituatsioonid lubaksid erinevusi näha. Nt on kõrget sotsiaalset staatust 

oletatud Viru-Nigula kirikaeda maetud naise puhul, sest surnu oli sängitatud otse kiriku 

müüri äärde, lisaks oli ta maetud koos ehtega (rinnakee ja käevõru) ning noaga (Tamla 

1991: 377). Rikkalikult ehitud ja panustega on maetud nt Kukruse VI, tagasihoidlikud, 

ilma panusteta on nt Kaberla CLXXV, CLXI, mille taga võiks ühe põhjusena oletada 

erinevat seisuslikku positsiooni, kuid mis ristripatsi (mitte)kandmise suhtes ei ole 

määrav.  

 

Ristripatsitega lapsi, kelle vanus jääb Pada andmete põhjal 5–11 aasta ümber, ei saa 

käsitleda kui ühiskonna staatuseta liikmeid, kindlasti olid ka neil positsioonilisi 

erinevusi (täpsemalt laste käsitlemise kohta arheoloogias vt üks uuemaid käsitlusi 

Fahlander 2011). Kõik ristripatsitega laste matused on ehetega (pea kõigil käevõru(d), 

kaelakett) ja kolmel juhul panusena nuga (Pada LIII, CXI, Tammiku III). Kõige 

tähelepanuväärsem lastest on Pada LIII, kes oli asetutud hauda n.-ö magavas asendis  

(Tamla 2011b: 2, foto 4), mis on erandlik terve kalmistu peale. Kuid viimase põhjuseks 

on tõenäoliselt pigem usundilised kui sotsiaalse staatusega seotud tagamaad. Laste 

sotsiaalse seisundi kohta (Padas) oleks vaja põhjalikku analüüsi. Kuid välja saab tuua, et 

üldine pilt on ristripatsitega laste matuste puhul teiste lastega võrreldav ja ristripatsi 

olemasolu tõttu mingeid erilisi aspekte täheldada ei saa.  

 

4.2. Ristripats kui ehe? 

 

Kaunistuselemendina võib käsitleda neid ristripatseid, mis kuuluvad mingisse ehtesse 

(nt kaelakesse Kaberla CLXI, rinnakeesse Pada CLXX) või paiknevad ripatsehtena 

riietusosade küljes. Näiteks jalalaba peal olevat risti Pada CVIII matusel võiks seostada 

jalamähisega. Üksinda esinevaid kaelariste, kus pole jälgi keest (mis võiks olla sel juhul 

orgaanilisest materjalist nöör/pael ja lagunenud, nt Pada XIV) selles kontekstis tavaliselt 

ei käsitleta, vaid neid võib pidada tähenduslikumaks. Kõige enam on ehtefunktsiooni 
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nähtud neis ripatsristides, mis esinevad mitmekesi korraga (nt Kaberla CLXXIII) või 

kui ripats(id) esinevad kõrvuti teiste ehetega (nt Kaberla CL, koos kuljustega). 

Esteetiliselt võiks toimida tugevasti stiliseeritud või luksuslikumat stiili esindavad 

ripatsid (nt Kukruse VI). Ristripatsite kui ehteasjana käsitlemist võiks toetada fakt, et 

kõige enam saab neid seostada naistega (29-st matusest 17-s), kelle matustes esinebki 

rohkem ehteid ja ripatsid võiksid seega ühed kaunistuselemendid olla. Sel juhul kui tegu 

pole panusega võib väita, et ristripatsitel on tõenäoliselt ka ehtefunktsioon ja nende 

kandmine võis lihtsalt naiste seas rohkem moes olla (vt ka Staecker 1999: 391–392). 

Üldiselt on laste matuste leidude koosseis sarnane naiste omadega ja seetõttu võiks 

teoreetiliselt (tütar?)laste matustest saadud kaelariste samalaadselt, ehte-

funktsioonipõhiselt tõlgendada.  

 

Kuid kogu sellisel lähenemisel on mitmeid puuduseid. Tuleb arvestada, et nii lihtsad kui 

stiliseeritud ripatsid võivad oma erinevale väliskujule vaatamata olla märgilise 

tähendusega. Ripatsristide erinev väljanägemine ja kandmissituatsioon võivad olla 

seotud selle omaniku isikliku maitsemeelega ja/või sotsiaalsete/materiaalsete 

võimalustega. Vaid ehtefunktsiooni vastu räägib ka üldine sümboltähendustega ripatsite 

vähene hulk, mis võiks anda kaalu juurde ristikeste tähendusliku küljele. Kõige 

paremini tõestavad sümboolse poole olulisust valudefektiga ja lõpuni viimistlemata 

ripatsid (vt 2. ptk), mida vaatamata esteetilisele ebatäiusele kantud on.  

 

Võttes arvesse poolt- ja vastuargumente ristripatsite ehtefunktsiooni väljaselgitamisel, 

siis tuleks vaadata, kas mõnel ripatsitüübil võiks olla kõige enam ehetena 

tõlgendatavaid kontekste. Eelmises peatükis välja toodud tüüp V võimalik esteetiline 

sobivus kõrvuti olevate nn kirvesripatsitega võiks olla üks näidetest (Kaberla 

CLXXXIII). Kuid sama tüübi vorm Pada matusest LXXX esineb koos hoburaudsõlega 

(algselt riietuse külge kinnitatult?) rinnapiirkonnas ja võiks oma esilekerkivama 

positsiooni tõttu tähenduslikum olla. Lisaks on sellel ripatsil keskosas ristikujuline 

tühimik, mis seda konkreetset ripatsit kahest Kaberla omast kui ristikujulisest ehteasjast 

eristada võiks. Tüüp V ripatsid näitavad ilmekalt, et iga ristripatsi esinemiskontekst on 

erinev ja tüpoloogilselt samadesse ripatsitesse üheselt kui ehetesse ilma kontekste 

arvesse võtmata ei saa. Kõige enam sobitub ainult kaunistuselemendiks tüüp I, mis 
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esineb ehete juures, tavaliselt kaelakeedes (Kaberla: CLXI, CLXXIII; Pada CLXI). 

Tüüp I ripatsid ei esine kaelakeedes kunagi üksinda, erandiks vaid Kaberla CLXXXI, 

kus selline ripatsrist on üksinda prillspiraalpäistega nõeltega kees. Kuid viimase kuju 

jätab lahti võimaluse, et seal esines teisigi ripatseid. Sellist tüübi I võimalikku 

ehtefunktsiooni toetavad ka juhuleiud: nt Pikavere prillspiraalpäiste nõeltega kee, koos 

kahe ripatsristi ja kuljusega. (AM 385) ja sealt samast saadud keekandja koos kuue 

sellise ja ühe tüüp XI ripatsiga (AM 385: 2b). Lisaks on tüüp I ripatsid kõige 

arvukamalt esinevad,  pea kõigist teistest väiksemad ja paksemad, mis ka vormipõhiselt 

võiks toetada ehteasja ideed. Välimuselt veelgi väiksem ja vähem teisi ristripatseid 

meenutav on Kaberlast juhuleiuna saadud tüüp XIV ainueksemplar, mille puhul pelgalt 

välimuse järgi otsustades võiks seegi kuuluda pigem kaunistuselementide hulka.  

 

4.3. Ristripats kui maagiline amulett? 

 

Võttes arvesse, et ristripatsite funktsioon on midagi enamat kui ehtimine, siis risti kujust 

lähtuvalt on üheks tõlgendusvõimaluseks nende kui maagiliste amulettide käsitlemine. 

Proovides sellele tõlgendusele mingid raamid anda, siis võiks lähtuda nt Mirjam 

Koktvedgaard Zeiteni definitsioonist, kus ta toob välja, et amuletid on esemed, mis on 

tehtud maagilistel eesmärkidel ja mida saab (ehetena) kanda ning mille omanik kas 

lihtsalt usub selle maagilisusesse või kasutab seda rituaalides (Zeiten 1997: 5).  

 

Ristripatsite juures välja toodud maagiline aspekt on seotud neile omistatud kaitsva 

funktsiooniga, mille tagamaadeks on arusaam ristist kui väemärgist või kui 

rahvausundis tuntud kaitsemärgist (Valk 2004: 278–282, seal ka rahvausundi kohta 

toodud näited). Kaitse- ja tõrjemaagilise tähenduse andmine ristikestele (keskaegses 

maailmapildis) on tuntud laiemalt (Mugurēvičs 1965, 1974; Makarov 1989; Zeiten 

1997, Staecker 1999). Lätis ja Venes on ristripatsite kandjateks suures osas lapsed, keda 

peetakse eriti kaitset vajavateks, mida siis ristripatsi kandmine neile pakkuda võiks 

(Mugurēvičs 1974: 231; Makarov 1989: 56–58). Ka siinseid matuseid võiks selles 

tõlgendusväljas näha, seejuures mitte ainult lapsi. Kindlasti võiksid ka täiskasvanud 

maagilisest-kaitsvast aspektist huvitatud olla, sest nemad teadvustavad üleloomulike 

jõudude olemasolu ja saavad ristripatseid kasutada. Ristikeste maagilist tähendust võiks 
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kinnitada fakt, et hilisrauaaegsetest laibamatustest ei ole leitud ühtegi krutsifiksripatsit 

ega enkolpionit
22

, mis Skandinaavias, Soomes ja Venemaal on ühtedeks põhiallikateks 

kristianiseerimisprotsessi kohta.  

 

Siinsete ristripatsite tõlgendamisel paganliku amuletina on lähtutud veel nende ajalisest 

esinemiskontekstist, mille puhul rõhutatakse selle nähtuse kadumist 13. sajandi alguses 

(Valk 2004: 279, Jonuks 2009: 298). Selline ajaline määratlus lubaks nende 

tõlgendamist väekandjatena (Valk 2004: 279). Kuid käsitletavad laibakalmistud 

näitavad, et ristripatsite esinemine kontsentreerub neis 13. sajandi alguskümnenditesse 

(vt II ptk), mis võib olla seotud maa ametliku kristianiseerimisega (vt ka Jonuks 2009: 

298). Seega analüüsitavate laibamatuste puhul ei saa nendes esinevate ristripatsite 

tõlgendamisel piirduda üksnes paganliku väe- ja kaitsetähendusega, vaid tuleks küsida 

kuivõrd ristripatsid endas ristiusuga seotud ideoloogiat kannavad. 

 

4.4. Ristripats kui kristluse marker? 

 

Juba mainitud ristripatsite dateeringud laibamatustes ei luba ristiusust kuidagi mööda 

vaadata, küsimus on pigem selles, mil moel seda mõisteti. Keskendudes (ristripatsitega 

maetud) inimestele, siis kristianiseerimise juures on oluline rõhutada erinevaid 

individuaalseid tasandeid uue usu omaksvõtmisel. Eestis on seda esitanud 

kolmetasandilise mudelina T. Jonuks (2003: 140–141; vt täpsemalt historiograafia ptk). 

Katsudes anda raame 12. sajandi lõpu ja 13. sajandi alguse võimalikule kristlusele, siis 

kasutan ma Jonuksi poolt eristatud teist tasandit. Jättes aluseks vahevormi kaudsete 

mõjude (nt laibamatmiskombe elavnemine) ja nn päriskristluse vahele (kus on olemas 

kiriklik organisatsioon jms), siis lisaks kristlikul maal ristitud inimestele rõhutaksin oma 

käsitluses rohkem eelristitud inimeste osakaalu.  

 

Primsigneerimine (algselt ld  praesignare või primum signare) ehk eelristimine või ka 

ristiga märkimine on ristiusule üleminekuühiskonnas  levinud akt, millega võtsid 

paganad vastu risti (sh tehti nende ees sümboolne ristimärk), aga neid ei ristitud veel 

                                                 
22

 Siiski ainukese enkolpioni leiu puhu Saaremaalt Viltinast ei saa välistada selle päritolu 

laibamatusest, kuna kalmesse on maetud nii põletatud kui põletamata surnuid (Jonuks 2009: 296–297).  
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ametlikult. See andis neile erilise staatuse: nad võisid kristlastega kaubelda, kristlike 

väepealike sõjateenistusse astuda, jumalateenistustest osa võtta ja isegi pühitsetud maale 

maetud saada (Sandholm 1965). Selle kasulikkus paganate silmis oli võimalus jääda 

oma traditsioonide juurde (sh paljud jäidki sellesse staatusesse ja ei saanud täielikult 

ristituteks), sest täiemahuline usuvahetus (ristimine) oleks lõhkunud vana 

harjumuspärast elukorraldust ja ka kirikule sobis põhimõte, et üleminek oleks leebe, läbi 

mille hakkaksid paganatest Põhjalased tundma kirikuga ühtekuuluvustunnet (samas: 

102–103). Arvan, et nn primisigneerimise praktikat võiks osaliselt siinsegi (mees)eliidi 

puhul oletada, iseasi on nende matuste tuvastamine. Kui selleks indikaatoriks võtta 

ristripats, siis ainuke sobiv kandidaat võiks olla Pada XIV mehematus, kelle leiud ja 

panused on pigem rikkalikud ja kelle kaelas oli lihtsa tegumoega korralikult valmistatud 

ripats (tüüp XIA) (vt ka alaptk 4.1.). 

 

Naised kui Skandinaavia ristripatsite peamised omanikud on pälvinud tähelepanu 

kristianiseerimise kontekstis (vt Gräslund 2003; Staecker 2003). Marika Mägi on 

põgusalt peatunud naiste võimalikul rollil ristiusustamisprotsessis, milles ta leiab, et 

pigem võisid siinsed naised selle vastu kui poolt olla ja tõenäoliselt ei olnud meeste ega 

naiste suhtumisel ristiusku märgatavaid erinevusi (Mägi 2002: 153). Kuna käsitletavates 

laibamatustes on ülekaalukalt ristikeste omanikud naised, siis tasuks nende võimalikul 

usukuuluvusel peatuda. Kõige ilmekam on Viru-Nigula naisematus koos rinnanõela 

peaga, mida on kantud selgelt kristlikus kontekstis ristripatsina (Tamla 1991: 377). 

Teised matused nii otseseid vihjeid ei anna, kui siis Kaberla CLII-i ristripats (vt 3. ptk), 

mida  võiks käsitleda kristliku tagamõttega leiuna (WSW-orientatsioon, leidudest veel 

vaid prillspiraalpäiste nõeltega kee, ristripatsiga kee panusena). Nõnda võiks kaaluda 

lahkunu puhul kui ristisust mõjutatud või kui (eel)ristitud inimest. 

 

Laste matuse juures tundub nende lähedaste suhtumine kõige olulisem aspekt. Ühe 

võimalusena saab kaaluda ka siin eelristimise praktikat, mida Skandinaavia allikatele 

toetudes on rakendatud imikute puhul, mille keskaegne taust on seotud uskumustega, et 

ristiga märkimine kaitseb lapsi kuradi eest (Sandholm 1965: 104). Primsigneerimise 

kontekstis on Soomest leitud kolme ristripatsitega maetud last tõlgendatud (Purhonen 

1998: 150), selline teoreetiline võimalus jääb siingi. Iseenesest võiks ju kõigi 
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ristikestega matuste juures spekuleerida nii lahkunu kui tema omakste usulise kuuluvuse 

üle. Samas ei paku enamus matused nii selgelt sellist võimalust ning liialt hüpoteetiline 

oleks väljendada terve kogukonna (mitte)seotust kristlusega ristripatsitega matuste 

esinemise põhjal. 

 

Kristlikus kontekstis võiks eraldi vaadelda Pada hilisema sissekaevega segatud matused 

(42 matust, kolmel ristripatsid), kelle puhul on tavaliselt järeldatud, et haudu on lõhutud 

eesmärgiga röövida surnutele kaasa pandud pronksehteid (Tamla 1998). Või võiks 

alternatiivse lähenemisena oletada nende surnute puhul mingisugust erilist positsiooni, 

mis oli hilisema sissekaeve aluseks? Matuste ajaline skaala lubaks siduda neid ka 

usuvahetusperioodi jääva nähtusega, kus vastsed kristlased pöörasid sel moel oma 

paganlikke esivanemaid (sugulasi) ristiusku (Jonuks 2009: 276–277 ja seal toodud 

näited). Kuid ristripatsite positsioonid ei näi seda kinnitavat. Hilisema sissekaevaga 

LXXIV-i lapsematuses leiti ripats haua põhjast (Tamla 2011b: 9), CXLVI-i matuse 

juurest leiti ristripats segatud luude vahelt matuse peapoolse osa juurest (Tamla 20: 5) ja 

CLXVIII-i, ristripats parema reieluu kõrval (samas: 14–15). Nii ei saa leiusituatsiooni 

arvestades kindlat väita, et ristripatsid oleksid sissekaevetega kaasaegsed ja võiks olla 

otseseks viiteks hilisemale omakste ristimisele. Kui võtta aluseks, et need surnud maeti 

koos ristripatsitega ja hilisemate sissekaevete tegijad olid teadlikud nende matuste 

iseloomust ning leidudest (Tamla 1998), siis näib see toetavat pigem hauaröövi ideed. 

 

4.5. Järeldused 

 

Selline tõlgenduste piiritlemine andis kõige konkreetsemad tulemused ristripatsite kui 

ehtefunktsiooniga asjade kindlaks tegemisel. Nii näib tõenäoline, et tüüp I ja XIV 

(võibolla ka Kaberla CLXXXIII juures olevad tüüp V ripatsid) võiksid olla kasutusel 

olnud kui ristikujulised ehteasjad. Teiste tüüpide puhul selliseid vormipõhiseid järeldusi 

teha ei saa, sest neil on mitmeti tõlgendatavad kontekstid või neid on liiga vähe. 

Kokkuvõtvalt jõudsin järeldusele, et suure tõenäosusega võib ülejäänute ristripatsite 

puhul uskuda suuremat tähendust kui ainult ehtimisfunktsioon, mis aga sekundaarsena 

on ilmselt igal juhul esindatud (v.a panused). 
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Teiste tõlgendussuundade sobitamine allikmaterjaliga on üsna keeruline, mida 

raskendab domineerivate tõlgenduste vastandlik olemus. Paratamatult tekib nii laiem 

küsimus, kas hilisrauaaegsete laibahaudade juures on olemas selgelt eristatav kristlik ja 

paganlik matus ja mis roll ristripatsitel seal on? Nooremal rauaajal elavnenud 

laibamatmiskombe põhjusena nähakse tavaliselt kaudset kristluse mõju, seda eriti W–O 

suunalistes matustes (nt Selirand 1974: 186; Jaanits jt 1982: 415;  Lang 2007: 246). 

Ilmselt olulisim aspekt puudutab nn päris panuseid: kui neid pole, siis räägib see 

tugevamalt ristiusu mõjude kasuks (nt Jaanits jt 1982: 415; Lang 2007: 246) ja 

hauapanuste esinemist nähakse selgelt paganlikuna, seega kristlusele vastanduva 

tunnusena. Siiski mitmed uurijad on rõhutanud, et varakristlikes matustes oli panuste 

esinemine lubatud ning kristlikus doktriinis ei ole see otsesõnu keelatud (Jonuks 2009: 

309 ja seal viidatud kirjandus). See kehtib hästi matuste puhul, mida on tõlgendatud 

(tänu ristripatsile) kui primsingneeritute haudu (vt nt Purhonen 1998; kaudsemalt ka 

Mägi 2002: 152). Kokkuvõttes arvan, et sellist vastandumist paganlik matus vs kristlik 

12. sajandi lõpu ja 13. sajandi laibamatuste puhul eristada ei saa. Kindlate kriteeriumite 

loomine ühe või teise poole kasuks on kunstlik, sest (siinsete) matuste arheoloogiline 

aines ei ole üheselt tõlgendatav, mida ristripatsid ilmekalt tõestavad. Siinkohal võikski 

rõhutada, et ristripatsit ja kristlust ei saa võtta üksühesena kumbagi pidi. Ristripats ei 

pea tähendama kristlast (nt Pada XL, maetuks u 5 a laps või Kaberla CLXI, koos 

kaelakeega, milles viis tüüp I-sse kuuluvat ripatsit); ega kristlane ristripatsit, kelle jaoks 

võis oluline olla hoopis peaga läände matmine jms (vt ka Makarov 1989: 58). Seda 

kinnitab ilmekalt ka töö III ptk, mis näitas, et ristripatsitega ja ilma maetute puhul ei saa 

matuste olemuses kardinaalseid erinevusi näha, sest kui esimesed oleksid maetud ilma 

ristripatsiteta ei paistaks enamus neist matustest teiste hulgast silma. Seega võiks kõigi 

hilisrauaaja (teise poole) laibamatuste juures võtta aluseks pluralistlikku maailmavaadet, 

milles oli mitmekesine sümboolne keel (vt ka alaptk 3.4.). Ka eelnevalt lahutatud 

ristripatsite tõlgendused haakuvad omavahel. Näiteks on staatuseseme tõlgendus on 

seotud ristiusuga, sest just eliiti on nähtud seda esimesena vastu võtmas (vt I ptk). Kui 

võtta aluseks, et ristripatsil on mingi märgiline tähendus, siis amuleti definitsioon sobib 

hilisrauaaja kristlikule esemele hästi, mis võis sümbolina selle omaniku jaoks olla 

seotud uue ristiusu jumalaga, aga samaaegselt võis ta selle abil loota kaitset/õnne jms 

(vt ka Staecker: 340, 342). Selles kontekstis tasub mainida analoogiana näidet Siberi 



47 

 

šamaanist, kelle peakatte küljes rippus rauast rist, mis pidi tema jaoks võõrale jumalale 

Kristusele demonstreerima, et šamaan kuulub kristlaste hulka ja tänu sellele ei segaks 

Kristus šamaani tema tegevustes (Donner 1979: 102–104).   

 

4.5.1. Konkreetsed tõlgendused 

 

Järgnevalt püüan käsitletavate laibakalmistute ristripatsitega matuste kohta esitada kõige 

tõenäolisema(d) tõlgenduse(d). Kõige paremini saab tõlgendada Viru-Nigula matust, 

kes oli ilmselt kõrge positsiooniga ristitud naine. Vaadates teisi kalmistuid, kus on 

leitud üks ristripatsiga täiskasvanu, siis Haimre naisematuse puhul võiks kaaluda 

otseseid mõjutusi ristiusust, võttes aluseks nii risti lihtsa väliskuju (tüüp XII) ja panuste 

puudumist. Kukruse VI on seevastu rikkalike ehte ja panustega naine, kelle rinnakees 

on talle igati sobivalt väljapaistev ristripats, mistõttu võib maetu puhul uskuda kõrgemat 

positsiooni ja ripatsi esteetilist otstarvet (tüüp XVI). Kuid ristikese välimuses on kõige 

märkimisväärsem selle suurus (haarad pikkuses ja laiuses 5 cm ümber), mis viib 

mõttele, et sellise ripatsi omanik võiks läbi selle omada ristiusust mõjutatud 

maailmavaadet või enda seisundit kristlasena efektsel moel manifesteerida. Kaberla 

seitsme naisematuse puhul
23

 tuleb välja piirkondlik eripära, st ristikesed on seostavad 

vaid naistega, kuid need erinevad nii väliskujult kui leiusituatsioonidelt. Nagu Kukruse 

ripats on ka Kaberlas kaks teistest suuremat ja luksuslikumat stiili ripatsit (tüüp IV) 

CLXXIII ja CLXXXIII matuses, mis kuuluvad kaelaehtesse koos teiste (rist)ripatsitega 

ja on ilmselt olnud kesksel kohal. Sellised kaelaehted on kindlasti omanud esteetilist 

väärtust, kuid niisamuti võiks selline ühe ristikese imposantse keskne positsioon  kaalu 

juurde selle sümbolväärtusele, mida siis toetavad teised (rist)ripatsid. Selliste uhkete 

ristide märgiline tähendus seostub minu arvates pigem ristiusuga (nagu Kukruse VI), 

sest väe- või kaitsemärk võiks olla pigem isiklikku laadi, mitte tähelepanu keskpunktis 

olev ese. Nii ehtena kui maagilise esemena võib tõlgendada CLXIV-i ripatsit (tüüp XI) 

prillspiraalpäiste nõeltega keest ja ma ei eelistaks kumbagi neist. Ühest tõlgendust on 

raske pakkuda ka CLXXV-i juures, kelle ripatsid (tüüp III ja XIII) on vähe stiliseeritud 

ja äratuntavalt risti kujuga tagasihoidlikus kaelakees ja ilma panusteta matuses ning 

                                                 
23

  Siin ei ole arvestatud Kaberla CLXI ja CLXXXI matuseid, milles esineb minu poolt ehteasjana 

tõlgendatav tüüp I ilma teiste kõnekate ristripatsiteta. 
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välistada võib ainukesena ehk staatuseseme tõlgenduse. CLII-li puhul näib mulle kõige 

usutavam siin maetu otsene seos ristiusuga (vt ülevalpool). Haua-aaretes olevaid 

ripatsriste CL-i ja CLXXIV-i matustes võiks seostada maetu kõrgema positsiooniga, 

esimese puhul on märkimisväärne, et ristripatsid esinevad kahes kontekstis, lisaks 

panusele ka kaelas (tüüp III), mis võiks laiemalt anda kaalu ristripatsi tähendusele ja nii 

ei saa tohiks välistada (eel)ristimise praktikat. Viimase kõige tõenäolisem näide on 

Pada XIV mehematus, kelle puhul võiks kaaluda ka sõjamehe staatust. Teise 

mehematuse CVIII-i puhul võiks ristikujulist tinaripatsit seostada ainult 

ehtefunktsiooniga (vt ülevalpool). Võttes vaatluse alla Pada ristikestega naised, siis 

neidki ei saa ühesena vaadata. Vaid ehte funktsiooni võiks oletada CLXI-i matuse 

juures olevatel ristripatsitel, sest ainukese juhtumina on Padas seal ripatsriste kantud 

korraga rohkem kui üks (1 tk tüüp I, XI ja 2 tk tüüp XII) ja nende seas on tüüp I ning ka 

teised on väiksemat ja lihtsamat sorti ristikesed, laiem matuse kontekst viitab tänu 

panustele ja mitmesugustele ehetele ka kõrgemale positsioonile. Viimast saab täheldada 

ka CXLII juures, kus on esindatud tüüp VII ripats. Nimetatud Pada naiste puhul väärib 

kaalumist primsigneerimise praktika, sest ristiusku seostatakse varases faasis tavaliselt 

eliidiga. Seda demonstreerivad kõige ilmekamalt rikkalike ehetega ja müntide põhjal 

dateeritud matused LXXXIV ja CLXX, kelle matmisaeg jäi tõenäoliselt 13. sajandi teise 

veerandisse. Kolme hilisema sissekaevega matuse juures (vt ptk 4.4.) ei saa otseselt 

ristripatsitest lähtuvalt mingeid konkreetseid järeldusi teha. Laste leiumaterjal on üsna 

ühetaoline ja lubaks nii Pada lapsi kui Tammiku last koos vaadata. Laste puhul on 

raske midagi rohkemat välja tuua, et nendegi ripatsid olid tõenäoliselt pigem märgilise 

tähendusega kui lihtsalt ehteasjad, sest ristikesed olid pea alati ainukesed ripatsid 

pronksist kaelaketi küljes. Siinjuures võiks kaaluda laste tõlgendamist naistega 

samalaadselt, sest mõlemate leiumaterjal on üsna sarnane, mis omakorda viib mõttele, 

et võibolla olid ripatsristidega maetuteks tütarlapsed.  
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Kokkuvõte 
 

Muinasaja lõpp ja üleminek keskajale on oluliseks verstapostiks ajaloos, mille juures on 

ühe paljukäsitletud teemana maa ristiusustamine. Oma levikult haakuvad viimasega 

ristripatsid, mis oma väliskujult lähtuvalt on ühed enim diskuteeritud esemed 

kristianiseerimise kontekstis.  

 

Ajalisest perspektiivist lähtuvalt on ristripatseid tõlgendatud tihti kristliku usukuuluvust 

tähistava sümbolina. Selliste interpretatsioonide puhul on nende levikus nähtud kas 

Vene või Skandinaavia algupära, mida toetavad varased ristiusu mõjud enne maa 

ametlikku ristimist (nt laibamatmiskombe elavnemine). Muuhulgas on üha enam 

hakatud tähelepanu pöörama toonastele inimestele endile ja nende suhtumisele 

ristiusku. Teiste tõlgenduste puhul on ristripatsites nähtud kas lihtsalt ehtefunktsiooniga 

asju või maagilise tähendusväljaga, amuletitaolisi esemeid. Kaudsemalt on ristikesi 

seostatud kõrgema sotsiaalse positsiooniga. Senised üldistavad tõlgendused on üksnes 

mõttetöö vili, sest kogu allikmaterjal on alles teaduslikult läbi töötamata, ilmselt 

seetõttu ei välistata tavaliselt ühtegi ristripatsi võimalikku tähendust. 

 

Rakendades ripatsite tüpoloogilist ja kontekstipõhist analüüsi ristripatsitega 

laibamatustega maahaudades proovisin jõuda konkreetsemate tulemusteni. Vaatluse all 

olid matused Pada, Kaberla, Kukruse, Haimre ja Tammiku kalmistutest ning Viru-

Nigula kirikaiast. 

 

Võrreldes naabermaade ristikestega ilmneb, et suur osa siinsetest ripatsitest on 

kohalikud vormid ja tõlgendused, mis ei sobitu üldistesse tüpoloogiatesse. Sellest 

lähtuvalt tegin algust Eesti leiumaterjali vormipõhise jaotusega, kus ristikujulised 

ripatsid jagasin kuueteistkümneks tüübiks, lisaks kaks alatüüpi ja üks kahe tüübi 

vahepealne. Siinsed ripatsid on enamvähem võrdhaarsed (kreeka) ristid, enamik on 

tehtud pronksist, lisaks on neli ripatsit tinast, kaks hõbeplekist ja üks hõberistike. Eesti 

ristikeste juures paistavad silma kohaliku eripärana tinaripatsid Padast, ristripatsitena 

kantud rinnanõelapead Viru-Nigulas ja Kaberlas ning silmnähtavad tootmispraagid ja 

lõpuni viimistlemata ripatsristid. Eestis hakkavad ristripatsid levima 11. sajandil, aga 
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laibamatustesse ilmuvad need alles 12. sajandi lõpul ja enamik kuulub 13. sajandisse, 

mis võiks viidata tähenduste erinevusele ja võimalik ka, et tähenduse muutumisele.  

 

Järgmise etapina olid vaatluse all erinevad kalmistute- ja matustesisesed kontekstid: 

ristripatsitega matuste paiknemine kalmistul, nende orientatsioonid, kitsamas 

tähenduses hauapanused, teised sümboltähendusega ripatsid ja muu ristisümboolika. 

Neid aspekte lahates selgus, et üldistes matmiskommetes ei erine ristripatsitega matused 

oma kaasaegsetest ja ristikestega maetute puhul võib matmisriituses pidada oluliseks 

perekondlikku ja/või kogukondlikku traditsiooni. Sama kehtib üldises plaanis ka 

naabermaades. Eesti-siseselt paistavad silma Kaberla, kus ristikestega on maetuks vaid 

naised ja Pada, milles domineerivad lapsed. Individuaalsel tasandil oli vaatluse all 

ristikestega maetute sugu ja iga, lisaks ristripatsite vahetu kontekst matuses. Neid külgi 

analüüsides selgus, et ristikesed võivad olla erineva esinemiskontekstiga: neid leidub nii 

naiste, meeste kui laste matuses; neid on kantud kaelakees, rinnakees, linikukees, 

panusena; nii ühe kui mitmekaupa. Kõige enam sarnaneb siin Eesti materjal Vene ja 

Läti näidetega ja erineb Soomest, kus ripatsristidega maetuteks on ülekaalukalt mehed. 

Kindlat seost mõne ristitüübi ja vahetu konteksti puhul täheldada ei saa, mis võiks olla 

tingitud ristitüüpide paljususest ja eksemplaride vähesusest neis.  

 

Selline sügavam kontekstide analüüs kinnitas veelkord, et ristripatseid ei saa ühesena 

tõlgendada. Liigse üldistamise vältimiseks tuleks raamistada erinevad interpretatsioonid 

ja sobitades neid allikmaterjaliga võiks jõuda konkreetsemate tulemusteni. Seniste 

tõlgendussuundade – ristripats kui sotsiaalse positsiooni tunnusmärk; kui ehe; kui 

maagiline amulett; või kui kristlase tähis – piiritlemine andis kõige otsesemad 

tulemused ehteasjade väljaselgitamisel. Nii pakun välja, et tüüp I ja analoogse 

välimusega pärast ka XIV võiks olnud kasutuses olla kui ristikujulised ehteasjad, teiste 

tüüpide puhul ei ole ripatseid eneseid ega ehetena tõlgendatavaid kontekste piisavalt 

palju. Ülejäänute tõlgendussuundade raamistamine ja rõhutamine viis laiema 

probleemini: kuidas üldse mõista hilisrauaaja lõppu kuuluvaid matuseid. Igatahes leian, 

et ei tohiks vastandada paganlikku ja kristlikku, sest võttes aluseks ajalised raamid ei saa 

mööda vaadata ristiusu mõjudest ja neid ei tohiks näha vastanduvas suhtes. Pigem 
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tuleks hilisrauaaegseid matuseid tõlgendades arvestada rikka märgimaailmaga, mille 

sümboolne keel jutustab pluralismist, mille üheks kinnituseks ristripatsid on. 

 

Viimase aspektina tõlgendasin kõikide kalmistute ristripatsitega matuseid. Proovisin 

kõigest eelnevast lähtuvalt näha maetute ristripatsi omamise põhjuseid. Domineerima 

jäid tõlgendused, mille puhul usun ristripatsi omanikuks ristiusust mõjutatud inimest, 

mitmete puhul võiks pidada tõenäoliseks (eel)ristimist (nt Pada XIV, LXXXIV, CLXX,  

Kaberla CLII, Kukruse VI). Tundub, et ajend ripatsristide esinemiseks laibamatustes on 

üldine ristripatsite levik kristianiseerimisperioodil, mis andis tõuke nende levikuks 

Põhja-Euroopa regioonis, sh Eestis.  

 

Vaatamata domineerivale seosele ristipatsi ja ristiusu(stamise) vahel, arvan, et seda ei 

tohiks ühtse lõppjäreldusena kõigi laibamatuste ristikeste kohta teha. Tuleb leppida 

tõdemusega, et suur osa maetutest olid vähem või rohkem ristiusust mõjutatud, mida 

ristripats väljendada võiks. Teisele osale inimestele näib leiukontekstist lähtuvalt see 

esmasena midagi muud tähendavat, aga ilmselt ajendi selle kandmiseks/kasutamiseks 

(nt vaid ehtena) said nemadki ristiusu mõjutusel. 

 

Kindlasti peaks jätkama ristikeste vormi- ja kontekstipõhist uurimist, sest alles siis 

võiks kaaluda üldistavalt kõikide ristripatsitepõhist järelduste tegemist. Selle töö 

edasiarendusena näen järgmise etapina sarnase konteksti- ja tüpoloogiapõhise analüüsi 

rakendamist asulatest, linnustelt ja põletusmatustest leitute ja juhuleidudena saadud 

ristikeste osas. Selline põhjajalikum uurimistöö võiks näidata ka käsitletud laibamatuste 

ristikeste üldist sobivust Eestist leitud ripatsristide hulgas ja võimaldaks selles töös 

saadud järeldusi edasi arendada. 
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The cross-shaped pendants of inhumation burials in 12.–13. 

century Estonia - adornments, Christian or pagan 

characteristics? 
 

Summary 
 

Cross-shaped pendants are one of the most discussed symbolically laden artefacts 

among Estonian Latest Iron Age (dated between 1050 and1250 AD on the basis of 

material culture) archaeological material. Although they have been mentioned in nearly 

every piece of writing concerning the late prehistoric society and the beginning of the 

Middle Ages, especially in the context of Christianization, there has yet been no 

specialized research of cross-shaped pendants. The current work at hand aims to fill this 

gap. 

 

The beginning of the distribution of cross-shaped pendants dates back to 11
th

 century, 

when these artefacts can be found from different sites. In this thesis I study pendants 

found from cemeteries with inhumation burials. Those are the only onesthat provide us 

with archaeological context which shows precisely who and how could have worn them.  

Thus, I shall analyze the cross-pendants found from Pada, Kaberla, Kukruse, Haimre 

and Tammiku cemeteries and from the early burials from Viru-Nigula churchyard.  

The aims of this research are the following: firstly, to give a background for cross-

shaped pendants based on research carried out so far. Secondly, find out on the basis of 

the pendants themselves, whether it is possible to make interpretations based on their 

shape, for example determining local productions, type(s) of crosses that can be 

associated with a certain context (e.g. necklaces) and if some of the cross-shaped 

pendants should be interpreted as such in the first place (perhaps they represent simply 

cross-shaped jewellery).  

 

Generally, cross-shaped pendants have been interpreted as either a symbol of Christian 

faith, a piece of jewellery not affiliated with Christianity or an object with magical 

qualities. Also, indirectly they have been associated with a higher social position. But 

none of the generalizing interpretations so far have had a proper foundation proved with 
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source material. It should be stressed that, when interpreting cross-shaped pendants, 

they cannot be viewed as a single unit (even if their possible variety is demonstrated), 

for their meaning may vary greatly depending on the context. Perhaps that is the reason 

why most of the discussions over the possible meaning of cross-shaped pendants have 

ended with the convenient statement that they probably possess all of the 

aforementioned functions and anything more specific is unlikely to be found out.  

 

In comparison with the neighboring countries it is apparent that a large part of the cross-

shaped pendants found in Estonia local forms and interpretations, which do not fit in to 

general over-European typologies. For that reason, I made a start with dividing Estonian 

archaeological material. I managed to divide them between 16 types and two subtypes.  

One find has joint qualities from two different types. What stands out among Estonian 

crosses as a local peculiarity, are lead pendants from Pada cemetery, heads of decorative 

pins worn as cross-shaped pendants in Viru-Nigula and Kaberla, and obvious 

manufacturing scrap and unfinished pendant crosses. Crosses found from our area can 

mostly be dated from the second half of the 12
th

 century to the first half of the 13
th

 

century, with the high point being in the first decades of the 13
th

 century.  

 

As the next stage I looked into different contexts on cemeteries and burials: the location 

of burials with cross-shaped pendants on the cemetery, their orientation, grave goods, 

other pendants with symbolic meaning and other cross-symbolics. Having analyzed 

these aspects it became clear that concerning general burial rituals, burials with cross-

shaped pendants do not differ from other contemporary burials and in the case of people 

buried with crosses, family and/or community traditions may be deemed important in 

the funeral rite. The same tendency can also be observed in the neighboring countries. 

On the level of the individual, the sex, age and primary context were under observation. 

Analysis of these aspects showed that cross-shaped pendants may appear in the graves 

of males, females or children; in the form of a necklace, or as part of one, as a grave 

good etc; either singularly or more. A certain connection between a cross-type and its 

primary context could not be established, the reason for it may be the multitude of 

cross-types and the scarceness of examples in them.  
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A deeper contextual analysis of this sort confirmed once again that cross-shaped 

pendants cannot be interpreted as single-valued objects. Context-based analysis gave the 

most direct results when trying to determine them as jewellery objects. Hence, I suggest 

for type I and likely also type XIV to have been in use as cross-shaped jewellery 

objects.  

 

As a last aspect I interpreted all burials with cross-shaped pendants from all cemeteries. 

Based on the aforementioned aspects, I tried to suggest the reasons for the buried to 

have owned the cross-shaped pendants. Only a few burials can be interpreted to have 

direct connections with Christianity. However, it is a firm belief of the author that in 

most cases the buried were influenced by Christian faith and thus, some of them could 

have been explained by the phenomenon primsignatio (deferred baptism). 

 

It appears that the impulse for the appearance of cross-shaped pendants in inhumation 

burials came from the general spreading of those kinds of pendants in the period of 

Christianization, which motivated the spreading of them in Northern-European region. 

By the first decades of the 13
th

 century, when the inhumation burial cross-shaped 

pendants are most frequent, they had been familiar to the local population for over a 

century and some of them were manufactured locally. 
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Lisad 

 
 

 
 

Lisa 1. Ristripatsitega 12.–13. sajandi laibamatused. 1-Kaberla; 2-Pada, 3-Viru-Nigula; 

4-Kukruse; 5-Tammiku; 6-Haimre. 
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Lisa 2. Pada kalmistu matuste paiknemine. 1-hilisema sissekaevega lõhutud matused; 2-

tervena säilinud matused; 3-kaevatud ala suurus; 4-ristripatsitega matused. Joonis on 

tehtud Tamla (1990 ja 1998)  jooniste järgi. 
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Lisa 3. Kaberla matuste paiknemine. Punase ringiga on tähistatud ristripatsitega maetud.  

Tehtud Selirand 1974, joonis XLVI järgi
24

. 
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   Kahjuks on tegu väga segase plaaniga nii originaali kui publitseeritud plaani puhul ja mitmed 

matused ei ühti neis omavahel ja mingil põhjusel on osa matuseid vaid numbrite näol. Siiski loodan, et 

selline skemaatiline plaan on piisavalt illustratiivne.  
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Lisa 4. Kõikide käsitletavate kalmistute matuste orientatsioonid

25
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   Käsitletavatest laibakalmistutest sobisid ajaliselt 277 matust antud töö konteksti ja diagrammides  

kajastuvad vaid need matused, mille kohta oli piisavalt kontekstiinfot, mida diagrammis väljendada. 

Kõigis üldistes tabelites esitaud andmestiku olen saanud siin ja edaspidi aruannetest: Ariste (1948); 

Indreko (1929, 1930); Jonuks ja Lõhmus (2010); Kustin (1955); Laul (1956); Selirand (1958, 1993a–b); 

Tamla (2011a–c;) Tõnisson (1958) ja Viru-Nigula kirikaia kohta Tamla (1991). 
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Lisa 5. Ristripatsitega matuste orientatsioonid 

 

 

 
Lisa 6. Panustega ja panusteta matuste suhe kõigis käsitletavates kalmistutes, 

väljendatuna protsentides. 
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Lisa 7. Panustega ja panusteta matuste suhe ristripatsitega matustes, väljendatuna 

matuste arvus. 
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Lisa 8. Ristripatsite skemaatiline positsioon naiste matustes

26
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 Luustike pildid on võetud Buikstra ja Ubelaker (1994). 
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Lisa 9. Ristripatsite skemaatiline positsioon meeste matustes 
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Lisa 10. Ristripatsite skemaatiline positsioon laste matustes 
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Lisa 11. Ristripatsite skemaatiline positsioon antropoloogiliselt määramata matustes 


