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SISSEJUHATUS
Võrreldes naabermaadega on Eestis siiani vähe tegeletud muinasaja ning keskaja alguse
rõivastuse temaatikaga. Ometi on see oluline aspekt mineviku olustiku, kommete ning
mentaliteedi uurimisel. Rõivastuse väljanägemise, materjalide, kasutatud töövõtete ja
vahendite uurimine avardab meie pilti kunagisest ühiskonnast – selle ülesehitusest, kultuuri- ja
kaubanduskontaktidest, käsitöö arengust ning loomulikult inimesest selle sees.

Kirjalike ja ikonograafiliste allikate vähesus meie ala kohta käsitletaval ajajärgul asetab
põhiraskuse arheoloogilisele leiumaterjalile. Kuna igasugune orgaaniline aines, sh ka tekstiil
säilib vaid eriti soodsates tingimustes või tänu metallisoolade konserveerivale toimele, on
terviklikumad leiud äärmiselt haruldased. Oluline osa meie teadmistest põhineb haudadest
leitud metallehetel ning mitmesugustel riietuse ilustamiseks kasutatud lisanditel, mis sageli on
ainsateks jälgedeks omaaegsest rõivastusest või nende kandmisviisist. Käesolev töö keskendub
rõivastuse osas ühele informatiivsematest leiuliikidest Eesti kalmistute materjalis –
pronksspiraalkaunistustele. Tänu nendele on teatud määral võimalik rekonstrueerida
muinasrõivastust ja selle osi isegi siis, kui tekstiil on halvasti säilinud või täielikult hävinud.

Eesmärgid. Üksikasjalikumaid uurimusi käsitletava teema kohta on Eestis ilmunud äärmiselt
vähe ning senine arheoloogiline kirjandus piirdub enamasti vaid nähtuse mainimisega.
Terviklik ülevaade leiumaterjalist puudub täiesti ning käesoleva bakalaureusetöö peamiseks
eesmärgiks ongi see lünk täita. Töö käigus on püütud koondada täpsemat konteksti omavad
Eesti leiud, tõlgendada neid mineviku rõivastuse allikatena ning täiendada ettekujutust
käsitletava ajajärgu rõivaesemetest. Arvestades bakalaureusetööle esitatud nõudmisi jääb
käesolev kirjatükk materjali rohkuse ning laiade ajaliste piiride tõttu pigem teemat
tutvustavaks sissejuhatuseks kui lõplikke tõdesid esitavaks uurimuseks.

Igakülgse ja põhjaliku ülevaate andmiseks on põgusalt käsitletud selle spetsiifilise
kaunistusliigi tehnilist külge – materjale ning peamisi mustrite moodustamise võtteid.
Detailsem analüüs võimaldab täpsustada ettekujutust mineviku rõivastusest ning ühiskonna
toimimist laiemalt läbi mitmesuguste kaubandus- ja kultuurikontaktide. Seoses sellega on
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püütud viidata ja mõelda võimalikele uurimisperspektiividele tulevikus. Pean tehnika
käsitlemist oluliseks mustrites kätkeva ilumeele ja ornamentika uurimisel. Sageli on just teatud
tehniline võte andnud alust mõne mustrimotiivi või kaunistuse kasutusviisi arenguks. Kahjuks
jääb piiratud mahu tõttu ornamentide ning nende sümboolse tähendusvälja avamine tööst
välja.

Uurimistöö käigus kujunes oluliseks senise spiraalkaunistusi puudutava leiuainese võimalikult
täpne dokumenteerimine ning andmebaasi koostamine, mis hõlmaks nii fotomaterjali,
olemasolevad jooniseid kui ka andmed konteksti ja välimuse kohta. Kuna käsitletavad leiud
sisaldavad sageli lahutamatult koos pronksi ja tekstiili, mis nõuavad mõlemad konservaatorilt
väga erinevat lähenemist ja hoiutingimusi, siis tavaliselt pole nende säilimise tagamiseks
tulevastele uurijatele võimalik eriti midagi ette võtta. Eriti drastiliselt on seda näha Saaremaa
leidude puhul, mille ainsaks informatsiooniallikaks on enamasti jäänud vaid skemaatilised
kaevamisaruanded ning joonised. Tuleb tunnistada, et nii pronksspiraale kui ka muid
rõivastusega seotud leide (nt tekstiilifragmente) on arheoloogilistel välitöödel sageli peetud
“teisejärgulisteks”, mille fikseerimisele ning ülesvõtmisele pole alati piisavalt tähelepanu
pööratud.

Ülesehituselt jaguneb töö kolmeks peatükiks, mis omakorda on lähtuvalt teemast liigendatud
alapeatükkideks. Esimese ehk sissejuhatava peatüki eesmärk on anda üldine taust töö
järgnevate osade mõistmiseks. Alguses on esitatud maade (Soome, Läti, Venemaa ja Eesti)
kaupa ülevaade tähtsamatest uurijatest ning teemaga lähemalt seotud uurimustest. Seejärel on
vaatluse alla võetud pronksspiraalkaunistused rõivastel kui piiratud alal esinev terviklik
nähtus, et anda Eesti materjalile laiem kontekst. Käsitlemist leiavad levik, kronoloogia ning
peamised piirkondlikud erinevused. Veidi pikemalt on peatutud spiraalkaunistuste päritolu
küsimusel, mis on olnud oluliseks arutelu teemaks seniste uurijate töödes. Üksikasjalikumalt
on valgustatud rõivaste spiraalidega kaunistamise kombe levikut ning ajalisi piire Eestis.
Lõpetuseks antakse lühike ülevaade muististest, mille leidudel käesolev töö põhineb.

Teine peatükk keskendub pronksspiraalkaunistuste tehnilisele aspektile ning jaguneb lähtuvalt
materjalist omakorda kaheks alapeatükiks. Esimeses neis tutvustatakse pronksspiraalmustrite
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valmistamiseks kasutatud materjale ning tehnilisi võtteid – metalli keemilist koostist, traadi
valmistamisviise ning spiraalides sisalduvaid orgaanilisi jäänuseid. Teine alapeatükk vaatleb
lähemalt erinevaid mustrite moodustamise võimalusi ning ühtlasi püüab korrastada ning
ühtlustada terminoloogiat.

Kolmas peatükk on kõige mahukam ning selles püütakse anda võimalikult terviklikku
ülevaadet pronksspiraalkaunistustest Eesti haualeidudes. Kuna lähtutakse eelkõige rõivastuse
uurimise aspektist, siis leiavad eraldi käsitlemist naiste, meeste ja laste matustest pärit
ilustused, mis on omakorda kuuluvuse järgi rühmitatud erinevate rõivaesemete kaupa.
Tunduvalt rohkem on käsitletaval ajajärgul oma rõivaid kaunistanud naised. Sellega seoses on
käesolev uurimus eelkõige naisekeskne ning nende rõivastusele pühendatud alapeatükk
tunduvalt pikem ning mahukam kui meeste ja laste oma kokku.

Käesoleva töö juurde kuuluv kataloog annab ülevaate kogutud andmetest vaid osaliselt,
piirdudes spiraalmustrite lühikese kirjeldamise ja leiukontekstiga. Täies mahus andmebaasi
esitamine oleks muutunud bakalaureusetöö mahtu ning sisu arvestades koormavaks.

Ajalistest piiridest alumise seab uurimistööle matmistraditsioon Eesti aladel. Kuni 11.
sajandini oli valitsevaks tavaks surnud ja neile kaasa pandud panused põletada. Kuigi
põletusmatustes säilivad rõivaste kaunistamiseks kasutatud pronksasjad ja -ehted, pole nende
põhjal võimalik kindlaks teha spiraalide funktsiooni, veel vähem kuuluvust mõne rõivaeseme
juurde. 11. sajandist pärinevad esimesed spiraalidega kaunistatud tekstiilileiud laibamatustest
(Raatvere Kalmemägi). Kuigi enamik käsitletavast materjalist jääb 12. sajandi lõppu ja 13.
sajandi esimesse poolde, kanti Lõuna- ja Kagu-Eestis spiraalpõimingutega kaunistatud rõivaid
kauem. Siksälä kalmistu hilisemad leiud pärinevad matmispaiga kasutusperioodi lõpust – 14.–
15. sajandist.

Allikad ja meetodid. Nagu eespool juba öeldud, põhineb käesolev töö peamiselt
arheoloogilisel allikmaterjalil – kalmetest saadud pronksspiraalleidudel ning nende
tõlgendamisel. Valdavalt asuvad töös kasutatud leiud Ajaloo Instituudi arheoloogia kogudes,
vähesel määral ka Eesti Ajaloo Muuseumis. Töö käigus analüüsiti üksikasjalikumalt 14
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kalmistust pärit 113 luustiku spiraalkaunistusi, mis on esitatud leiukataloogis töö lisana.
Võrdlusmaterjalina lisanduvad publitseeritud andmed Kagu-Eestis paikneva Siksälä kalmistu
rikkalikust materjalist, Kirde-Eesti Jõuga kääbastikust ning mõningatest üksikleidudest ja
esemerühmadest. Eraldi esile tõstmist väärib Lõhavere linnamäelt leitud aarde- ja käsitöövakk,
milles sisalduv materjal pakub hindamatut informatsiooni spiraalkaunistuste tehnilise külje
kohta ning võrdlusvõimalusi kalmete leidudega.

Peaaegu kogu allikmaterjal siinsete alade rõivastuse kohta, nagu ka spiraalid, pärineb
kalmetest. Kindlasti on kalmeleidude põhjal võimalik uurida käsitletava ajajärgu rõivastust,
ent seejuures tuleb arvestada mitmete asjaoludega. Esiteks saame me teada, mismoodi oli
rõivastatud juba lahkunud inimene, st kuidas ta oli varustatud minemaks teise ilma. See võis
kohati tunduvalt erineda sellest, kuidas või mida elavad seljas kandsid ning kindlasti ei
pruukinud surirüü olla just vahetult enne surma kantud rõivakomplekt. Matustest leituga
sarnased ehted linnuste ja asulakohtade leiumaterjalis viitavad sellele, et surnud maeti siiski
enam-vähem samasuguste rõivaste ja ehetega, nagu nad pidulikel juhtudel kandsid ka eluajal
(Mägi, Ratas 2003, 205).

Samuti on võimalik saada andmeid vaid nende esemete kohta, mida spiraalide või ka teiste
metallist ehetega kaunistati. Juba sellest asjaolust tulenevad piirid ja teatav ühekülgsus meie
teadmistes. Uurijad on üksmeelel, et uhked pronksiga kaunistatud riided kuulusid eelkõige
piduliku kostüümi juurde ning mitte kõik pole endale nii luksuslikke rõivaid lubada saanud.
Tavaliselt on nendeks pealpool, nähtaval kohal paiknenud rõivaosad (nagu näiteks sõbad ja
põlled). Seevastu alusrõivastest (särk) ei tea me peaaegu midagi. Nagu eespool juba mainitud,
annavad spiraalid informatsiooni valdavalt naiste riietumistavadest.

Peamiselt vaadeldi töö käigus spiraalidest mustrite asetust luustiku suhtes. Tuginedes
terviklikumalt säilinud leidude põhjal tehtud üldistustele, sai eristada mingile piirkonnale
omaseid leiurühmi ja vahel ka rõivaesemeid. Enamasti on toetutud analoogiatele naaberalade
tunduvalt rikkalikumast ning paremini uuritud arheoloogilisest ainesest. Üksikutel juhtudel,
kui tekstiili on piisavalt säilinud, on esitatud esemest võimalik joonisrekonstruktsioon.
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Arheoloogiliste andmete kõrval on tekstiilijäänuste tõlgendamisel oluline etnograafiline
materjal. Kuigi Eesti rahvarõivas on 18.–19. sajandi talupojariietus, milles on palju elemente
nn linnamoest (triibulised seelikud, pitsid, tikandid), ulatuvad tema juured siiski muinasaega
(Laul 1997, 26). Etnograafiast leitud paralleelid ja analoogiad on kujundanud suurel määral ka
uurijate lähtekohaks olevaid eelteadmisi. Samas jääb alati võimalikuks, et muinasajal on mõni
rõivaese olnud hoopis teistsuguse välimuse ning funktsiooniga. Ühtlasi peab rõhutama, et
järgnevalt väljapakutud nägemus mineviku kehakatetest jääb paratamatult vähem või rohkem
subjektiivseks ning alati mahuvad selle kõrvale ka teised võimalused.

Lõpetuseks tahaksin tänada oma juhendajat Heiki Valku julgustava toetuse ning nõuannete
eest, samuti Jüri Peetsi, osalt tänu kellele sündis käesoleva töö 2. peatükk ning Kristel Luigest
suurepäraste joonistuste eest.
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1. UURIMISSEIS JA ALLIKAD
1.1. HISTORIOGRAAFIA

Kuna spiraalkaunistuste näol on tegemist peamiselt Läänemere idakaldal ja Soome lahe
ümbruses levinud nähtusega, on käesoleva tööga otseselt seostuvate uurimuste hulk piiratud.
Veelgi kitsam on antud teemat käsitlenud uurijate ring, piirdudes põhiliselt Läti, Soome ja
Eesti autoritega. Teemaga haakuvaid käsitlusi on esitatud ka mõnedes Venemaal ja Leedus
publitseeritud kirjutistes.

Seniilmunud teemakohase kirjanduse võib tinglikult rühmitada kolmeks. Esiteks väga vähesed
spetsiaalsed uurimused pronksspiraalkaunistustest riietel. Teiseks muinasrõivastust käsitlevad
üldteosed, mis sisaldavad vastavat teemat tutvustavaid alapeatükke. Põhjuseks on asjaolu, et
spiraalilustused on äärmiselt läbipõimunud arheoloogilise tekstiili ja eriti muinasaegse
rõivastuse uurimisega. Kolmandasse rühma võib liigitada mingi kindla piirkonna
leiukomplekse (näiteks kalmistut või matust) käsitlevad monograafiad või artiklid, kus
leiukohale omaseid spiraalkaunistusi analüüsitakse põhjalikumalt. Omaette kirjanduse alaliigi
moodustavad etnograafiliste rahvarõivaste ajalugu sisaldavad teosed.

1.1.1. Soome

Kõige vanemad traditsioonid esiajaloolise rõivastuse uurimisel Läänemere idakaldal on
Soomes, kus selle juured ulatuvad 19. sajandi lõppu, seostudes nimedega nagu Theodor
Schwindt, Arne Olai Heikel ja Hjalmar Appelgren-Kivalo. Esimene neist avaldas 1893
uurimuse Karjala rauaajast, kus on muuhulgas peatükk vastava aja rõivastusest autori
nägemuses haualeidude põhjal. Soome muinasrõivastuse historiograafias ja varaste
rekonstruktsioonide juures on mõjukas roll olnud ka Tuukkala kalmistu materjalil, mis on
publitseeritud A. O. Heikeli poolt 1889. Oluline teos muinasaja rõivastuse, eriti spiraalidest
põimitud kaunistuste kohta on 1907. aastal ilmunud H. Appelgren-Kivalo Suomalaisia pukuja
myöhemmältä rautakaudelta, mille peamiseks väärtuseks on kõigi selleks ajaks kogunenud
Lääne-Soome

ja

Häme

muinasrõivastust
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puudutavate

leidude,

sh

rohkete

pronksspiraalkaunistuste, publitseerimine. Kõigi kolme juures võib esile tõsta suurepäraseid ja
täpseid jooniseid, mis võimaldavad peensusteni taastada vastavad leiud ja võiksid olla
eeskujuks tänapäevastele arheoloogidele. H. Appelgren-Kivalo on ühtlasi esimene uurija, kes
läheneb spiraalidega kaunistamisele kui omaette nähtusele ning pühendab neile artikli (1926),
milles

ta

esitab

oma

nägemuse

selle

spetsiifilise

kaunistusviisi

päritolust

ning

interpretatsioonist.

Teemaga on tihedalt seotud uurimused Soome etnograafilt Tyyni Vahterilt, kes kujunes
juhtivaks spetsialistiks arheoloogiliste tekstiilide alal juba ennesõjaaegsetel aastatel. Temalt on
ilmunud vahest kõige põhjalikum spetsiaalselt just pronksspiraalkaunistusi käsitlev artikkel
Soome materjali põhjal, milles tegeletakse peamiselt nähtuse tehnilise küljega, eristades selle
põhjal geograafilisi alarühmi Soome piires (1928). Kuigi tänaseks on T. Vahteri seisukohad
uute leidude valgusel kohati vananenud, on need endiselt eeskujuks ning mõtlemisainet
pakkuvad. Samuti on ta avaldanud mitmeid uurimusi spiraalidega kaunistatud üksikutest
rõivaesemetest, mis on tihedalt seotud vastava arheoloogilise materjali interpreteerimisega ja
on olnud kuni viimase ajani mõjukateks seisukohtadeks leidude tõlgendamisel nii Soomes kui
ka Eestis (Vahter 1931; 1932; 1952).

Uus periood Soome muinasrõivastuse uurimises algas Pirkko-Liisa Lehtosalo-Hilanderiga, kes
on avaldanud Luistari kalmistu rikkaliku materjali (nt Lehtosalo-Hilander 1982a; 2000).
Äärmiselt põhjalikult on ta käsitlenud muuhulgas muistset rõivastust ja pronksspiraale, tuues
välja mitmesugused olulised kronoloogiat puudutavad tähelepanekud eelkõige eeskantavate
põllede põhjal. Tema on ka esimese arheoloogilisel materjalil põhineva teadusliku
rekonstruktsiooni – Eura muinaskostüümi – looja (nt Lehtosalo-Hilander 1982b; 2001). Eesti
muinasrõivastuse uurimisel on suureks abiks Soome vastava teema uurimislugu ja
rekonstruktsioone käsitlevad raamatud (Lehtosalo-Hilander 1984; 2001), kus on antud
ülevaade ka pronksspiraalmustritest. Rohkem tegeleb ta viimati mainitud teemaga oma 1980.
aastal ilmunud artiklis. Soome spiraalidega kaunistatud sõbade põhjal on püüdnud üldisi
arengujooni ja kronoloogilisi rühmi välja tuua Raisio Ihala kalmistu materjalile tuginedes
Anna-Liisa Hirviluoto (1973), kes on nimetatud kalmistu IV haua leidude põhjal loonud ka
rekonstruktsiooni naise rõivakomplektist (1987).
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Tänapäevastest uurijatest on seni kõige tulemuslikumalt spiraalkaunistuste teemaga tegelenud
Soome Rahvusmuuseumi konserveerimisosakonna teadur Leena Tomanterä, kes tugineb oma
töödes peamiselt loodusteaduslikele meetoditele ja arheo-tehnoloogilistele eksperimentidele.
Valmimisjärgus on mitu teemakohast artiklit. Leena Tomanterält on käesoleva töö autor
saanud nii mõnegi innustava ning julgustava idee. Oluline on Masku Humikkala haualeidudele
tuginev rekonstruktsioon (1984), millega ta tõi seni Soome muinasrõivastust käsitlevate
kirjutiste illustratsioonides ja rekonstruktsioonides tooni andnud ning ka Eesti vastavasuunalist
uurimistööd mõjutanud Tyyni Vahteri loodud peakatte (nn “kaarihuntu”) kõrvale värske
nägemuse. Sarnasustele Eesti ja Soome spiraalkaunistuste vahel on ta viidanud oma artiklis
Muinashäme tekstiilileidudest (Tomanterä 2003).

Uusi detaile Turu ümbruse muinasrõivastuse interpreteerimisel ja rekonstruktsioonide
täiendamisel sisaldavad Jaana Riikoneni viimase aja uurimused. Eesti materjali tõlgendamise
seisukohast on oluline Kaarina Kirkkomäe viikingiaja lõpu kalmistu haualeidude põhjal
valminud naiserõivastuse rekonstruktsioon (Riikonen 1990; 2003a), millest on ingliskeelne
lühikokkuvõte avaldatud ka Eestis koos huvitavate viidetega paralleelidele Eesti
etnograafilises materjalis (Riikonen 2003b).

1.1.2. Läti

Seni seostub muinasrõivastuse uurimine Lätis peamiselt ühe nimega – Anna ZariĦaga. Tema
sulest on ilmunud mitu monograafiat ja rida artikleid, mis käsitlevad latgalite ja liivlaste alade
haudadest leitud tekstiile, rõivastust ning metallist kaunistuselemente. Põhjalikult on säilinud
riidefragmente uuritud teostuslikust küljest (nt analüüsitud kiumaterjali tehnilisi omadusi ning
määratud villa kvaliteediparameetrid). Uurimused Seno latgaĜu apăērbs 7.–13. gs. (1970)
latgalite ja Libiešu apăērbs 10.–13. gs. (1988) liivlaste muinasrõivastusest kujunesid IdaBaltikumi rõivastusajalugu käsitleva kirjanduse tähtteosteks. Need kaks monograafiat on
nüüdseks lühendatud kujul uuesti avaldatud (1999). Eriti olulised on A. ZariĦa tööd Eesti
kagunurgas paikneva

ja praegu

päevakorras oleva Siksälä

kalmistu

leiumaterjali

lahtimõtestamisel ja rikkaliku tekstiilimaterjali põhjal rõivastuse rekonstrueerimisel. Ühtlasi
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on A. ZariĦa rõivaesemete põhjal välja töötanud ka kronoloogilisi ja tüpoloogilisi järjestusi
(uuemad

andmed

ZariĦa 1998;

1999).

Kuramaa

arheoloogilise

ainesega,

sh

ka

tekstiilileidudega tegeleb A. ZariĦa õpilane Irita Žeiere (1998).

1.1.3. Venemaa

Vene uurijatest on töös käsitletava probleemistiku ja muinasrõivastusega tegelenud Peipsi
järve idakalda piirkonnas matusepaiku uurinud Natalja Hvoštšinskaja, kelle sulest ilmus äsja
rikkaliku leiuainesega (sh ka tekstiilide ja spiraalkaunistuste osas) Zalahtovje kalmistu
materjalide põhjal koostatud mahukas monograafia (Хвощинская 2004). N. Hvoštšinskaja
teeneks on mitmete arheoloogilisele materjalile tuginevate muinasrõivaste ja nende osade
joonisrekonstruktsioonide,

sh

meherõivastuse

visandamine

(nt

Hvoštšinskaja

1984;

Хвощинская 2004, joon 45, 48, 49). Tänu tihedatele sidemetele ja paralleelidele Eesti
materjalis on esitatu vältimatuks lisamaterjaliks töös muinaseesti rõivastusega.

1.1.4. Eesti

Historiograafilisest aspektist pakuvad huvi esimesed katsed anda ettekujutust muinasaja lõpu
inimese välimusest. Nii on Harri Moora 1926. aastal võtnud kokku tolleaegsed leiud ja
püüdnud visandada eelkõige Soome eeskujudele tuginedes perioodi rõivastust. Järgmisena
tuleb mainida H. Moora artiklit (1957), mis annab ülevaate rõivastuse arengust Eestis alates
11. sajandist arheoloogilisele ainesele tuginedes. Ära on toodud ka esimene suhteliselt
skemaatiline joonis naiseülikonna võimalikust väljanägemisest Eesti haualeidudele tuginedes.

Põhjalikumalt on selle teemaga tegelenud Silvia Laul, kes on kirjutanud muinasrõivastusest
mitmeid üldistavaid artikleid (Laul 1981; 1996; 1997; Лаул 1986) ning kaevanud Eesti
kontekstis kõige rikkalikumalt tekstiili ja spiraale sisaldanud Siksälä kalmet. Tema juhtimisel
on jõutud Eesti esimeste rõivaosade rekonstrueerimiseni nimetatud kalme leidude põhjal
(Kaarma et al 2000; Laul 2004). Koostöös Heiki Valguga on lähiajal ilmumas ülevaatlik
monograafia Siksälä kalmistust tervikuna, sh ka tekstiilileidudest ja rõivastusest (Laul, Valk
2005). Selle raamatu käsikirja oli käesoleva töö kirjutamisel autorite lahkel loal võimalik
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kasutada. Eriti oluline käsitletava teema seisukohast on artikkel Eesti arheoloogilises
materjalis esinevatest pronksspiraalkaunistust ning nende päritolust (1985), mis on ilmunud ka
saksakeelsena (1990).

Muinastekstiilide tehnoloogilise küljega on Eestis siiani tegelenud vaid Jüri Peets. Olulised on
nii tema magistritöö (1992) kui ka mitmed selleteemalised artiklid (nt 1993). Kõige rohkem
võlgneb autor siiski J. Peetsi abile ja nakatavale entusiasmile pronksspiraalide tehnoloogilist
külge käsitleva peatüki kirjutamisel. Osana Saaremaa kalmistute materjalis on püüdnud
pronksspiraalkaunistusi analüüsida ning üksikasjalikumalt tõlgendada Marika Mägi oma
doktoritöös (2002, 111–113). Praegune uurimisseis muinasrõivastusest Eestis on kokku võetud
üldistavalt Marika Mägi ja Jana Ratase artiklis (2003).

Etnograafilist materjali puudutavate teoste hulgas on oluline Ilmari Mannise Eesti rahvariiete
ajalugu (1927) ning soome-ugri rahvaste rõivastust laiemalt käsitlev ülevaade (1957).
Uuematest uurijatest tahaks esile tõsta Aino Voolmaad, kes oma mitmetes artiklites on
keskendunud põhjalikult mõnele rahvarõiva elemendile ja selle arengule (1971; 1975; 1984).

1.2. SPIRAALID KAUNISTUSELEMENDINA RÕIVASTEL LÄÄNEMERE PIIRKONNAS

1.2.1. Levik

Juba metalliaja alguses on hakatud rõivastust kaunistama suuremate või väiksemate, enamasti
pronksist valmistatud metallelementidega, mis õmmeldi või kinnitati mõnel muul viisil riidele.
Üheks alaliigiks on olnud läbi aegade ehtena väga laia geograafilist ja kronoloogilist levikut
omavad spiraaltorukesed (Blumbergs 1982, 9, 26). Kõige vanem ja ühtlasi ka levinum viis on
spiraale lükkida kaelakeedesse, mis oli tavaks alates vanemast pronksiajast mitmel pool Ida- ja
Kesk-Euroopas (nt Blumbergs 1982, 29; Laul 1985, 413; Moora 1938, 349). Sellisel kujul on
nad jõudnud esmalt ka Läänemere idakaldale, kus nii balti kui läänemeresoome hõimud on
spiraale keedes kandnud alates I at algussajanditest (Moora 1938, 349).
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I at teisel poolel ja II at alguses kujunes Läänemere idakaldal ja Soome lahe ümbruses välja
komme kinnitada väikestest pronksspiraalidest ja -rõngakestest mustrid rõivale või põimida
need kangasse kudumise käigus. Seda on peetud iseloomulikuks just läänemeresoomlastele –
eestlastele, soomlastele, karjalastele, vadjalastele ja liivlastele (joonis 1). Skandinaavlased ja
slaavlased taolist kaunistusviisi ei tundnud. Kõige läänepoolsemad pronksspiraalidest
mustrikatked pärinevad Ahvenamaalt (vt Hirviluoto 1958) ning kõige põhjapoolsemad Soome
mandriosast, peamiselt Edela-ja Lõuna-Soome ning Karjala aladelt (vt olulisemad leiukohad:
Tomanterä 2003, joonis 54).

Joonis 1. Eestlased ja nende naabrid muinasaja lõpul (AA 2000, kaart 4)

Rohkesti spiraalidega ilustatud rõivajäänuseid on täheldatud Novgorodimaa loodeosa
vadjalaste keskaegsetes matustes (Рябинин 1997, 55, joonis 15; 2001, 95–97). See-eest
Laadoga-äärsetes kääbastes esineb neid tunduvalt vähem (Кочкуркина 1989, 249; vt Давидан
1989, 331). Spiraale on kasutanud ka Loode-Venemaa elanikud ida pool Peipsi järve. Enim
tähelepanu on pälvinud rikkaliku materjaliga Zalahtovje kalmistu vahetult Peipsi rannal
peaaegu Lahepera vastas (Хвощинская 2004). Üks spiraalidega riidefragment on saadud
Peipsi kagurannikult asuvalt Ostrovitsõ kääbastikust (Ligi 1993, 49).

Lõunas on spiraalidega rõivaid kaunistanud peale liivlaste latgalid ja leedu hõimud. Latgalid
kasutasid valdavalt siiski riidesse vajutatud pronksklambrikesi ning spiraalidest ilustusi on

14

seletatud liivi substraadina (Laul 1985, 415). Pronksklambrikesi võib vaadelda kui omaette
lokaalgruppi juba I at esimesel poolel Lääne- ja Ida-Euroopas laialdaselt levinud
pronksnaastude (sks keeles: Buckelchen) traditsioonist (Blumbergs 1982, 23). Leedus kasutati
samuti rohkem teist laadi pronkselemente, nagu näiteks rombikujulisi ripatseid (Volkait÷Kulikauskien÷ 1997, joonis 36).

1.2.2. Päritolu

Vanimad autorile teada olevad näited spiraalide kinnitamisest tekstiilile pärinevad Abasjevo
kultuuri aladelt Volga-Kaama jõgikonnast ning on dateeritud II at teise poolde eKr. Spiraale
kasutati koos pronkstorukeste ja naastudega peamiselt peapärgade kaunistamisel (Blumbergs
1982, 10, joonis 4). Järgmisena võib nimetada Volga-Okaa jõgikonna aladelt Kuzminski
kalmistust pärit peapärjakatket, mis on dateeritud 4.–5. sajandisse pKr (Laul 1985, 415;
Спицын 1901, 43, tahvel XIX, 10). Leedu hõimudel esinevad varasemad leiud umbes samal
ajal – vanimad spiraalidega kaunistatud tekstiilifragmendid pärinevad Ida-Leedust 4.
sajandisse dateeritud põllede servadelt (Волкайте-Куликаускене 1986, 150). Balti hõimud on
hakanud umbes samal ajal valmistama suhteliselt suurtest nöörile lükitud spiraalidest peapärgi
– Leedus 4.-5. sajandil, Lätis alates 6. sajandist (Volkait÷-Kulikauskien÷ 1997, 131; ZariĦa
1999, joonis 27).

7. sajandist hakati pronksspiraalidega sõbade otsi kaunistama Lätis (ZariĦa 1999, 36), 9.
sajandi algusesse on dateeritud esimesed taolised leiud Soomes (Lehtosalo-Hilander 1980,
243). Alates 10.–11. sajandist on komme jälgitav Liivi ja Eesti alade arheoloogilises materjalis
(ZariĦa 1988, 99; Laul 1985, 415).

Mitmetele uurijatele on huvi pakkunud spiraalidega riiete kaunistamise tava päritolu ning
siinkohal on esinenud mitmeid seisukohti. Esimesena on seda küsimust käsitlenud H.
Appelgren-Kivalo, kes tuli järeldusele, et käesolev tehnika on algselt iseloomulik olnud
soomeugrilastele ning pärineb mordvalaste aladelt Kaama ja Okaa jõgikonnast. Balti hõimud
omandanud kombe soomeugrilastelt, tõenäoliselt liivlastelt või ka otse mordvalastelt
(Appelgren-Kivalo 1926, 120–124). S. Laul nõustub täiesti H. Appelgren-Kivalo
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seisukohtadega spiraalkaunistuste päritolu küsimuses. Tema järgi sai komme alguse
volgasoome alal ja läänemeresoomlastega asustatud piirkonna kaguosas 5.–8. sajandi
vahemikus, kust see levis teiste läänemeresoome hõimude sekka. Seejuures viitab ta sarnaselt
H. Appelgren-Kivaloga vanima näitena Kuzminski kalmistust pärit peapärjakatkele (Laul
1985, 415).

Läti uurija A. ZariĦa seevastu on toonitanud, et vanimateks pronksiga ilustatud
tekstiilikatketeks Läänemere idapiirkonnas on latgalite sõbad, mis on kaunistatud nii spiraalide
kui klambrikestega ning pärinevad 7.–8. sajandi vahetusest. Seega on tava ülevõtjateks hoopis
läänemeresoomlased (ZariĦa 1970, 66–67) ning ka idapoolsetel volgasoomlaste aladel on tegu
balti hõimude mõjuga (ZariĦa 1988, 8).

Soome uurija P.-L. Lehtosalo-Hilander tõestab veenvalt, et Soome materjali erinevused
mustrites, kaunistatavates rõivaosades, tehnikas ja arengus on Läti vastavate leidudega liiga
suured, et võiks oletada otsest kultuurimõju või tava prototüüpe lõunast. Samas ei välista ta
idee leviku võimalust, oletades, et mõni Soome kaupmees võis märgata lõuna pool kommet
kinnitada spiraale (mis kodumaal olid kasutusel kaelakeedes) rõivastele ning tuua idee endaga
kaasa. Edaspidi on spiraalide kinnitamine tekstiilile kui rõivaste kaunistamise võte arenenud
Soomes iseseisvalt ja sellepärast nii erinevaks lõunapoolsest moest. Samas ei tohiks tema
meelest rõivastuse uurimisel unustada ka tolleaegseid üleeuroopalikke moevoole. Võimalik, et
pronksspiraalidest kaunistused on Bütsantsi kuldlõngaga ilustatud rõivaste põhjamaine
heiastus. (Lehtosalo-Hilander 1980, 243, 256; Lehtosalo-Hilander 2001, 80)

Nagu näha, on kogu senine uurimine olnud läbipõimunud tihedalt etnilisusega. Senised uurijad
(eriti Venemaal) on pidanud spiraale rõivastel selgelt etniliseks indikaatoriks, mis on omane
just

läänemeresoomlastele.

Nii

on

näiteks

N.

Hvoštšinskaja

pidanud

vastavaid

pronksspiraalilustusi üheks tähtsamatest argumentidest Zalahtovje elanike etnilise kuuluvuse
määramisel, vaadeldes neid kui ümberasujaid Peipsi järve läänekaldalt (Хвощинская 2004,
115–116). Taolisele seisukohale on vaielnud vastu P. Ligi (1993, 49), kes väidab, et seda ei
saa pidada üldläänemeresoomelikuks nähtuseks ning seega ei anna vastavate leidude
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puudumine või vähesus veel alust pidada mõnda kalmetüüpi läänemeresoomlastele
mittekuuluvaks.

1.2.3. Spiraalid Eesti arheoloogilises ja etnograafilises materjalis

Spiraalide ilmumine Eesti arheoloogilisse materjali on dateeritud üldjoontes 3. sajandisse
(Laul 2001, 135; Lang 1993, 35) ehk siis nooremasse rooma rauaaega, mil nad levivad ka
meie lõunapoolsete naabrite balti hõimude hulgas (Moora 1938, 349). Spiraale on leitud
tarandkalmetest üle Eesti ning ilmselt on neid kasutatud kaelakeedes koos helmeste ja
ripatsitega lükituna nöörile või pronkstraadile. Niisugune pronksspiraalide ja ripatsitega kee
on leitud näiteks Truuta kalmest (Jaanits et al 1982, joonis 156). Samuti räägib sellise
kasutusviisi kasuks asjaolu, et spiraalide ilmumist võib seostada mitmesuguste savi- ja
klaashelmeste kasutuseletulekuga (Lang 1993, 35). Eestis jääb keedesse lükitud spiraalide
laialdasem kasutusaeg 4.–5. sajandisse, võib-olla ka veel 6. sajandisse (Laul 2001, 135). 6.
sajandisse dateeritud Kirimäe rikkalik matus sisaldab muuhulgas 13 spiraaltorukest
(Schmiedehelm 1924, 14). Ilmselt on siingi veel tegu spiraalidega, mida on kasutatud
kaelakeedes. Keskmise rauaaja jooksul pronksspiraalide arvukus üldiselt väheneb.

Millal eestlased hakkasid rõivaid pronksspiraalidega kaunistama, ei ole täpsemalt määratav
kuni 11. sajandini valitsenud laibapõletamiskombe tõttu. Põletuskalmetest leitud spiraalide
puhul ei saa kindel olla nende kasutusviisis ega täpses dateeringus, samuti säilivad tuld saanud
spiraalid tunduvalt halvemini. Toetudes naabermaade dateeringutele võib oletada, et komme
oli tuntud juba varem. Kõige vanemad, 10. sajandisse dateeritud laibamatused Ida-Eestist
autori andmetel kindla kontekstiga spiraale ei sisalda. Iila kolmikmatuse juurest leitud
spiraalide seotus selleaegse matusega pole kindel (Schmiedehelm 1938, 638–639; vt ka MägiLõugas 1995).

Spiraalikesi on saadud mitmest Saaremaa viikingiaja teise poolde dateeritud põletusmatustest.
Suhteliselt arvukalt on väikesi ja ümmargusest traadist valmistatud spiraale, mis meenutavad
laibakalmistute omi, leitud alates 10. sajandist (nt Käku, Piila kivikalmed). Proportsionaalselt
on neid nooremasse rauaaega dateeritud Saaremaa põletusmatustest enim leitud laste
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haudadest (kõigist laste matustena käsitletud kompleksidest), samuti naiste (64%) ning
tunduvalt vähem meeste matustest (36%) (Mägi 2002, 42, 44, 111). Seegi tulemus vastab
täielikult laibamatustele rajanevale teadmisele, et mehed on pronksiga kaunistatud
rõivaesemeid kasutanud tunduvalt vähem.

Huvitav on asjaolu, et näiteks Siksälä kalmistu varastes, 10. sajandi lõppu – 11. sajandi
algusesse dateeritud, põletusmatustes spiraale ei esine1. Võimalik, et sõbaotste spiraalidega
kaunistamise komme levis sealkandis alles 12. sajandil koos laibamatmise tavaga või ei
kasutatud spiraalidega rõivaesemeid põletusega kaasnevates matuserituaalides. Spiraalid
puuduvad ka Raatvere samasse aega dateeritud põletusmatusest. See-eest sisaldas spiraale 11.–
12. sajandi vahetusse dateeritud Jõuga põletusmatus, kust saadud spiraalidest enamik on u 9
mm diameetriga, ent leidub ka 3 mm läbimõõduga eksemplare (Ligi 1993, 49). Võib oletada,
et komme levis Eesti aladele erinevatest suundadest ja eri aegadel – tähtsate kaubandusteede
sõlmpunktis oleval Saaremaal juba hiljemalt 10. sajandil, Ida- ja Kagu-Eestis seevastu mõni
aeg hiljem. See on aga omaette uurimisteema, mis käesoleva töö raamidesse ei mahu.

Eesti esimesed rõivafragmendid, mis on kaunistatud spiraalidega, pärinevad 11. sajandi
algusest Raatvere laibamatustest (Laul 1985, 415). Kõige pilkupüüdvamad ja rikkalikumad
pronkskaunistused on dateeritud peamiselt 12. sajandi lõppu ja 13. sajandi algusesse (Loona,
Karja, Viira, Pada, Kaberla). Peale sakslaste vallutusi ja ristiusu vastuvõtmist on hakanud
komme vähehaaval hääbuma ning spiraalid üha enam asenduma tinuliste ja helmetikandi ehk
kudrustükiga (Moora 1957, 18). Lõuna-Eestis on see protsess toimunud aeglasemalt – 13.–14.
sajandist pärinevad sealtkandist leitud rohkete spiraalidega põimitud tagapõlled (Laul 1981).
Samuti esinevad spiraalid rikkaliku materjaliga Siksälä kalmistul Eesti kagunurgas kuni kalme
kasutusaja lõpuni (15. sajand), kuigi üha enam tulevad siingi nende asemel tinulised ja bisserid
(Laul, Valk 2005).

Vahel tuleb üksikuid pronksspiraale ette ka keskaegsete külakalmistute haudades (nt Vaabina,
Leebiku, Välgi), seda veel kohati 15.–16. sajandil (Makita)2. Pronksspiraalide püsimisest

1
2

Järeldus põhineb vaid selgepiiriliste matusekomplekside materjalil, juhuleide vaadeldud pole.
H. Valgu käest saadud andmed.
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keskaja lõpuni annavad tunnistust nende kasutamine 16. sajandi II poole – 17. sajandi alguse
peitleidudest saadud peaehetes. Sarnaselt keskaegsete leidudega, koonduvad needki Eesti
lõunaossa (Kiudsoo, Ratas 2005).

Rõivaste äärte kaunistamisest vaselistega on andmeid Lõuna- ja Kagu-Eesti etnograafilises
materjalis (nt ERM 7739; 9231; A 292:307). Nendega ilustati tavaliselt sõbade ja sõukeste
(seelikuna kantav sõba ehk kokkuõmblemata ümbrik) servi (Manninen 1927, 246–247).
Soome uurija A. O. Heikel on omandanud spiraalidest põimingu Kagu-Eestist veel 1902.
aastal (Tomanterä 2003, 42, joonis 66). Kaudsemaid kajasid vaselistest on nähtud
etnograafilises rahvakultuuris ka mitmetes hilisemates käsitöövõtetes – näiteks pilutamine või
teatud lõngadega mähitud kaunistused (Kurrik 1932, 122–123, Üprus 1969, 10, Laul 1996,
745).

1.3. ALLIKAD

Käesolevas alapeatükis on antud ülevaade muististest, mille materjalil töö põhineb.
Piirkondade eristamine lähtub eelkõige vastavaid leide sisaldavate kalmistute paiknemisest
ning nende põhjal ilmnenud ühisjoontel (tahvel I). Võimaluste piires on allutatuna
geograafilisele jaotusele kasutatud kronoloogilist järjestust. Üldjoontes vastavad esiletoodud
rühmad etnoloogilises rõivauurimuses väljakujunenud neljale suurele piirkonnale – PõhjaEesti, Lääne-Eesti, saared ja Lõuna-Eesti (Värv 1998, 374). Lõuna-Eestit esindavad peamiselt
vaid Eesti päris kagunurgas asetsev Siksälä kalmistu ja töös vaid põgusalt käsitletud
keskaegsed tagapõlled. Viimaste leiukohti pole siinkohal eraldi välja toodud, sest teema on
leidnud ammendavalt käsitlemist S. Laulu poolt (1981) ning tegu on valdavalt üksikleidudega.
Neljale suurele piirkonnale lisaks on eristatud Ida-Eestit teistest ajaliselt veidi varasema
Raatvere kalmistuga. Samuti on iseseisva alajaotusena esitatud ülevaade Lõhavere linnamäelt
leitud ja kalmeleidudest hoopis teistsuguse konteksti ning tähendusega aarde- ja käsitöövakast,
mille materjalile on käesolevas töö korduvalt toetutud.
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1.3.1. Ida-Eesti

Ida-Eestist on teada vaid üks laibakalmistu, kust on leitud rohkelt spiraalidega kaunistatud
tekstiilijäänuseid. Ühtlasi on need Eesti kõige varasemad leiud, pärinedes juba 11. sajandi
esimesest poolest.

Raatvere Kalmemägi (Lavi 1986a; 1986b; 1988; tabel 2, 1; tahvel 1) asub Kodavere
kihelkonnas Mustveest umbes 12 km lõuna pool, Peipsi järve rannavallil. 1981.–1983. aastal
viidi seal läbi arheoloogilised kaevamised Ain Lavi juhatamisel. Matmispaigana võeti ala
kasutusele arvatavasti 10. sajandi lõpus – 11. sajandi alguses, millele osutavad sellest ajast
pärit põletusmatused. 11. sajandi algupoolest peale ilmus selle kõrvale ka laibamatuse
traditsioon – kokku on leitud 27 luustikku (10 meest, 9 last, 6 naist, 2 määramata), enamik
neist 11.–12. sajandist. Leidudeta luustikud seostuvad ilmselt Kalmemäel asunud keskaegse
külakalmistuga. Spiraale leiti 7 muinasaja lõppu kuuluva luustiku juurest (2 meest, 4 naist ja 1
laps).

1.3.2. Põhja-Eesti

Põhja-Eesti on esindatud viie kalmistuga – Pada, Tammiku, Küti, Kaberla ja Mallavere.
Materjal on dateeritud põhijoontes 12.–13. sajandisse ning ühtlasi on siit ka kõige enam leide.
Kokku ulatub töös kasutatavate spiraale sisaldanud matuste arv 67-ni, millest põhiosa
pärinevad paremini säilinud ja põhjalikumalt uuritud Pada ja Kaberla kalmistutelt.

Olulist ja rikkalikku informatsiooni käesoleva töö jaoks pakuvad Pada (Tamla 1990; tabel 2,
2; tahvel 2)3 laibakalmistu leiud. Muistis asub Viru-Nigula kihelkonnas Pada jõe ürgoru
idaserval väikesel tasasel põllul. Seda on kaevatud Toomas Tamla juhatamisel aastatel 1987–
1989, mil puhastati välja 172 luustikku. Esialgsete uurimistulemuste põhjal võib arvata, et
kalmistu oli kasutusel suhteliselt lühikest aega, 12. sajandi II poolest kuni 13. sajandi
keskpaigani. Enamus matuseid on varustatud rikkalike panustega, sh kohati ka uhkete
pronksspiraalidega kaunistatud rõivastega. Kaevatud 172 matusest sisaldas spiraale 41 (neist
3

Informatsioon ning kaevamisfotod saadud T. Tamlalt.
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18 naist, 6 meest ja 17 last). Esile tahaks tõsta suurepärast fotomaterjali ja detailjooniseid,
mille põhjal on võimalik taastada mõned leiud ja nende kontekst peensusteni.

Esimesed leiud Viru-Jaagupi kihelkonnas asuvast endise Küti mõisa moonakate ja Tiitso talu
maal paiknevast kalmistust (Nocks 1854; Indreko 1930; Ariste 1948a; Selirand 1974, 71–75;
tabel 2, 3; tahvel 3, 1 ja 4) saadi 1852. aastal, mil leiti 2 luustikku ja nende juurest muuhulgas
ka pronksspiraalidega kaunistatud rõivakatkeid. 1930. aastal inspekteeris kalmistut Richard
Indreko. Vahepeal oli leitud kohalike poolt veel 4 luustikku ja 2 eraldi koljut. Arheoloogilised
kaevamised leidsid kalmistul aset 1948. aastal Erna Ariste juhatusel. Kuigi suur osa kalmistust
oli ehitustööde käigus hävinud, leiti siiski veel 9 luustikku. Tundub, et matuseid pole olnud
arvukalt ja need kuuluvad suhteliselt lühikesse ajavahemikku – 12. sajandi lõppu – 13. sajandi
algusesse. Arheoloogiliselt uuritud matuste hulgast sisaldas spiraale neli, kusjuures 3 neist
kuulusid naistele ning 1 mehele. Kahjuks on aruandes sisalduvad kirjeldused ja joonised
ebapiisavad, et anda olulist informatsiooni muinasaja rõivastuse kohta spiraalide põhjal.

Tammiku kalmistu (Tõnisson 1958; 1973; tabel 2, 4) asub Simuna kihelkonnas endise
Tammiku asunduse Kolgata talu maal põlluna kasutatava kõrgendiku, nn Tammikumäe
lõunapoolsel veerul. 1958. aastal leiti sealt ehitustöödel mitu luustikku. 1958. aastal viidi läbi
arheoloogilised kaevamised Evald Tõnissoni juhtimisel, mille käigus avastati veel 6 luustikku
(2 meest, 2 naist, 2 last). Kuna samast on andmeid ka varasemate luustike kohta, siis maetute
täpset arvu ei tea. Kalmistu on dateeritud 12. sajandi II poolde. Spiraale sisaldas vaid VI
luustik, mis kuulus naisele.

Kuusalu kihelkonnas Kaberla külas Sepa talu maal asuvat kalmistut (Kustin 1955; Selirand
1958; 1962; 1964; 1974, 75–78; 1993a; 1993b; tabel 2, 5; tahvel 3, 2–3; tahvel II) on kaevatud
1950.–1960. aastatel: 1955 Aita Kustin; 1956 Silvia Laul; 1958, 1962, 1964 Jüri Selirand ja
1966 Mare Aun. Tervemaid luustikke on kalmistust leitud 242, ent algselt on neid olnud
kindlasti rohkem. Matmine Kaberla kalmistule jätkus kuni 17. sajandi lõpuni ning enamik
säilinud matustest (186) on pärit suhteliselt hilisest ajast. Varasemaid matuseid on J. Seliranna
hinnangul 56 (22 naist, 12 meest ja 22 last). Siinses töös on käsitletud 18 spiraale sisaldavat
matust, mille hulgast enamus kuuluvad naistele ning vaid üks mehele.
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Mallavere kalmistu (Laul 1955, Selirand 1974, 67–68; tabel 2, 6) asub samanimelise küla
territooriumil Kose kihelkonnas, Kose ja Pikavere mõisa vahelise tee ääres, viimasest umbes 1
km lõuna pool. Laibamatused Mallavere kivikalme kõrval avastati 1951. aastal kruusavõtmisel
ning 1955. aastal kaevati seal S. Laulu juhatusel. Kokku on andmeid seitsme luustiku kohta,
millest käesolevas töös on kasutatud kahte (1 naine ja 1 laps). Välja jäi I luustik, sest spiraalide
konteksti kohta puudusid igasugused andmed. Matused on dateeritud 12. sajandi lõppu – 13.
sajandi algusesse.

1.3.3. Lääne-Eesti
Eesti mandri lääneosast on materjali äärmiselt napilt, kuigi pole kahtlust, et spiraalidega on
rõivaid kaunistatud sealgi. Andmed pärinevad vaid kolmest kalmistust kokku kuue luustiku
kohta ning mingeid üldistusi nende põhjal teha ei saa.

Haimre kalme (Ariste 1948b; Selirand 1974, 53–56, tabel 2, 7) avastati 1929. aastal Märjamaa
kihelkonnas Haimre koolimaja ehitades. 1929., 1930., 1937. ja 1938. aastal kaevas kalmet R.
Indreko, 1948. aastal E. Ariste. Tegu on hilisrauaaegse kivikalmega, kuhu on maetud
põletatult. Ühtlasi on leitud ka põletamata luustikke (tervelt neist seitse). Käesoleva töö jaoks
on oluline 1947. aastal avastatud ja 1948. aastal arheoloogiliselt uuritud paekirstus
naiseluustik koos vastsündinud lapsega, mille juurest leiti ka rohkelt spiraale. Matus on
dateeritud 12. sajandi lõppu – 13. sajandi algusesse.

Maidla kivikalmed (Mandel 2003, 37–61; tabel 2, 8; tahvel 3, 5) asuvad Kullamaa
kihelkonnas Loodna vallas Maidla küla Kääpa talust 250 m kagus asuva kõrgendiku
lõunaveerul. Maidla küla tuumikust jääb kalmistu 800 m lõuna ja endisest Maidla mõisast 1,2
km kirde poole. Aastatel 1983–1985 toimusid seal avariikaevamised ning 1987.–1990. kaevati
kalme Mati Mandeli juhatamisel läbi. Tegu on kahe kivikalmega, kust lisaks põletatud luudele
leiti mitme laibamatuse jäänused. Neli neist sisaldasid ka spiraale (1 naine, 2 meest ja 1 laps).
M. Mandeli hinnangul sai laibamatmise komme alguse mitte varem kui 12.–13. sajandi
vahetuse paiku, aga tõenäolisemalt alles 13. sajandi algupoolel.
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Enivere kalmistu (Metsar 1947; Mandel 2003, 66–69; tabel 2, 9) asub Martna kihelkonnas ja
vallas Enivere küla Juhani-Sauna talu ja Martna vallamaja maade piiril, Martna kirikust 750 m
kagu pool oleva seljandiku kõrgemal põhjapoolsel otsal. Samas asus ka põletusmatustega
kivikalme. Põletamata on maetud 12. sajandi lõpus ja 13. sajandi alguses. Kokku on leitud 8
luustikku, millest ühe juures leidus ka spiraale (I).

1.3.4. Saared

Saaremaa eristub omaette piirkonnana ning on esindatud 5 matmispaigaga, millest 3 on
esindusliku materjaliga muinasaja lõppu ja/või keskaja algusesse dateeritud laibakalmistud.
Kahjuks raskendab uurimistööd tänapäevases mõttes aegunud dokumenteerimisviis –
enamikest siinloetletud kalmistutest on vaid äärmiselt skemaatilised joonised ning puuduvad
ka detailsemad fotod. Samuti ei lase kirjeldus alati selgusele jõuda, millega täpsemalt tegu oli.
Nii mõnigi oluline pisiasi on läinud aja jooksul kaduma, sest ka leidude seisukord hoidlas on
suhteliselt kehv ning ei võimalda enam rekonstrueerida nende algset väljanägemist ega
konteksti. Selgelt on omavahel segi läinud käsitletava piirkonna kalmistute leide, mille õiget
kuuluvust pole võimalik enam kindlaks teha. Loomulikult on pronksspiraalkaunistused ka
konserveerimise seisukohast äärmiselt komplitseeritud leiurühm.

Loona kalmistu (Kustin 1959; Mägi 2002, 63–65; tabel 2, 10; tahvel IV) asub Kihelkonna
kihelkonnas, kirikust 3 km edelas Loona mõisa hoonete juures madala ida-lääne suunalise
seljandiku lael. 1941. a leidsid kohalikud liivavõtmisel esimese teadaoleva luustiku. Aastatel
1956.–1958. toimusid kalmistu säilinud osal A. Kustini juhatusel kaevamised, mille käigus
lisandus veel 6 luustikku. Varaseimad dateeringud pärinevad 12. sajandi lõpuosast ning ühtlasi
on tegu suhteliselt rikkalike panustega, ka rõivastuse juurde kuulunud spiraalide poolest. M.
Mägi hinnangul on kalmistut kasutatud umbes sada aastat. Spiraale sisaldasid neli hauda,
kaasa

arvatud

ainuke

mehematus.

Märkimisväärne

on

Loona

kalmistust

leitud

pronksspiraalidega kaunistatud rõivaosade terviklikkus. Leiud ise on suures osas hävinud, ent
õnneks on säilinud suhteliselt hea foto- ja joonismaterjal võrreldes teiste Saaremaa
kalmistutega.
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Karja kalmistu (Kustin 1956; Mägi 2002, 66–40, tabel 2, 11; tahvel 4, 1–2) asub Karja
kihelkonnas Pärsama külas u 2 km Karja kirikust kagus asuva seljaku lääneosas. 1949. aastal
avastati seal ehitustöödel 18 luustikku. 1955. aastal kaevati säilinud kalmeala A. Kustini
juhatusel täielikult läbi ning uuriti lisaks 32 luustikku (neist 13 mehe, 10 naise ja 9 lapse oma).
M. Mägi hinnangul on tegu kristliku kalmistuga, mis on üldjoontes dateeritud 13.–14.
sajandisse, ent ta ei välista ka osade matuste pärinemist juba 12. sajandi lõpust. Siinkohal
leiavad neist käsitlemist 15 spiraale sisaldavat matust, millest 8 kuuluvad naistele, 3 meestele
ja 4 lastele. Välja on jäetud mõned ebamäärase kontekstiga spiraalileiud. Skemaatilised
joonised ja üldistav kirjeldus jätavad kahjuks ruumi mitmesugustele tõlgendusvõimalustele.

Viira kalmistu (Holzmayer 1880; Kustin 1964; Mägi 2002, 70–74; tabel 2, 12; tahvel 4, 3–4)
asub Muhu saarel Viira külas u 800 meetrit Muhu kirikust loodes madalal ida-läänesuunalise
kruusanõlvaku lõunaveerul. 1872. aastal kaevas J. B. Holzmayer lahti ühe rikkalikult
varustatud naisehaua. 1962. aastal, kui kalmistu jäi ette tee-ehitusele, viidi säilinud osas läbi
päästekaevamised A. Kustini juhatusel. Kalmistu säilinud osa kaevati täies mahus läbi ning
avastati veel 31 luustikku. Tegu on ilmselt kristlikke traditsioone järgiva matusepaigaga, mille
võib dateerida 13.–14. sajandisse. Hoolimata panuste vähesusest ja suhteliselt hilisest
dateeringust on spiraalidega kaunistatud rõivaesemeid sisaldanud 10 matust, mille hulgas mehi
on kolm ja naisi seitse (neist üks nooruk).

1971. aastal leiti Valjala kihelkonnast Valjala kiriku (Selirand 1973; Mägi 2002, 65–66; tabel
2, 13) arhitektuurilistel uuringutel 2 luustikku. Edaspidi kaevas seal J. Selirand aastatel 1973 ja
1974. Panusteta luustikud kuuluvad ilmselt matmispaiga hilisemasse kasutusjärku. Panustega
(sh spiraalidega) luustikke on kolm. Nende seast leiavad käesolevas töös käsitlemist kaks – 1
mees ja 1 naine (ilmselt rase) ning nad on dateeritud üldjoontes 13. sajandisse.

Viltina Rutiränga hilisrauaaegsed kivikalmed (Mägi 2002, 62; tabel 2, 14) asuvad Pöide
kihelkonnas Kõiguste poolsaarel. Muuhulgas avastati M. Schmiedehelmi juhatatud
kaevamistel 1940. aastal kivikalmete juurest 3 laibamatust. Üks 13. sajandisse dateeritud
naisematustest sisaldas tekstiilijäänuseid ning spiraale, tinanaaste ja helmeid (I).
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1.3.5. Lõuna-ja Kagu-Eesti

Suurem osa siinsest materjalist pärineb keskajast. Tähelepanuväärse leiurühma moodustavad
viielt külakalmistult (Otepää Piiri tänava, Otepää linnamäe, Koikküla, Virunuka ja Ervu) teada
olevad 9 tagapõlle fragmenti. Nendest enamus on publitseeritud, va Ervu leid, mis saadi sealse
külakalmistu päästekaevamistelt 1991. aastal (Laul 1981; Valk 1991a, luustik 66; tahvel III).
Töö käigus mainitakse teisigi kirjanduses avaldatud üksikleide Lõuna-Eestist (Аун, Юзар
1988; Лаул 1979).

Vastseliina kihelkonnas Siksäläs (Laul, Valk 2005; tahvel 5) 3 km Missost lõunas Hino järve
idakaldal kaevati ajavahemikul 1980–1993 (vahele jäid vaid 1989. ja 1992. aasta) S. Laulu ja
J. Peetsi juhatamisel. Ala võeti maa-aluse põletuskalmistuna kasutusele tõenäoliselt hilisel
rooma rauaajal, ent panustega matused algavad 10.–11. sajandi vahetuse paiku. 12. sajandil
ilmusid kalmistule esimesed laibamatused, mis jäid valdavaks kuni kalme kasutusaja lõpuni
15. sajandil. Arheoloogiliselt uuritud hauakomplekse on ühtekokku 278, neist 25 olid
põletusmatused. Täiskasvanud meeste haudu fikseeriti 69, naiste matuseid 66, noormeeste ja
tütarlaste 10 ning laste omi 115. Siksälä kalmistu teevad eriliseks keskajal hauda kaasa pandud
rikkalikud panused ning hästi säilinud orgaaniline materjal. Alates 13. sajandi II poolest
valitsesid sealses rõivamoes nn “latgalipärased” jooned – Eesti kontekstis omaette
kultuurinähtus. Kahjuks on oluline osa materjalist seni Ajaloo Instituudi hoidlates
monoliitidena ning seega teaduskäibes veel kättesaamatu. Selle tõttu on siinses töös kasutatud
vaid esialgseid üldistusi.

1.3.6. Lõhavere ehte- ja käsitöövakk

1958. aastal leiti Lõhavere linnamäe kaevamistel hoone D kaguseina kõrvalt puidust ja
kasetohust valmistatud vakk (Laul 1992; tahvel 6), mis sisaldas ehteid, käsitöötarbeid, lõnga,
punutud paelu jm. Enamik leiust võeti lahti 1959./1960. aastatel, 1980. konserveeris mõned
tekstiilileiud J. Peets ja viimane osa konserveeriti 1992. aastal. Muuhulgas sisaldas vakk
rikkalikult spiraalvõrgendeid (vähemalt 15 tervet või fragmentaarsemat mustririba ja
aplikatsiooni) ning rohkelt lahtisi pronksspiraalikesi ja -rõngakesi. Kuigi nende leidude põhjal
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pole võimalik kindlaks teha kuuluvust konkreetsete rõivaesemete juurde, annab käesolev
materjal tänu oma heale säilivusele hindamatuid teadmisi spiraalilustiste tehniliste võtete
kohta ning pakub paralleele hauast leitud materjalile.

26

2. TEHNIKA
Pronksspiraalmustrite valmistamisprotsess kõigi tehniliste üksikasjadega nõuab eraldi
põhjalikku uurimustööd ning käesolev peatükk jääb oma iseloomult üsnagi üldsõnaliseks.
Vajaka jääb eelkõige mitmesuguste analüüside tegemisest, mis on suhteliselt aeganõudev ning
kulukas ettevõtmine ja samuti pole selle teemaga süvitsi minek käesoleva töö eesmärk. Seega
on piirdutud vaid olemasolevate andmete koondamise ja esitamisega ning kõige üldisemate
järelduste välja toomisega. Pean siiski tehnilise külje käsitlemist vajalikuks senini põhjaliku
tähelepanuta jäänud leiurühma valgustamiseks ja võimalikele uurimisperspektiividele
viitamiseks. Ühtlasi aitab see ehk paremini mõista järgnevat töö osa.

Seni on mitmete näitajate (spiraalides sisalduv materjal, mustrite valmistamiseks kasutatud
võtted jne) põhjal pronksspiraalide levikuareaali sees eristatud mitmeid alagruppe (nt Vahter
1928). Tänapäevased uurimisvõimalused võivad anda täiendavaid andmeid esmapilgul
märkamatute lokaalsete erinevuste ja tehniliste nüansside kohta. Samuti võiks mõni asjaolu (nt
traadi läbilõike kuju) pakkuda võimalusi spiraalide leviku kronoloogia täpsustamiseks (seda
on tehtud naabermaades, nt ZariĦa 1999, joonis 17; Lehtosalo-Hilander 1982a, 165).

2.1. SPIRAALMUSTRITES KASUTATUD MATERJAL EESTIS

2.1.1. Metall

Üldiselt on nii rõivastel kui ka kaelakeedena tarvitatud spiraalide valmistamiseks kasutatud
pronksi, mida reeglina defineeritakse vase ja tina sulamina. Puudulike rafineerimismeetodite
tõttu sisaldavad kasutatud vasesulamid suuremal hulgal mitmesuguseid teisi lisandeid (peale
tina veel pliid ja tsinki) või on juba tahtlikult valmistatud mitmest komponendist. Ülekaalus
oleva lisandi järgi võib jaotada kasutatud sulamid põhijoontes kolme rühma: tsinkpronks e
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messing, tinapronks ja pliipronks, mille hulgas võib mitme lisandi sarnase sisalduse korral
esineda ka segagruppe (näiteks tinatsinkpronks)4.

Erinevas vahekorras lisandid mõjutasid sulami omadusi (töödeldavust) ning andes erinevaid
värvivarjundeid, ka väljanägemist. Nii on olnud kasutusel kuldsemaid ja hõbedasemaid
spiraale. Kas on võimalik, et neid erinevusi kasutas dekoratiivsuse huvides ära ka pronksiga
rõivaesemeid kaunistades muinasaja lõpu inimene? Visuaalsel vaatlusel pole võimalik
selliseid

nüansse

reeglina

eristada,

sest

spiraalid

on

enamasti

kaetud

rohelise

korrosioonikihiga.

Eesti pronksspiraalide metalli koostist on pisteliselt skaneerivas elektronmikroskoobis
röntgenmikroanalüsaatoriga uurinud Peeter Rummi (1993). Käesolevas töös on kasutatud neist
analüüsidest 34 proovi – Raatvere (3 proovi), Otepää (1), Virunuka (1), Siksälä (5), Jõuga
kalmistu (13) ja Lõhavere käsitöövaka (11) pronksspiraalidest ja -rõngastest (tabel 1)5.
Materjal on liiga vähene ning erinevate geograafiliste punktide vahel ebaproportsionaalselt
jagunenud ning loomulikult ei saa rääkida ammendavatest tulemustest.

Vaatluse all olevate kalmistute materjali põhjal on Eesti pronksspiraalide valmistamiseks
valdavas enamikus kasutatud tsink- ja tunduvalt vähem tinapronksi (viimane oli ülekaalus vaid
Siksälä kalmistus6, tabel 1, 16–20). Tsinkpronks e messing on väiksema elastsusega ning
rabedam kui tinapronks, samas pole kõrge tinasisaldusega sulam (20% ja rohkem)
mehhaaniliselt enam töödeldav ning sobib vaid valamiseks (Tamla et al 2002, 16). Lõhavere
käsitöövakast pärit tulemused on veidi erinevad kalmistute omadest – enim on tarvitatud
sarnaselt Siksälä materjalile tinapronksi, ent selle kõrval esineb siiski ka tsinkpronksi
(vastavalt 54,5% ja 27,3%; tabel 1, 5–15). Lisaks pärinevad sellest leiukompleksist ainukesed
kaks näidet pliipronksi kohta (18,2%)7, kuigi kõrge pliikoostisega sulam traaditõmbamiseks
eriti ei sobi (Bayley 2002, 13). Huvitav oleks võrrelda analüüsitulemusi sama piirkonna
4

J. Peetsi suuline informatsioon. Kuna pronksi defineeritakse reeglina vaid tina ja vase sulamina, on püütud välja
töötada täpset terminoloogiat ja kriteeriume teiste nimetatud lisanditega vase sulamitele (Bayley 2002).
Käesolevas töös on kõiki nimetatud pronksideks.
5
J. Peetsi käest saadud andmed; vt ka Tamla, Kallavus 1993, 254.
6
Selles osas võiksid ilmneda sarnasusjooned lõunapoolse materjaliga nagu rõivamoeski.
7
Kuna proovid näitavad koostist leiu väga väikesest osast, siis võivad tulemust kohati moonutada ka juhuslikud
lisandid ja aja jooksul moodustunud oksiidikiht (vt ka Tamla et al 2002, 6).
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samaegsetes, ent teiste tehniliste võtetega (nt valamine ja taondamine) valmistatud
pronksesemetes kasutatud sulami koostisega. Tõenäoline, et kvaliteetse traadi tõmbamiseks
kasutati teadlikult spetsiaalsete omadustega metalli.

Üsna ühtlane on pronksi koostis ühe kalmistu piires, mis võib viidata ühele metalli allikale ja
vahest ka mustrite valmistamisega tegelenud kohalikule käsitöömeistrile. Raatvere kalmistu
kahest erinevast hauast pärit pronksspiraalide8 analüüsitulemuste suure ühtelangevuse tõttu
võib oletada, et spiraalid on keeratud samast traadist. Ka mustrite teostuse ja ornamendi osas
võib täheldada ühtlast kvaliteeti ja suurt sarnasust. Seega võiks spiraalide metalli keemilise
koostise uurimine tulevikus anda täiendavat lisateavet mustrite valmistamiskeskuste ning
meistrite, leviku, toormaterjali lähtealade ja pronksikaubanduse kohta.

2.1.2. Traat

Järgmine samm on metallist traadi saamine. Eesti varaseimad rooma rauaaja spiraalid on
üldiselt lamekumera lõikega, mille kõrval esineb ka kolmnurkse läbilõikega traati (Laul 2001,
135). On arvatud, et need on valmistatud valatud traadist ning spiraalide kasutamise laiemat
levikut noorema rauaaja jooksul on seostatud just muutusega pronkstraadi saamise
tehnoloogias, st traadi tõmbamise levikuga (Laul 1985, 415). Lätis ei levi ümmarguse
ristlõikega traadist keeratud spiraalid enne 12. sajandit ning varasemad rõivaste
kaunistamiseks kasutatud spiraalid (7.–11. sajand) valmistati paarimillimeetrise laiusega
plekiribast (ZariĦa 1970, 65).

Tegelikult on juba varaste, tarandkalmetest leitud lamekumera ja kolmnurkse ristlõikega
traadist spiraalide valmistamiseks kasutatud läbi auguraua tõmmatud lähtematerjali. I at
esimesse poolde kuuluvast Nurmsi Peetri tarandkalmest leitud spiraal (pikkus u 7 cm, 35–36
keeret, d=6 mm) on keeratud ligikaudu 66-sentimeetri pikkusest pooleteise millimeetri

8

AI 5295:125; 169 (tabel 1, 1–2).
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jämedusest kolmnurkse ristlõikega traatvardast9. Nii pikka ja ühtlast traati pole kindlasti
võimalik valamise või sepistamise teel valmistada.

P.-L. Lehtosalo-Hilander on teinud Luistari kalmistu materjali põhjal tähelepaneku, et rõivaste
kaunistamiseks tarvitatud spiraalide puhul kasutati kolmnurkse ja lamekumera ristlõikega
traati vaid viikingiaja alguses, pärast seda levis juba ümara läbilõikega traat (LehtosaloHilander 1982a, 165). Huvitav oleks kontrollida selle väite paikapidavust Eesti selleaegsetest
põletusmatustest pärit materjali uurides. Näiteks Viltina kivikalmest on leitud üks rombja
ristlõikega traadist valmistatud spiraal10.

Laibamatuste tekstiilileide kaunistavad spiraalid on valmistatud juba ümmarguse ristlõikega
tõmmatud traadist. Tavaliselt on tõmmatud läbi auguraua lihtsalt metallkangike. Teise
tehnilise võttena on kasutatud rullimist, mille käigus õhukeseks taondatud metallriba rullitakse
toruks (Tamla 1998, 33) või S-kujuliselt kokku11. Spiraalideks kasutatud traadi puhul on
seejärel saadud toru tõmmatud veel läbi auguraua. Rullitud traatide tunnuseks on pikisuunaline
ebaühtlane soon, mis markeerib rullimisel pealispinnale jääva metallriba serva (Tamla 1998,
33). Seni teadaolevad taolises tehnikas valmistatud leiud pärinevad keskaegsest KaguEestist12.

Enamasti on mustrite põimimisel või sissekudumisel spiraalideks kasutatud traat olnud
läbimõõdult üsna peen, kõikudes vahemikus 0,5–1,5 mm. Peent traati (0,5 mm diameetriga)
on kasutatud rohkelt Siksälä kalmistust leitud peapärgade spiraalide juures. Kõige
tavalisemate mustrisse põimitavate spiraalide valmistamiseks kasutatud traadi läbimõõt kõigub
enamasti 0,7–0,8 mm vahel. Pronksrõngasteks on võetud jämedam traat, mis on üsna ühtlaselt
kogu Eesti alal 1–1,5 mm läbimõõduga. Vähem esineb nende kahe suuruse vahepeale jääva
diameetriga traati, millest on keeratud kogukamad spiraalid. Eestist on seni leitud vaid kaks

9

AI 2481:10 Ligikaudselt saab spiraaliks kasutatud traadi pikkuse arvutada lähtudes spiraali keerdude arvust (n),
mille ühe keerme võime mööndustega lugeda ringiks, ja spiraali läbimõõdust (d). Seega on traadi pikkus L=πdn
(andmed J. Peetsilt).
10
J. Peetsi suuline kommentaar.
11
S-kujuliselt kokkurullitud toru on lihtsam läbi auguraua tõmmata. Sellist tehnikat kasutatakse ka tänapäeval
(andmed metallikunstnik H. Varkkilt).
12
Siksälä kalmistu AI 5101: XXXVIII:18; LXIII:2 (spiraalideks kasutatud traadil on kohati märgatav soon).
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augurauda (Peets 2003, 168, joonis 77, 3–4), mis on liiga jämedaaugulised nii peene traadi
tõmbamiseks. Kus või kuidas traati valmistati, jääb siinkohal lahtiseks.
Spiraalid keerati käsitsi või kasutati selleks treipingi abi13. Kõige tõenäolisemalt tehti esmalt
puutikule või metallvardale valmis pikad soovitud läbimõõduga spiraaltorud, mis siis
omakorda lõigati parajateks juppideks. Lõhavere käsitöövaka põhjas asetsesid lookapainutatult
kimbus pikad (isegi kuni 30–40 cm), veidi erineva läbimõõduga (2,5–4 mm) spiraaltorud,
mille sees oli peenike puutikk. Pole võimatu, et kirjeldatud leiu puhul on tegemist nn
“spiraalitoorikutega”, millest vaka omanik lõikas soovitud pikkuses spiraalikesi parasjagu
käsiloleva mustri jaoks.

Spiraaltorude läbimõõt on isegi ühe mustri lõikes veidi kõikunud. Eesti aladel üldlevinud
mustrites kasutatud spiraalid on tavaliselt 3–4 mm läbimõõduga. Kõige pisemate diameeter on
2–2,5 mm ning jämedamatel u 5–8 mm. Pronksrõngaste diameeter on üsna ühtlaselt 7–8 mm.
Võrreldes Lääne-Soome materjaliga, on siinsed spiraalid peenemad. Luistari kalmistult leitud
mustrites kasutatud spiraalide keskmine läbimõõt jääb vahemikku 4–5 mm ja üldarvestuses
kõigub 3–7 mm piirides (Lehtosalo-Hilander 1982, 170-171). Seevastu kasutasid latgalid ja
liivlased 12.–13. sajandil samuti 2–3 millimeetrise läbimõõduga spiraalikesi (ZariĦa 1988, 33–
34; ZariĦa 1998, 151). Peentest, veidi üle kahemillimeetrise läbimõõduga spiraalidest on
valmistatud ka ristiretkedeaegsete Karjala uhkemate põllede servapõimingud (Vahter 1928,
63).

2.1.3. Spiraalides sisalduvad orgaanilised jäänused

Huvitavaid tulemusi annab spiraalides sisalduvate orgaaniliste jäänuste (sisu) uurimine ehk
mille abil on neist moodustatud muster. T. Vahteri järgi kasutati Lääne-Soomes villast lõnga,
Mikkeli piirkonnas taimsest kiust nööri ning Karjalas hobusejõhvi (Vahter 1928, 63).
Praeguseks kogunenud teadmiste valgel enam nii selged piirkonnad ei eristu, nii näiteks on
Eura piirkonnast (Lääne-Soome) pärit põlleservas kasutatud ka kanepinööri (LehtosaloHilander 1984, 61–62). Siiski joonistuvad sama materjalide jaotuse põhjal Eestiski välja
13

Treipingid olid sel ajal juba olemas (J. Peetsi suuline informatsioon).
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selgelt erinevad traditsioonid. Tulemused põhinevad peamiselt visuaalse vaatluse teel saadud
andmetel ja ei pretendeeri lõplikule tõele. Kasutada on ka J. Peetsi poolt üksikutest leidudest
tehtud põhjalikumad analüüsid (Peets 1992, LISA 4, tabel 28).

Eesti aladel on spiraalmustrite põimimiseks kõige enam tarvitatud villast lõnga. Säilinud
fragmentide põhjal võib väita, et ainult villase lõngaga on põimitud mustreid saartel (Loona,
Karja, Viira) ning Lääne- ja Põhja-Eestis (nt Maidla, Pada, Küti, Kaberla). Kasutatud on alati
kahekordset villast lõnga (S/zz), mis vajadusel on keerutatud veelgi jämedamaks (nt
rõngasääristes). Nii on Maidla kalmistust pärit mustrifragmendis sisuna kasutatud koos kahte
villast lõnga (S/zz), mis ristumiskohal on vaheliti üksteisest läbi põimitud14.

Teiseks spiraalide sees kasutatavaks materjaliks oli hobusejõhv. Eriti rohkelt esineb seda Eesti
kagunurgas asuva Siksälä kalmistu nn “latgalipäraste” peapärgade spiraalkaunistustes, mis
levivad sealkandis alates 13. sajandi keskpaigast (Laul, Valk 2005). Enamasti moodustab
peapärja võruosa keskse kaunistuse peentest spiraalidest hobusejõhvile punutud rombiline
muster, samuti esineb jõhvi üksi või koos villase lõngaga peapärja sabades (tahvel 5, 1 ja 5).

Laialdasemalt ongi levinud viimane kombinatsioon, kus koos villase lõngaga on
spiraalpõimingusse punutud hobusejõhv. Taoliselt on valmistatud näiteks Raatvere kalmistu15
ja

Lõhavere

käsitöövaka

võrgendid,

samuti

tagapõlled

Lõuna-

ja

Kagu-Eesti

külakalmistutest16. Lisaks villasele lõngale ja paeltele on Lõhavere käsitöövakast leitud lahtist
hobusejõhvi17. Samuti on sellise kombinatsiooni abil valmistatud etnograafilisest materjalist
teadaolevad Lõuna- ja Kagu-Eesti spiraalpõimingud (Manninen 1927, 246).

Nende leidudega seostub ka omaette uurimisteema spiraalmustrites kasutatud paeltest.
Erinevalt Põhja- ja Lääne-Eesti ning saarte leidudest, kus näib tegu olevat lihtsalt villase
lõngaga, esineb Raatveres, Lõhaveres ja 13.–14. sajandi tagapõllede puhul hoopis teistsugune
traditsioon: koos hobusejõhviga on spiraalidesse põimitud villane lõng paelana. Kuna

14

AM 508:6347.
nt AI 5295:196b.35; 196c.
16
nt AI 4342:V:9, 10.
17
AI 4133:2274:47.3.
15
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tänapäevane etnograafia autori andmetel niisugust paela punumise tehnikat enam ei tunne,
võiks sellel siinkohal pikemalt peatuda.

Rikkalikult on taolise paelapunumise kohta materjali Soomest, kus nimetatud tehnoloogia on
fikseeritud nii etnograafilises materjalis (“iskunauha”) kui muinasaegsete rõivaste
valmistamisel, sh spiraalpõimingutes. Tegu pole lokaalse, Läänemere regioonile omase
tehnikaga. Keskaegses Londonis on taoliste paelte põimimine olnud samuti väga levinud
(“fingerloop”). Pael moodustub aasadest, mida peab olema vähemalt kolm. Sõrmedele võetud
aasasid põimitakse üksteisest läbi vastavalt mustrile ja aasade arvule (Crowfoot et al 2001,
138–140). Eesti võrgendite puhul on kasutatud kõige lihtsamat – 3 aasaga meetodit (joonis 2).
Kuna Eestis vastava tehnika kohta nimetus puudub, siis kasutan käesolevas töös edaspidi
terminit “aaspael”.

Joonis 2. Kolmeaasalise aaspaela punumise skeem (Raitio 1991, joonis 28)

Eelneva näitega pole teema veel ammendunud. Näiteks Raatveres on võrgendriba juures
kohati kasutatud korraga kahes tehnikas paelapunumist. Põhiosa võrgendist on põimitud
aaspaelaga, ent servades olevad silmused on punutud makramee põhimõttel sõlmides.
Arvestades asjaolu, et sellistes võrgendites kasutatud spiraalide läbimõõt on väga peen
(tavalisel 2,5–3 mm), näitab see käsitöö väga kõrget taset Eestis muinasaja lõpul.

Kindlasti sai mustrile dekoratiivsust lisada veel põimimiseks kasutatud lõnga värviga. Nii on
Luistari kalmistu leidude põhjal “Eura emanda” põlleserva kaunistanud spiraalpõimingus
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olnud punane aaspael, mis võis helerohelisel põllel kullakarva spiraalide vahel efektne välja
näha (Lehtosalo-Hilander 2001, 51, 53).

Eesti materjalist on värvianalüüse vähe tehtud ning visuaalsel vaatlusel saadud mulje pole eriti
usaldatav. Ühe analüüsi põhjal on Lõhavere käsitöövakast pärit võrgendis (Peets 1992, LISA
4, tabel 28) kasutatud lõnga värvitud indigoga ja J. Peets on pakkunud oletatavaks värviks
musta. Siiski võis see olla ka tumesinine. Kõige levinum vahest ongi olnud indigosinine, ent
selle kõrval on kindlasti kasutatud teisigi värve. Nii on Siksälä kalmistust leitud peapärgade
sabad põimitud sageli sinise ja punase kombinatsiooniga (tahvel 5, 3) ning Jõugalt leitud
spiraali seest pärinev nöör on olnud kollane (Peets 1992, LISA 4, tabel 28).

Taimsest kiust valmistatud nööri käsitletaval ajajärgul on siiani teada vaid Lõhavere
käsitöövakast ja linnamäelt. Vakast pärit leiul on spiraaltorukesed lükitud linasele nöörile ja
siis kokku keritud (Laul 1992, 18) 18. Tegu pole kindlasti iseseisva kaunistusega, vaid pigem
ajutiselt linasele nöörile mustritegemiseks valmis pandud spiraaltorukestega. Selle kasuks
räägib asjaolu, et kõik vakas sisaldunud mustrid ja nende katked olid valmistatud villase lõnga
ja/või hobusejõhviga. Oletatavasti on kanepist valmistatud linnamäelt leitud jämedatest
pronksspiraalidest kee nöör (Peets 1992, 93)19.

Seega võib spiraalpõimingutes sisalduva materjali järgi Eesti alad jagada üldjoontes kaheks
piirkonnaks – esiteks Põhja- ja Lääne-Eesti ning saared, kus esineb seniste andmete põhjal
vaid villast lõnga. Teise rühma moodustavad Lõuna- ja Ida-Eestist pärit leiud, mille põhjal on
siinsetel aladel lisaks villasele lõngale või ka täiesti iseseisvalt kasutatud mustrite põimimisel
hobusejõhvi. Ühtlasi on võrgendites domineerinud villa kõige peenem fraktsioon, mis viitab
nende lõngade tegemiseks kasutatud toormaterjali hoolikamale töötlemisele ning kõrgemale
kvaliteedile (Peets 1992, 30). Taimsest kiust valmistatud nööri sellel eesmärgil pole
käsitletaval ajajärgul ilmselt kasutatud.

18

AI 4133:2274:39, 40.
Viljandimaa varauusaegsed spiraalidest peaehted on valmistatud linase nööriga (Kiudsoo, Ratas 2005, 114115).

19
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2.2. MUSTRITE MOODUSTAMISE TEHNILISED VÕTTED JA TERMINOLOOGIA

Tehnilised võtted võib jagada üldjoontes kaheks suureks rühmaks. Esimesse kuuluvad
mustrid, kus spiraalid punutakse vahetult kudumise käigus kangasse (nähtavad kahelt poolt).
Teise moodustavad eraldi valmistatud mustrid ehk võrgendid, mis on õmmeldud või muul
viisil kinnitatud rõivaesemele (nähtavad vaid ühelt poolt) (Vahter 1928, 61). Viimased võib
jagada nende kuju järgi: 1) aplikatsioonideks ja 2) pikemateks paeladeks ning mustriribadeks.

Eesti arheoloogilises kirjanduses on vahest kõige sagedamini kasutatud väljendeid
“pronksspiraalikestest tikitud kaunistused” (nt Moora 1957, 16) või “sissekootud
pronksspiraalikesed” ka eelpoolnimetatud teise rühma kuuluvate leidude kohta (nt Selirand
1974, 127), mis pole terminoloogiliselt päris korrektne. Lähtudes tehnilistest võtetest, on
siinesitatud esimene rühm ehk sissekootud spiraalkaunistused kanga lõimelõngadesse või
kõlavöö koelõngadesse kudumise käigus asetatud spiraaltorud. Teise rühma kuuluvad
võrgendid ehk eraldi spiraalidest ning lõngast ja/või hobusejõhvist põimitud mustrid, mis
kinnitatakse hiljem kangale.

2.2.1. Kanga kudumise käigus valmivad servad

Kõige tavalisem ning levinum nähtus spiraalkaunistuste seas on küljekuti spiraalidest rida,
mis moodustatakse spiraalide kinnitamisega kanga otstes lõimelõngadesse (joonis 3; tahvel 5,
2). Kõigepealt punuti kõladel pael nii, et kanga lõimelõngad olid ühtlasi paela koelõngadeks.
Lätis on tehtud kõlapeal kohati vaid kahe lõimelõngaga (ZariĦa 1998, 153). Seejärel kulgesid
vastavalt vajadusele grupeeritud lõimelõngad läbi spiraaltorude, moodustades küljekuti
üksteise vastas oleva hõredama või tihedama rea. Altpoolt fikseeriti nad veelkord kõlapaelaga
(nt ZariĦa 1998, 153–154) ning sageli kaunistavad kanga serva kõige lõpus veel narmad.
Nurkades on kõlapaela lõimelõngad kokku põimitud (Vahter 1931, 285) ning vahel
kaunistatud veel pronksspiraali(de)ga (nt ZariĦa 1970, joonis 32; ZariĦa 1988, joonis 22, 2;
Mägi, Ratas 2003, 210; tahvel 5, 2).
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Joonis 3. Küljekuti spiraalirea skeem
kanga servas (ZariĦa 1999, joonis 14)

Küljekuti spiraalidega ilustatud servad olid Eestis väga levinud. Eriti rohkelt esineb neid
Põhja-Eesti kalmete materjalis (Pada, Kaberla, Küti, Tammiku), kus sellised äärised on 12.–
13. sajandi naisematustes valdavad – Padast leiti taolise serva katkeid 14 tervema spiraale
sisaldanud naiseluustiku juurest 10 korral (tahvel 2, 1 ja 3). Vähemal määral on kirjeldatud
võte esindatud saarte leiumaterjalis – 1 leid Karja ning mõned Viira kalmistust20. Tavaline on
küljekuti spiraalirida Siksälä, latgalite ja liivlaste sõbade otstes (nt ZariĦa 1999, joonis 18;
ZariĦa 1988, joonis 22, 2), samuti Soomes (nt Appelgren-Kivalo 1907, tahvel I:1, IV:11).
Huvitav on asjaolu, et seda tüüpi servakaunistust pole teada Raatvere kalmistu leidude hulgas.
Zalahtovje kalmistu publitseeritud materjalide hulgas esineb üks näide (Хвощинская 2004,
tahvel CXXXII).

Alagrupina võib välja tuua variandi, kus taoline ääris on tehtud eraldi ning lisatud hiljem
kanga äärde. See tähendab, et kahe kõlapaela vahele on kootud küljekuti spiraalide rida21 ning
taoline kaunistusserv on kinnitatud väikeste pronksrõngaste või pistete abil rõivaeseme serva
külge (nt tahvel 3, 1). Kõige paremini säilinud näide on Kaberlast CLVI luustiku juurest
saadud leid (tahvel II, 3)22.

20

AI 4115:32; nt AI 4299:33.
Kõlapaelte vahele küljekuti spiraalirea kudumist linase lõngaga on kasutanud ka uusaja alguses Lõuna-Eestis
tegutsenud peapärgi valmistanud meistrid (Kiudsoo, Ratas 2005, 114-115).
22
AI 4116:151.
21
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Sellise rea otstes moodustati kõlapaela lõimede kinnituseks veel mitmesuguseid, tavaliselt
kaarjaid motiive – otsalõpetusi. Üks terviklikemaid näiteid ühe serva kahest otsast on säilinud
Viira kalmistult (joonis 4; tahvel 4, 3–4)23. Vähemalt üks otsalõpetuse fragment on eristatav
Pada kaevamisfotol (tahvel 2, 1) ning samuti Kaberlast pärit leiufotol (tahvel II, 1)24.
Tunnistust taoliste otsalõpetuste esinemisest annavad sageli lahtiselt karbis olevate ühtlaste
spiraaltorude seast leitud üksikud, veidi suuremad kaarjad spiraalid25.

Joonis 4. Küljekuti spiraalirea otsalõpetus
Viirast (AI 4299:33; Mägi 2002, tahvel 128, 9)

Lisaks võib sellist serva täiendada rõngasääris, mis koosneb tihedalt üksteise kõrval olevatest
pronksrõngakestest. Tavaliselt on nad esmalt lükitud jämedamale nöörile ning seejärel
kinnitatud kanga servale. Jämedamaks kokku keerutatud nöör on kohati rõngasrivis olnud
kahekorra ning vähemalt ühes otsas, kus nöör on tagasi pööratud, fikseerib seda
pronksrõngake26 või kaarjas rõngakeste rivi (joonis 4). Teise võimalusena on rõngad otse
kangasse vajutatud. Tiheda rõngasäärise kõrval esineb vahel ka taolisi servi, kus rõngad on
pressitud kangaserva grupiviisiliselt, enamasti paarikaupa (nt Tomanterä 2003, 37; ZariĦa
1988, joonis 25).

Soome sõbade otsi kaunistati sageli veelgi keerukamate mustritega. Peale esimest kõlapaela
põimiti selle koelõngad (ühtlasi kanga lõimelõngad) rühmiti aaspaeladeks, mis moodustasid
omavahel ristatuna võrgustiku. Vastavalt mustrile asetati teatud kohtadesse (ehk moodustunud

23

AI 4299:33.
AI 5366:XLIII:9; AI 4116:151.
25
Nt AI 5366:LII:7; LXIX:8; CLXI:10.
26
AI 5366:CLII:16; AI 4116:151.
24
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rombi haaradesse) spiraalid. Niiviisi kujundatud mustririba lõpetas taas kõlapael (Vahter 1931,
283; Hirviluoto 1973, 61; Appelgren-Kivalo 1907, tahvlid V, VI). Sellise võtte levik piirdus
vaid Lääne-Soomega.

2.2.2. Eraldi valmivad mustrid

Aplikatsioonideks pean käesolevas töös kangast eraldi valmistatud väikeseid, sümmeetriliselt
ühe keskpunkti ümber koonduvaid (enamasti ringi- või ruudukujulisi) kaunistuselemente.
Kõige levinumad on erinevad aplikatsioonid Soomes, kus need tavaliselt esinevad
sümmeetriliselt sõba nurkades või ka põlle allservas (nt Appelgren-Kivalo 1907, tahvel XII;
Vahter 1928, joonised 4–5).

Eestist seevastu on aplikatsioone leitud vaid kahest kohast – Saaremaalt ja Lõhavere
käsitöövakast. Saaremaale iseloomulikud silmuseliste nurkadega kujundid on ruudukujulised
ning kõikides nurkades on spiraalidest moodustunud kaks silmust (joonis 5). Neid on leitud nii
Viira kui Karja kalmistust (Mägi 2002, tahvel 115, 7)27. Tegu on üsna lihtsate ning suhteliselt
lohakalt valmistatud näidetega, nimelt on kasutatud kohati erineva suurusega spiraale28.
Tavaliselt ei esine silmuselised kujundid üksikuna, vaid mitme kaupa reas. Kahjuks ei ole
leidude seisukorra tõttu võimalik täpsustada motiivide ühendusviisi omavahel. Samasugune
motiiv on leitud ka Hämest Hollola Untila Kirkk´ailanmäki kalmistu hauast nr IV (joonis 5).
Erinevalt küll senistest andmetest Saaremaa kohta, on selle motiivi põimimiseks kasutatud
hobusejõhvi (Tomanterä 2003, 42).

27
28

AI 4299:26; AI 4115:15b, 58.
Võimalik, et vanadest lagunenud mustritest pärit spiraalidest tehti uus.
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Joonis 5. Silmuseliste nurkadega kujundi põimimisskeem
(Tomanterä 2003, joonis 65)

Loona VI hauast (12. sajandi lõpp) pärineb näide silmuselise kujundi keerukamast
variandist29, kus spiraalidest keskne ruudustik on ühe ühiku võrra sümmeetriliselt suurem ning
ruudustiku külje keskele lisandub spiraalist poolkaar. Siiani on see Saaremaalt ainus taoline
leid ning sellestki on näha pealmise mustrivööndi alt vaid ülemine serv (joonis 12).
Kirjeldatud motiive on leitud kaks eksemplari ka Lõhavere käsitöövakast. Erinevalt selle tüübi
lihtsamast variandist Saaremaal on need aplikatsioonid äärmiselt korrapärased (tahvel 6, 3)30.

Lõhavere vaka materjali hulka kuulub veel üks rühm omanäolisi võrgendeid (5 eksemplari),
mida võib liigitada aplikatsioonide alla31. Nende ruudukujuline põhiosa on põimitud veidi
varieeruva geomeetrilise ornamendiga ning servadesse on esialgsete hinnangute järgi ilmselt
kinnitatud veel eraldi valmistatud samas tehnikas väikesed mustrid, mis annavad lõpuks
aplikatsioonile pigem ümara kuju. Aplikatsioonide mõõtmed on umbes 8×8 cm. Otseseid
vasteid hauamaterjali hulgast pole teada. (Joonis 6; tahvel 6, 4)

29

AI 4236:53.
AI 4133:2274:63.
31
AI 4133:2274:41–44.
30
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Joonis 6. AI 4133:2274:42 (Laul 1992, joonis 13)

Võimalik, et aplikatsioone on olnud nii Lõhavere vakas kui haualeidude (näiteks Raatvere)
hulgas rohkem, ent üksikute fragmentide põhjal on raske hinnata, kas vaadeldav leid on pärit
aplikatsioonist või mitte.

Äärmiselt mitmekesise rühma moodustavad erinevad spiraalidest ning lõngast ja/või
hobusejõhvist

põimitud

paelad

ja

ribad.

Nende

kahe

terminiga

tähistatavate

kaunistuselementide vahele ei saa selget piiri tõmmata, paelteks võib nimetada veidi kitsamaid
spiraalpõiminguid.

Kõige lihtsam ning ka enim levinud oli kinnitada kanga serva lihtne otsakuti spiraalidest rida,
mis tegelikult ei ole muud kui spiraalidest kee (Lehtosalo-Hilander 1980, 256). Taolist serva
on kasutatud igal pool spiraalkaunistuste levikuareaalis. Enamasti on tegu ühtlaste
spiraalidega, ent Luistari kalmistust on teada ka näide, kus spiraalide pikkus varieerub
korrapäraselt (Lehtosalo-Hilander 2001, 53). Teise võimalusena võidi serv moodustada ühest
pikast spiraalist. Selliseid spiraale on leitud Padast32 ja tavaliselt on nende tihedas
keermestikus märgatavad korrapärased väikesed vahed (nimetatud leiu puhul iga 1,7–1,8 cm
tagant). Ilmselt tähistavad need kinnituskohti riide äärele. Vasteid leidub sellisele võttele ka
Soomes (nt Appelgren-Kivalo 1907, tahvel I:17).

32

nt AI 5366:LXIV:3.
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Kõige tavalisemaks mustriribade moodustamise võtteks Eestis on ristata põimimismaterjaliks
kasutatavad lõngast ja/või hobusejõhvist kimbud/paelad omavahel ning tekkinud rombide
haaradesse asetada spiraalikesi. Eestis on enam näiteid sellisest võttest, kus mustri moodustab
spiraalide ja reeglina aaspaela korrapärane vaheldumine (joonis 7). Taolised leiud koonduvad
Eesti ida ja lõuna piirkondadesse – näiteks Lõhavere ja Raatvere mustriribad (tahvel 1, 2; 6, 1–
4), Siksälä teatud tüüpi tiheda põiminguga rombjad pärjatutid (Laul 1990, joonis 10) ja
külakalmistutelt

leitud

tagapõlled

(tahvel

III).

Seda

on

peetud

ka

kõrgeimaks

pronksspiraaltehnika tasemeks (Vahter 1928, 63) ning kõige uhkemad sellise võtte esindajad
on Karjalast leitud põlleserva kaunistused, mille laius ulatub isegi 14 sentimeetrini (Schwindt
1893, joonis 349). Sarnaseid võrgendeid on leitud lisaks Karjalale ja Eestile vähesemal määral
ka liivlaste ja latgalite aladelt (nt ZariĦa 1988, joonised 23–24) ning Zalahtovje kalmistult
(Хвощинская 2004, tahvel CXXVI). Ornament on juba tehnikast tulenevalt geomeetriline
(kolmnurgad, rombid), ent eelpoolmainitud Karjala põlleservade, Siksälä ja latgalite
pärjatuttide ning tagapõllede ornament on kujundatud sageli svastika motiividel põhinevateks
keerukamateks kompositsioonideks.

Joonis 7. Mustri põimimise skeem Lõhavere võrgendriba (AI 4133:2274:38) põhjal
suunaga vasakult paremale; punane tähistab aaspaela (u 50×6 cm; joonistas K. Luiges)

Omaette rühma moodustab Saaremaa leiuaines, kus mustriribade põimimiseks on kasutatud
samalaadset lõngade ristamise võtet, nii et tekib rombjas võremuster. Erandlikuks teeb mustrid
asjaolu, et siin pole kasutatud lõnga ja spiraalide vaheldumist, vaid kogu võrgustik on kaetud
ühtlaselt spiraalidega ning moodustub nn malemuster. Sellised malemustriribasid esineb
iseseisvalt piiratuna otsakuti spiraalide ridadega (tahvel 4, 2)33, aga kohati ühendavad kahte
33

nt AI 4115:12, 18.
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malemustrina kujundatud riba rühmiti diagonaalsed pikemad spiraaltorud34 (joonis 12; tahvel
4, 1).

Samuti on leitud Eesti mandriosast mustrikatkeid, kus saartele sarnaselt kahte kitsast
malemustririba (sageli vaid üks rombide viirg) on kombineeritud nendevaheliste risti
asetsevate pikemate spiraaltorudega35, mis ei asetse kunagi diagonaalselt (tahvel 1, 3; 2, 5). Ka
tagapõllede rombjaid lappe ühendavas kaunistusribas on paralleelsed pikemad toruspiraalid
ühendatud väikeste rombiliselt asetsevate vahemotiividega (tahvel III).

Erandlikud on Siksälä kalmistu peapärja võruosa ja sabade spiraalidest kaunistused (joonis 8;
tahvel 5, 1 ja 3–4). Tavapärasemate villasest lõngast paelte kõrval on kasutatud mitmest
hobusejõhvist kimpe, mis jooksevad paralleelselt. Muster moodustatakse hobusejõhvide
ümberrühmitamisel ja ristamisel, mille tulemusena tekib sageli samuti rombjas muster. Vahel
on kõlapaelte lõimelõngadesse põimitud paelaga piki kulgevate spiraalide rühmad. Siksälä
peapärja sabade paelte põimimine on omaette teema, millel siinkohal pikemalt ei peatu.

Joonis 8. Siksälä pärgade sabad (joonistas K. Luiges)

Paikkonniti on veidi erinenud eraldi valmistatud mustrite kinnitamise tava kangale. Soomes
levinud aplikatsioonid ja muud mustrid enamasti ilmselt õmmeldi kangale, vähemalt Lääne- ja
Lõuna-Soomes (nt Riikonen 2003, 34; Lehtosalo-Hilander 2001, 53). Ka Siksälä kalmest

34
35

AI 4236:53; AI 4115:72.
nt Pada (AI 5366:LXIV:5) ja Raatvere (AI 5295:104) kalmistutelt ning Lõhavere vakast (AI 4133:2274:48).
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leitud peapärgade võruosa keskele kinnitatud spiraalidest rombide read on ilmselt külge
õmmeldud. Nii on Kristel Luiges tõlgendanud oma lõputöös võru keskosast avastatud rohelise
lõngaga tehtud pisteid (Luiges 2004, 31).

Teise võimalusena on kasutatud väikeseid pronksrõngaid, mille abil võis mustririba kanga
serva rippuma jääda või kinnitati üleni kanga peale. Viimase variandi juures pole võimatu, et
ühtlasi fikseeris mustri asupaika ka mõni piste, sest uhkemad ribad on üsna kaalukad.
Pronksrõngaste jaoks on ilmselt jäetud Lõhavere võrgendribade juures ühele pikiküljele
aaspaeladest aasad, samas kui vastas on lisatud sinna näiteks väike spiraal või spiraalist
rõngas. Sarnaselt on pronksrõngakesi kasutatud ka Raatvere ja Zalahtovje kalmistult leitud
mustriribade ja motiivide juures (Hvoštšinskaja 1991, 6). Mitmed mustrid Saaremaalt on
samuti vähemalt osaliselt kinnitatud rõngakestega, mis on pistetud omakorda läbi serva
kaunistavate väikeste spiraalrõngaste (joonis 12).

Ühine joon pronksspiraalkaunistustel on nende paiknemine rõivaeseme (nt sõbade, põllede)
servades.

Metallist

ehete

kõrval

on

pronksspiraalidega

kaunistatud

riietusemete

fragmentaarsed servad olulised informatsioonikandjad rõivastuse kohta. Nende põhjal võib
teha oletusi vastava eseme välimuse, hauas paiknemise ning vahel ka mõõtmete kohta (näiteks
sõba otste puhul). Selle poolest erineb Läti aladele iseloomulik pronksklambritega
kaunistamise traditsioon – kangasse vajutatult ja sel viisil nendest moodustatud mustrid katsid
11.–12. sajandil isegi terve sõba pinna (ZariĦa 1998, 155) ning tänu sellele on seal
tekstiilimaterjal tunduvalt paremini säilinud.

Kokkuvõtteks võib öelda, et spiraalidest mustrite põimimise tehnika ja nendega rõivaste
kaunistamine oli muinasaja lõpus Eesti aladel kõrgeltarenenud käsitööharu. 13. sajandi
algusveerandisse

dateeritud

Lõhavere

käsitöövaka

sisu

põhjal

on

oletatud,

et

pronksspiraalmustrid olid osa laiema ulatusega kaubandusest (Riikonen 2003a, 13). Vähemalt
kohati on sellega tegelenud ilmselt spetsialiseerunud käsitöölised, mida tõendab lisaks
nimetatud vakale Raatvere oletatav mustrivalmistaja. Peale valmis ja poolvalmis
spiraalmustrite,

nende

tegemiseks

kasutatavate
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materjalide

ning

teiste

rõivastuse

kaunistamiseks vajaminevate esemete (näiteks tinanaastude), sisaldas Lõhavere vakk veel
rohkelt väärtuslikke ehteid ning võib arvata, et vaka omaniku näol oli tegu hinnatud ja vajaliku
meistriga.
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3. PRONKSSPIRAALKAUNISTUSED RÕIVASTEL EESTI HAUALEIDUDE PÕHJAL 11.-14./15. SAJANDIL
Et edaspidi käsitletud rõivaesemed sobituksid üldisesse pilti, on iga järgneva alapeatüki
alguses antud ülevaade praegusest nägemusest käsitletava ajajärgu rõivastuse kohta. Erinevalt
naabermaadest pole Eestis veel jõutud täieliku rõivakomplekti teadusliku rekonstrueerimiseni,
ent siiski on ilmunud materjali mõningate detailide kohta eraldi. Senine ettekujutus põhineb
lisaks nappidele arheoloogilistele andmetele peaasjalikult ka võrdlusel naabermaadega. Eriti
on eeskujuks olnud Soome, kus noorema rauaaja rõivastuse uurimisel ning rekonstrueerimisel
on väga pikad traditsioonid (nt Lehtosalo-Hilander 1984). Samuti on väga olulised Läti uurija
A. ZariĦa põhjalikud monograafiad latgalite ja liivlaste rõivastusest (ZariĦa 1970; 1988;
1999). Kahjuks pole nii terviklikku ülevaadet idapoolsete leidude kohta. Esile vääriks tõstmist
Zalahtovje üksikasjalikumalt käsitletud materjal (Хвощинская 2004, 110–126).

3.1. NAISED
Naise ülikonna osadeks on traditsiooniliselt peetud särki, vaipseelikut, pihikseelikut või
umbkuube, jalamähiseid, sõba, põlle ja peakatet. Siinsetel aladel on spiraalidega kaunistatud
kindlasti naiste sõbasid, põllesid ja peakatteid ning neid rõivaosi käsitlen lähemalt vastavate
alapeatükkide juures. (Moora 1957, 14; Mägi, Ratas 2003, 211) Samuti on spiraale lükitud
kaelakeedesse ning nendest valmistatud kaunistuselementiga on ilustatud vöid. Spiraale on
kasutatud lisandina mitmetes naiste ehetes – näiteks oimurõngaste (Ligi 1993, 52),
kaelavõrude (ZariĦa 1988, joonis 31) ja mõnede sõrmuste juures (Valk 1991b, tahvel XXVIII,
5).

Särkidest, nagu alusrõivastest üldse, arheoloogilises materjalis vastavast ajast väga palju jälgi
pole. Enamasti arvatakse, et tegu oli linase pikavarrukalise rõivaesemega. Linasest riidest
särgijäänuseid on leitud Siksälä kalmest Kagu-Eestis, mille põhjal on nüüdseks valminud ka
joonisrekonstruktsioon (Laul 2004). Samas ei pruukinud särk olla tingimata linane. Soome
nooremast rauaajast pärit särgiks interpreteeritud rõivajäänused on valdavalt villased. Siiski ei
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saa välistada, et selle all päris ihu ligi kanti veel linast särki, sest linane säilib maa sees
villasest tunduvalt halvemini (Lehtosalo-Hilander 1984, 4). Särki pole Eesti kontekstis
spiraalidega ilmselt kaunistatud.

Särgi peal on kantud vastavalt kohalikule tavale villast varrukateta umbkuube või ümbrikku.
Võimalik, et vahel on nende rõivaesemete kaeluseid ja ääri kaunistatud lisaks värvilistele
paeltele ka pronksspiraalidega. Tähelepanu väärib Parisselja rabast leitud terviklikumalt
säilinud rõivakomplekt, mille hulka kuulus tinulistega kaunistatud kaeluseosaga umbkuub.
Samast leiust on pärit ka sääremähiste ehk rasude paar ning paelad nende kinnitamiseks
(Tallgren 1923, fotod 1, 4). Sääremähised on küll kaunistamata, ent naabermaades on neidki
muinasaja lõpus rikkalikult ilustatud mitmesuguste pronkselementidega (nt ZariĦa 1988, 40–
44; Žeiere 1998, 273–275).

Sõba kõrval või sellega koos on kõige peal kantud pikkade varrukatega umbkuube. Nii on
oletatud selle rõivaeseme olemasolu liivi eeskujudele ja etnograafilistele teadetele tuginedes
Saaremaal (Mägi, Ratas 2003, 212)36. Kagu-Eestis asuva Siksälä kalmistu materjalide põhjal
on jõutud esimese naisekuue joonisrekonstruktsioonini (Laul, Valk 2005).

Kindlasti esines juba muinasajal siinsete alade rõivastuses sarnaselt ehetele lokaalseid erijooni,
mida arheoloogilises materjalis on enamasti raske kui mitte võimatu kindlaks teha. Samuti
pole ka ühe küla piires kõik käinud ringi täpselt ühesugustes riietes. Soomest pole kordagi
leitud kahte täpselt samasugust rõivakomplekti (Tomanterä 1982, 161; Riikonen 1990, 96).

3.1.1. Sõba

Oluline naise rõivakomplekti osa, mida kaunistati vaselistega, oli ülevise ehk sõba, millest on
rohkelt andmeid ka etnograafilisest materjalist. Kõige kauem püsisid sõbad Lõuna-Eestis, kus
rõivastusele oli iseloomulik vanade joonte kauane säilimine. Põhja-Eestis kodunesid juba 19.
sajandi alguses uuemamoelised suurrätid. Õlgadele võetav või ümber keha mähitav nelinurkne
või ka ovaalne riidelaid on olnud üks universaalsemaid rõivaesemeid läbi aegade. Sõbataolist
36

vt ka ZariĦa 1988, 29–31; Blumfeldt, Ränk 1937, 20, 24.
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kangalaidu kasutati üleriidena juba laialdaselt antiikmaailmas kreeklaste ja roomlaste poolt.
Neid on kandnud ka muistsed balti, slaavi ja germaani hõimud. (Laul 1997, 27; Thiel 1960,
41; Voolmaa 1984, 70–71)

Pole teada, millal sõba siinmail kasutusele tuli. Siiski võib oletada, et sõbataolist riidetükki
tarvitati ammu enne seda, kui see arheoloogilises materjalis nähtavaks saab. Kõige varasemad
pronksspiraalidega kaunistatud sõbaleiud Läänemere idaregioonis pärinevad latgalite aladelt ja
on dateeritud 7.–8. sajandi vahetusse. Sealsetel aladel on see olnud peamiseks pronksiga
kaunistatud naiserõivastuse osaks. Ornamendi moodustavad balti hõimudele omased
pronksklambrid ning spiraale põimiti tavaliselt vaid lõimelõngadesse otstes ja nurkades. Oma
kõige uhkemad vormid, kus peaaegu kogu riidetüki pind on kaetud pronkselementidest
geomeetrilise ornamendiga, saavutasid latgalite sõbad 11. sajandil (ZariĦa 1970, 59–108).
Rikkalikult kaunistatud sõbade jäänuseid on leitud ka liivi ja kura naiste haudadest (ZariĦa
1988, 31–36; Žeiere 1998, 275–276).

Spiraalilustustega kaunistati sõbasid ka Soomes, kust esimesed taolised leiud naiste matustest
pärinevad alles 11. sajandist. Kõige lihtsamatel kinnitati nurkadesse väikesed spiraalidest
aplikatsioonid. Keerukamatel põimiti sõba otstes kanga lõimelõngadesse spiraalikestest
mustreid. Siiski kaunistati Soome aladel sõbasid pronksiga vähem kui põllesid. Ida-Soomest ja
Karjalast pronksiga kaunistatud sõbasid leitud pole. (Hirviluoto 1973; Schwindt 1893, 119–
121)

Arheoloogiline materjal Eestis. Nooremast rauaajast on oletatavaid sõbaleide teada mitmest
kalmest Eesti erinevatest osadest. Eristatud on neid tavaliselt vaid pronksspiraalidest
servakaunistuste põhjal, tekstiili on säilinud harva. Võib arvata, et tegu oli samalaadse
ristkülikukujulise riidetükiga nagu on teada naabermaadest ja etnograafilisest materjalist.
Paiguti on olnud problemaatiline sõbade ja eeskantavate põllede vahel vahetegemine, näiteks
Saaremaal

(Mägi

2002,

113).

Olukorda

dokumentatsioon ja haudade teatav segatus.
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raskendab

varasemate

kaevamiste

kehv

Käesolevas töös olen ma interpreteerinud sõbadena neid spiraalkaunistusi, millel tundub
olevat olnud vähemalt kaks sümmeetriliselt kaunistatud serva. Ainult ühe säilinud serva puhul
võib oletada sõba juurde kuulumist juhul, kui sellele viitab leiu asend maetu suhtes ning teine
pool matusest on lõhutud. Aluseks sellisele jaotusele on eeldus, et sõbad olid kaunistatud
sümmeetriliselt, st vastastikused servad samamoodi peegelpildis. Vaid ühes otsas kaunistusi
omavate sõbade olemasolu muinasajal on pidanud võimalikuks Soome uurija T. Vahter (1931,
290), ent selle oletuse vastu räägivad nii etnograafilisest materjalist teada olevad sõbad kui ka
paremini säilinud arheoloogilised leiud. Samuti on valitsenud sümmeetria ja korrapära läbi
aegade

meie

esivanemate

ehete

jm

ornamentides.

Pole

tõenäoline,

et

samades

säilimistingimustes nii vastupidav materjal, nagu pronks, on ühest osast jäägitult hävinenud.

Ida-Eesti. Varaseimad sõbadena interpreteeritud leiud pärinevad Raatvere kalmistult.
Haudadest XIV ja XXVI on leitud sarnased pronkskaunistused alakeha piirkonnast37. Nende
kuuluvus sõbasse pole päris kindel, ent ometigi üks võimalikke tõlgendusi. Paremini on
pronksspiraalid jälgitavad XIV luustiku juures (fragment leiust tahvlil 1, 1).

Vöökohast kuni sääreluude alaosani kulgesid mõlemal pool luustikku kaks otsakuti spiraalide
rida. Kohati on nende küljes säilinud ka kahevärvilisi tekstiilijäänuseid ning mõlemad read on
ääristanud erinevaid servi ühest ja samast kangast, mis asetses ilmselt kahes kihis. Risti üle
sääreluude alaosa paiknesid paralleelselt kaks spiraalidest põimitud mustririba, mis tunduvad
leidude põhjal olevat ühesugused. A. Lavi on aruandes pakkunud võimaliku tõlgendusena
põlle (Lavi 1986b, 28), ent siiski sobib kirjeldatud leid lähemal vaatlusel pigem kahekorra
murtud sõbale, mis on asetatud maetu alakehale. Sõba pikikülgi kaunistasid otsakuti spiraalide
read ning kitsamaid servi kangale kinnitatud peentest spiraalidest mustriribad.

Samalaadne sõba asetses tõenäoliselt ka XXVI luustiku alakehal, sest spiraalmustrite välimus
ning asupaik sarnanevad suures osas kirjeldatud leiuga. Võimalik, et sõbade pikikülgedele oli
otsakuti reast sissepoole kinnitatud vähemalt teatud pikkuses kitsad spiraalidest rombjad
mustrivöödid, ent nende kontekst ning paiknemine sõba kanga suhtes vajab veel täpsustamist.

37

AI 5295:125, 196.
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Mõlemad leiukompleksid on hoopis mitmekihilisemad ja edaspidised põhjalikumad
laboratoorsed uuringud võivad anda juurde uut informatsiooni.

Põhja-Eesti 12.–13. sajandi kalmistutest on sõbale osutavaid spiraale sisaldavaid leide
suhteliselt vähe. See ei tähenda sugugi, et siin sõbasid ei kantud, ilmselt ei olnud kombeks
neid nii rikkalikult kaunistada. Küti kalmistust pärineb üks teade enne arheoloogilisi
kaevamisi leitud matuse kohta: “Luustik olnud mähitud linikusse (villasesse rätikusse), mis
poolest saadik keha katnud. Selja all olev riide osa olnud pude ning suurelt osalt kõdunenud,
kuna päälmised hõlmad (mis vaheliti üks-teise üle ulatunud) olnud vägagi hästi alal hoidunud
ning vastupidavad. Riie on mustriline, ääred ilustatud pronksspiraalikestega.” (Indreko 1930,
1).

Arvatavasti pärinevad

kirjeldatud

sõbast

kaks hästisäilinud

kahevärvilist küljekuti
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spiraaliridadega ilustatud villast kangafragmenti . Kõlapaelast ja spiraalidest ääris on
valmistatud eraldi ning selle külgesid on laiendatud punutud paelaga ning õmmeldud veel
omakorda läbi. Seejärel on ääris üsna lohakate pistetega kinnitatud sõbale u 2 cm kaugusele
kanga servast, kusjuures tundub, et sõba võis juba varem lihtsamal kujul kasutuses olla. Sellele
võimalusele viitab tagaküljel sõbakanga päris servas asuv värviline punutud pael, mis peale
uue äärise lisamist enam nähtavale ei jäänud. Samasugune pael kinnitati lõpuks ka uuele,
spiraalidega kaunistatud servale. (Tahvel 3, 1)

Teistsugune ääris on leitud Kaberla kalmistult. CLIX luustiku rinnakuosa ümber kulgesid kaks
otsakuti spiraalide rida, mis markeerivad ilmselt ühe ja sama rõivaeseme servi39. Selle sisse on
mässitud maetu parem käsi ning riide alla on asetatud vasaku õlavarreluu juurde panusena
prillspiraalpäised nõelad koos keega (joonis 9). Spiraaliridade asetuse järgi võib ette kujutada
suhteliselt kitsast ning pikka riidelaida asetatuna maetu õlgadele. Võimalik, et tegemist on
väga väikese sõba moodi üleviskega, mis võis meenutada veidi nii arheoloogilisest kui
etnograafilisest materjalist teada olevaid õlalinasid. Siksälä kalmistu 13.–14. sajandi haudadest
on leitud jälgi ilmselt linasest, bisserite ja tinulistega ääristatud rõivaesemest mõõtmetega 40–

38
39

AI 2731:14, 15.
AI 4116:157.
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50×150–160 cm (Laul, Valk 2005). Etnograafilises materjalis on teateid linasest õlalinikust,
mis oli silmatorkavalt kitsas ja pikk riie (42–62×285–290 cm) ning mida kandsid õlgadel vaid
abielunaised (Manninen 1927, 231–233). Siiski pole Kaberla vastav leid nii pikk olnud, vaid
lähenes oma mõõtmetelt pigem sõbale.

Joonis 9. Kaberla CLIX luustiku ülakeha
(Selirand 1993b, väljavõte detailjoonisest)

Lääne-Eesti. Maidla II kivikalmest leitud rikkalike panustega naisematus (J) sisaldas rohkelt
spiraale rindkere piirkonnas40. Kahjuks pole mustrid enam suures osas säilinud ning
kaevamisfotol on nende paiknemine näha vaid osaliselt. Viimase järgi võib oletada, et surnule
on ümber mähitud otstes küljekuti spiraaliridadega ilustatud sõba, millest üks on näha
kaevamisfotol (tahvel 3, 5).

Saarte laibakalmistute dokumentatsioon on kahjuks üsna napp ning ei võimalda enam täpselt
rekonstrueerida pronksspiraalmustrite algset paiknemist hauas. Mitmete leidude puhul on
vaieldav, kas nad pärinevad sõbast, põllest või mõnest muust rõivastuse osast. M. Mägi
arvates on Saaremaa naised kõige rohkem kaunistanud pronksiga sarnaselt liivlastele sõbasid.
(Mägi 2002, 112–113)
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AM 508:6327–6329; 6331; 6344–6345.
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Nii on ta oletanud, et sõba oli mähitud ümber kolme surnukeha Viira kalmistul (XVIII, XXII
ja XXXII luustik)41. Kahes esimeses leius on spiraalide arv selliste järelduste tegemiseks liiga
väike. Mõlemal juhul leiti spiraalid luustiku vasaku käe piirkonnast (esimene leid otsakuti,
teine küljekuti reana), ent täpsemalt pole nende paiknemist enam võimalik kindlaks teha. XXII
vaagnaluu ja küünarnuki vahel asetsenud küljekuti spiraalirea juures leiduv tekstiil oli
vähemalt kahes kihis, sest seda leidus ka spiraalide all. Sama hästi võib tegu olla ka lihtsalt
kaasapandud rõivaesemega, mis on asetatud kokkupandult surnukeha vasakule poolele.
XXXII matuse juurest leitud pronksrõngad või spiraalid42 kaunistasid leidja andmetel hoopis
villase pealisrõiva kaeluseosa (Holzmayer 1880, 23).

Viira I matuse puhul on M. Mägi tuginenud väitele, et mõlemad sõba servad on säilinud ning
ühtlasi pakkunud, et sõba kattis kirstu (2002, 113). Praegu selle numbri all hoidlas olevate
leidude ja ka aruande kirjelduse järgi kulges üle sääreluude rõngasääris ja tihe küljekuti
spiraalide rida (Mägi 2002, tahvel 128, 8; tahvel 4, 4)43. Selle vastas lõua alt ja vasakult poolt
rinnalt leitud spiraalid on oma mõõtmetelt tunduvalt väiksemad ning kuuluvad hoopis teise
mustrisse – Saaremaale nii iseloomulikku silmuseliste nurkadega aplikatsioonile44. Seega pole
alust pidada vastavaid leide sõbale kuuluvaks.

Seevastu Karja kalmistu leide ja skemaatilisi jooniseid vaadates võib oletada sõba olemasolu
päris mitme luustiku juures, kust spiraale on leitud rohkelt ülakeha piirkonnast. Tõenäoline, et
sõba, mille kõik neli külge on olnud kaunistatud, oli surnukehale ümber mähitud matuses XIII
(Mägi 2002, joonis 29)45. Sama võib oletada ka IV luustiku juures, ent antud juhul pole
joonised (vrdl Kustin, 1956; Kustin 1958, tahvel IV:2; Mägi 2002, joonis 28), aruande
kirjeldus ja hoidlas olevad leiud omavahel päris vastavuses ning küsimus jääb lahtiseks.
Viltina I matuses võis ümber surnu olla mähitud tinulistega kaunistatud sõba (Mägi 2002, 112,
joonis 20).
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AI 4299:12, 20; XXXII luustiku (Holzmayer 1880, 21–24) juurest leitud spiraalid pole säilinud.
Läbimõõdu (9 mm) järgi on tegu ilmselt rõngastega.
43
AI 4299:33.
44
AI 4299:26 (osad spiraalid võivad pärineda ka kaelakeest).
45
AI 4115:58, 60.
42
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Kagu-Eestis asuva Siksälä kalmistu materjali põhjal on sõba olnud seal peamine pronksiga
kaunistatud rõivaese (tahvel 5, 2). Üks varasemaid sõbasid 13. sajandi I poole naise matusest
on kaunistatud otstes lõimelõngadesse punutud tiheda küljekuti spiraalireaga (matus 249).
Alates 13. sajandi II poolest levib Siksäläs “latgalipärane” komme kaunistada sõbasid
pronksklambritega, mida mujalt Eestist siiani leitud pole. Oma mõõtmetelt on need sõbad
sarnaselt latgalite omadega suhteliselt väikesed (ühel juhul 102×80 cm)46. (Laul, Valk 2005)
Tänu rohkele pronksdekoorile on säilinud ka märkimisväärselt palju tekstiili ning seoses
sellega on olnud võimalik ka “latgalipärane” sõba rekonstrueerida47.

Rikkalike pronkskaunistustega sõbad nii Siksäläs kui nende vasted lõuna pool on omanud
ilmselt sügavalt sümboolset tähendust ning ühtlasi mänginud olulist rolli naise staatuse
väljendajana. Sellele viitab peale pronksdekoori hauda kaasapandud sõbade arvukus sarnaselt
latgalite ja kuralastega (Žeiere 1998, 275). Praeguste andmete kohaselt on Siksälä kalmistust
saadud kokku 42 identifitseeritud leidu 32-st hauast ning vahel on kadunukesele kaasa pandud
isegi kuni neli sõba, millest pronksiga kaunistatud oli kõige peal (Laul, Valk 2005). Kindlasti
ei kuulunud kõige uhkemad sõbad igapäevase rõivastuse juurde – rikkaliku pronksdekooriga
sõbad olid üsna rasked. Samuti kahandasid selliste sõbade praktilist väärtust nende suhtelistelt
väikesed mõõtmed.

Sõba paiknemine hauas. Omaette alateema on kombed, kuidas sõba surnule kaasa pandi. Kas
surirõiva osana või panusena muud moodi. Eesti arheoloogilise materjali põhjal oli sõba
enamasti mähitud ümber surnu õlgade nii, nagu ta seda elavana võis kanda. Sellele näivad
viitavat eespool kirjeldatud sõbaleiud Saaremaa ja Lääne-Eesti haudadest ning samuti teade
Küti kalmistult. Sõbad on asetatud õlgade ümber valdavalt ka Siksäläs, ent vahel isegi kuni
neli sõba korraga (Laul, Valk 2005). Vaevalt elavad inimesed korraga nii mitut sõba kandsid.

Lääne-Soomes on sageli (nt Luistari, Raisio Ihala, Yliskylä Perniö) sõba asetatud surnu peale
tekina, nii et pikad küljed on keeratud keha alla. Sellest on jäänud arheoloogilisse materjali
reeglina kaks vastastikust serva (Appelgren-Kivalo 1907, 29; Lehtosalo-Hilander 1982a, 160;
46
Vrdl ZariĦa 1970, 59; see erineb tunduvalt etnograafilisest materjalist tuntud sõbaga, mille mõõtmed on
keskmiselt 70–90×200–250 cm (Voolmaa 1984, 72).
47
Rekonstruktsiooni autor Ave Matsin; vt ka foto Mägi, Ratas 2003, 210.
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Hirviluoto 1973, 63). Eestist on sarnasel viisil sõba surnule laotatud vaid mõnel juhul Siksäläs
(Laul, Valk 2005). Erandlik muu materjaliga võrreldes on Raatvere kalmistu, kus sõba on
nähtavasti asetatud pooleks murtuna maetu alakehale.

M. Mägi on välja pakkunud huvitava oletuse, et Saaremaal laotati sõbad kirstu peale. Selle
tõenduseks peab ta asjaolu, et spiraalidest mustrikatked asuvad sageli puidutükkidel (Mägi
2002, 113). Vastavate aruannete ning nende juurde kuuluvate skemaatiliste fotode ja jooniste48
põhjal võib selle väite paikapidavuses kahelda. Pigem pärinevad mustrid kirstu põhjalt või ka
külgede piirkonnast. Loona VI luustiku jalutsis asetseva laia mustrivööndi all, umbes vööndi
keskel oli silmuseline aplikatsioon49, millest paistis vaid ülemine serv (joonis 12). Ilmselt
kuulub see hoopis teise rõivaeseme juurde ning algselt võis seal paikneda mitu kihti riiet.
Vähetõenäoline, et kirstule asetati rohkem rõivaesemeid, pigem viitab kirjeldatud leid maetu
mitmekihilisele rõivastusele.

Pronksspiraalkaunistusi on leitud ka mujal Eestis ja paremini dokumenteeritud kalmistutest
sageli lauatükkide pealt, mida tõenäoliselt võib pidada kirstu põhjaks50. Nagu tekstiilgi, säilib
puit paremini kokkupuutes vasesoolade konserveeriva toimega, mis seletab sagedase puidu
säilimise spiraalide vahetus läheduses.

Kokkuvõte. S. Laulu järgi on läänemeresoome naised kõige rohkem hoolt kandnud just sõba
kaunistamise eest (Laul 1985, 414). Tuginedes Eesti alade arheoloogilisele materjalile, on
vähemalt pronksspiraalidega kaunistamise osas olnud käsitletaval ajajärgul märkimisväärsed
piirkondlikud erinevused. 12. sajandi lõpus – 13. sajandil on Virumaal ja saartel olnud sõbade
kaunistamine spiraalidega suhteliselt tagasihoidlik, samas kui “latgalipärased” sõbad Siksälä
kalmistult esindavad kõige rikkalikumalt pronksiga kaunistatud rõivaesemeid Eestis. Samuti
on leitud spiraalpõimingutega ilustatud sõba jäänuseid 11.-12. sajandisse dateeritud Raatvere
matustest, mille dekoori rohkust võib seletada teistest käsitletavatest muististest varasema
dateeringuga.

48

Kustin 1956; Kustin 1959; Kustin 1964.
AI 4236:53.
50
Nt Kaberlast (AI 4116:151), Tammikust (AI 4200:49), Kõrgepalust (AI 4119:209).
49
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Samasugune territoriaalne jaotus tuleb selgelt välja ka hilisemas etnograafilises materjalis.
Põhja-Eestis kadus sõba kasutuselt tunduvalt varem kui Lõuna-Eestis, kus sõba kanti veel 19.
sajandil (Voolmaa 1984, 70–71, joonis 1). Samuti püsis sõba kaua kasutusel Lätis, kus
rikkalikke spiraalidest ilustusi nende servades esines veel 18.–19. sajandilgi (ZariĦa 1970,
joonis 49; LTT II, 84, foto 151).

3.1.2. Põll

Sõna “põll” omab eesti keeles laiemat tähendust kui tänapäevane eeskantav mustuse eest
kaitsev riidetükk. Sellega on tähistatud igasuguseid, tavaliselt vööst allarippuvaid kangalaide
ja kaunistuselemente. Nii on etnograafilistel andmetel põllesid kantud ka puusadel ja taga,
sageli mitut korraga või ka pealistikku. Eriti rikkalikult on selle kohta andmeid 18. sajandi
lõpu vadjalaste juurest, kus näiteks nooriku rõivakomplekti kuulus vähemalt 3 liiki erinevad
“põlled ja rätid” (Öpik 1970, 96, tahvel V). Samalaadne oli ka mulgi nooriku ülikond veel 19.
sajandi alguses (Voolmaa 1975, 136–137). Tegu pole olnud mitte majapidamistöödel
ettepandav määrdumise eest kaitsva tööpõllega, vaid piduliku, staatust väljendava
rõivaesemega, millel on olnud minevikus sügav sümboolne tähendus (Mägi, Ratas 2003, 216).
Käsitlen siinses alapeatükis just eeskantavat vööst rippuvat põlle.

Etnograafilises materjalis on põlle traditsiooniliselt peetud abielunaise tunnuseks, seda
vähemalt valdavas osas Mandri-Eestis. Põlle kandmise traditsioonil on Eesti aladel ka mitmeid
piirkondlikke erijooni – põll kodunes setudel alles 19. sajandi II poolel (Manninen 1927, 315;
Voolmaa 1975, 158). Kuigi eeskantavat põlle on peetud eestlastel teiste läänemere- ja
volgasoome rahvastega vanaks ühisjooneks (nt Manninen 1957, 154), väidab S. Laul
arheoloogilisele materjalile tuginedes, et põll oli muinasaja Eestis kasutusel vaid piiratud
aladel ning muutus üldiseks arvatavasti alles 15.–16. sajandil moerõivastuse eeskujul (Laul
1985, 417).

Väga oluline juba muinasajast alates on olnud põll meie põhjanaabrite soomlaste juures, kus
see oli üheks peamiseks ja vanimaks naise rõivakomplekti osaks, mida hakati spiraalidega
kaunistama. Esimesteks spiraalilustusteks Lääne-Soomes ongi lehvikukujulised motiivid
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põllede nurkades, mis hakkasid levima 9. sajandi algusest. 11. sajandist alates ilmusid põllede
allserva laiemad spiraalidest mustrivööndid ja motiivide read (Lehtosalo-Hilander 1984, 60).
Ida-Soomes on teateid põllest alates 11. sajandist ning erinevalt Lääne-Soomest pole sealt
nurgaelemente leitud. Karjala 13. sajandi alguse leidude hulka kuuluvad ka uhkeimad näited
põlledest, mis on ääristatud u 14-sentimeetri laiuse keerulise spiraalpõiminguga (Schwindt
1893, joonis 349; Lehtosalo-Hilander 1984, 60).

Kaarina Kirkkomäe 27. matuses oli lahkunule teise ilma kaasa pandud kaks põlle, millest
pealpool asetses uhkemate kaunistustega ja all lihtsam. Autor on küll oletanud, et nõnda oli
rõivastatud vaid surnu ning elavana põllesid nii ei kantud (Lehtosalo-Hilander 2001, 9). Samas
on kahe põlle ülestikku kandmisest teateid Saaremaalt 18. sajandist, kus vanema,
traditsioonidega seotud põlle peale on pandud toonane uhke moepõll (Voolmaa 1975, 139).
Paralleele võib tõmmata samuti Siksäläga, kus ühte hauda pandi kaasa mitu sõba.

Nii eeskantavate kui ka puusapõlledena interpreteeritud leide sisaldavad keskaegsed vadjalaste
matused, samuti on põllega kujutatud naine Zalahtovje kalmistu materjalile tugineval
rekonstruktsioonijoonisel (Rjabinin 1987, 99; Рябинин 1997, 35; Хвощинская 2004, tahvel
XCVIII). Vähesel määral tunti põlle ka liivlaste juures, kust on leitud 1988. aasta seisuga kaks
põllefragmenti (ZariĦa 1988, 102). Latgalite juures taolisest rõivaesemest jälgi pole (ZariĦa
1970), kuid samas on Leedu aladelt teada väga uhkeid spiraalidega kaunistatud põllejäänuseid
(Volkait÷-Kulikauskien÷ 1997, 133, nt joonis 37).

Eesti arheoloogilises materjalis on põllesid eristatud 12.–13. sajandisse dateeritud
pronksspiraalkaunistuste põhjal Saaremaal ja Põhja-Eestis. Näitena on toodud tavaliselt Loona
VI luustik, mainitud on veel Kaberla ja Pada kalmistuid (Laul 1985, 417; Mägi, Ratas 2003
216). Käesolevas alapeatükis on püütud vaadelda konkreetseid leide ning teha nende põhjal
laiemaid üldistusi. Uurides Eesti materjali olen põllena interpreteerinud sobiva pikkusega
spiraalidest ja rõngakestest ääriseid ja mustriribasid, mis kulgevad risti üle sääreluude või ka
põlvede ning ei tundu moodustavat midagi pikemat, näiteks ringi ümber jalgade. Samuti on
sellised äärised tavaliselt ühepoolsed, st neil ei esine sümmeetriliselt kaunistatud vastaspoolt.
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Eriline ja suhteliselt ühtne rühm joonistub välja Põhja-Eestis. Väga tüüpiliseks leiuks sealsetes
kalmistutes on rõngasäärise ja küljekuti spiraalirea kombinatsioon sääreluude keskpaigas või
põlvede piirkonnas. Vahel on see ainus spiraale sisaldav leid hauas ning rida ei jätku jalgade
alla. Selliseid leide olen ma käesolevas töös interpreteerinud põllede jäänustena ning paremini
säilinud leidude põhjal teinud järeldusi ka napimatest.

Pada kalmistust pärinevad kaks terviklikumat leidu. Peaaegu täielikult on säilinud ääris, mis
võiks kuuluda põllele51, LXIII luustiku põlvede kohal (tahvel 2, 1). Leid koosneb küljekuti
spiraalide reast, mida allpool täiendab veel rõngasääris. Säilinud on vähemalt üks otsalõpetus
kaardus suuremate spiraalide näol. Pada aluseline pinnas säilitab pronksi hästi ja arvestades
spiraalide head seisukorda ning vähemalt ühte otsalõpetust, on ääris üsna terviklik. Serva
kogupikkus võis olla umbkaudu 40–50 cm. Luustiku XLI52 jalgadel paiknevast neljast
erinevast servast ilustas põlle alumist äärt ilmselt risti üle sääreluude keskpaiga kulgev
kaunistus, mis koosnes rõngasäärisest, küljekuti spiraalide reast ja sellega omakorda risti
otsakuti spiraalide reast (tahvel 2, 3). Põlle alumisse serva kinnitati riba ilmselt
pronksrõngakeste abil.

Kolme terviklikumalt säilinud leiu kõrval on sarnaseid jälgi samast asukohast (põlvedel,
sääreluudel) leitud Pada kalmistul teisigi. Spiraalide arv on enamasti piiratud ja puudub ka nii
terviklik rida, ent mulje on äärmiselt ühtne (vrdl tahvel 2, 1 ja tahvel 3, 2–3). Nii võib oletada
samalaadse rõivaeseme olemasolu suure tõenäosusega ka luustike XVII, LII, LXIX, LXXVI,
LXXX, CXLII, CLII, CLXI ja CLXX juures53. Viimane on mündiga dateeritud 13. saj II
veerandisse. Neljal korral on ääris leidude põhjal koosnenud ainult spiraalidest (XVII, CXLII,
CLXI, CLXX) ja neljal lisandub küljekuti reale rõngasääris (LII, LXIX, LXXX, LXXVI).
Võimalik, et ühel juhul on põlle servas olnud vaid rõngasääris (CLII). Luustiku LII parema
sääreluu siseküljel ja vasaku välisküljel peaaegu kogu luu pikkuses asetsesid lisaks veel kaks
pikka spiraali, mis ilmselt kaunistasid põlle pikikülgi. Väikesed vahed tihedates keermetes iga
1,7-1,8 cm taga tähistavad kinnituskohti kanga serval.
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AI 5366:LXIII:9.
Monoliidina AI-s.
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AI 5366:XVII:6; LII:7, 8; LXIX:8; LXXVI:6; LXXX:8; CXLII:8; CLII:9; CLXI:10; CLXX:7.
52

56

Kaberla kalmistust pärinevad mitmed täpselt samasugused leiud ning paralleelid Pada
materjaliga lubavad oletada siin sarnaselt kaunistatud rõivaeseme olemasolu. Suure
tõenäosusega on põll ees olnud matustel CXLIV, CL, CLIX, CLXXXI ja CLXXXIII (tahvel 3,
2–3; joonised 10–11)54. Kõikides mainitud haudades peale CL (ainult spiraalid), on risti üle
põlvede paiknenud küljekuti spiraalidest rida koos rõngasäärisega. Luustik CLIX juurest
pärinev serv oli analoogne Pada XLI luustiku leiuga, mida täiendas lisaks rõngasäärisel ja
küljekuti spiraalireale selle kohal risti asetsev otsakuti spiraalidest rida. Võimalik, et
detailjoonisel äärise mõlemas otsas olevad väikesed spiraalikogumid tähistavad otsalõpetusi.
Jalaluude väliskülgedel kulgesid kahel pool samuti otsakuti read, mis ilmselt kaunistasid põlle
pikemaid külgi (joonis 10). Põlle pikiservade kaunistused on Kaberla leidude hulgas
levinumad kui Pada kalmistu materjalis ning samasugused read piki luustikku kuni vaagnani
kulgesid ka matuste CXLIV ja CLXXXI juures (joonis 11).

Joonis 10. Põlleserv Kaberla CLIX luustiku põlvedel
(Selirand 1993b, väljavõte detailjoonisest)

Joonis 11. Põlleserv Kaberla CLXXXI luustiku põlvedel
(Selirand 1993b, väljavõte detailjoonisest)

Äärmiselt huvitav on leid luustik CLVI juurest kolju ja prillspiraalpäiste nõelte alt55. J.
Selirand on seda interpreteerinud linikukaunistusena, mis asus veel omakorda linikukee peal
ning ulatus kuklast kuni pealaeni (Selirand 1974, 134). Eseme servas on rõngasääris, sellele
järgneb kõlapaelte vahel küljekuti spiraalide ning kõige lõpuks kokkupressitud üksikute
rõngakeste rida. Säilinud on ka vähemalt üks otsalõpetus suurematest kaardus spiraalidest ning
samas otsas kulgevad kaks paralleelset otsakuti spiraalide rida kirjeldatud äärisega risti. Leid
on analoogne eespool käsitletud põlleservadega, ent selle luustiku juures asetses ta kaheks
kokkuvoldituna pea all. Ilmselt pandi põll selliselt omaette panusena surnule teise ilma kaasa.
(Tahvel II, 1–2)
54
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AI 4116:113, 136, 160, 223, 233.
AI 4116:151.
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Ühtlasi on kõnealuse äärise ümbruses säilinud suhteliselt rohkelt tekstiili, mis võimaldab
rekonstrueerida täies pikkuses põlle alaserva. Põll on valmistatud sinisest toimsest (2/2d)
kangalaiust. Kahjuks pole enam võimalik kindlaks teha kanga alustamiseks ja lõpetamiseks
kasutatud tehnilisi võtteid, ent ilmselt tehti seda kõlapaelte abil. Eespool kirjeldatud
pronksspiraalide- ja rõngastega kaunistusriba on valmistatud eraldi ning kinnitatud seejärel
pronksrõngakestega põlle serva. Kummalgi pool küljekuti spiraalide rida on 6 kõlaga kootud
pael (nn kalasabamustris), mis on olnud vähemalt kahevärviline. Nende vahel on koelõng
paela kudumise ajal pistetud läbi spiraalide. Mõlemas otsas on paela lõimelõngad lõpetatud
kaarjate otsamotiivide abil. Kokku on taoline kaunistus olnud u 2,5 cm lai (spiraalide
keskmine pikkus 1 cm ja kõlapaelal u 0,7 cm). Lõpuks on alla kinnitatud veel tihe ääris
pronksrõngastest, mis on lükitud u 15 lõngast (Z) koosnevale jämedale nöörile ning kinnitatud
korrapäraste 1-sentimeetriste vahedega kaunistusriba servale. Rõngasäärise otstes võisid veel
rippuda omaette kaunistavad elemendid, nagu võib oletada ühes otsas nööri fikseerimiseks
kasutatud

väikese

rõngakese

küljes

rippunud

rõngaste

järgi

(puuduvad

rekonstruktsioonijoonisel). Võimalik, et sellisest kaunistusest pärineb kollane helmes, mis on
kleepunud rõngasäärise külge. (Tahvel II, 3)

Põlle laiuseks võis säilinud serva järgi olla u 45 cm. Kahjuks ei ole võimalik midagi oletada
pikkuse kohta. Soomes on viikingiaegse põlle mõõtmeteks hinnatud umbes 50×80–90 cm.
Põlle ülemine serv keerati kahekorra ning kinnitati eraldi vööga. Ristiretkedeajal põllede
pikkus vähenes – jäädes u 70–80 cm vahemikku. Põhjuseks on peetud asjaolu, et siis sai
kombeks kinnitada paelad põlle servadesse, mistõttu ei keeratud põlle enam kahekorra.
Loomulikult olenesid mõõtmed ka kandja enese pikkusest. (Tomanterä 1984, 42; Hirviluoto
1987, 13; Riikonen 1990, 106; Riikonen 2003a, 30) Põhja-Eesti kalmistute põlle alaserva
markeerivad leiud asetsevad enamasti põlvede piirkonnas. Eeldades, et maetule pandi põll
samamoodi kaasa, nagu ta seda elavana kandis, võis pikkus varieeruda vastavalt kandjale
umbes 60–80 cm vahel.
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Sama luustiku peatsist leiti panustena pronksplekist noatupp ja rinnakee ristpäiste nõeltega56.
Peale põlle on maetule kaasa pandud veel selliseid ehteid, mida me oleme harjunud seostama
abielus või viljakas eas naisega. Kaberla kalmistu materjalis on teisigi juhte, mil ehteid on
kaasa pandud panusena, mitte piduliku riietuse osana (Selirand 1974, 78). Kahjuks pole
antropoloogiliselt määratud maetu vanus. Võimalik, et tegu oli noore naisega, kellel arvati
neid esemeid teises ilmas vaja minevat. Samuti võiks pärineda samal viisil kaasa asetatud
põllest Kaberla kalmistu CLXVIII luustiku selgroo ülemiste lülide all 20-sentimeetri ulatuses
asetsenud küljekuti spiraalide rida57.

Küti kalmistu väga napi dokumentatsiooni tõttu pole sealt kindlalt põllena tõlgendatavaid
leide.

Suure

tõenäosusega

on

põlle

kaunistanud

VII

luustiku

juurest

leitud

58

pronksspiraalmustrite jäänused . Aruande põhjal jääb mulje, et vähemalt vaasakul küljel on
piki luustikku kulgenud otsakuti spiraalide rida ning risti üle sääreluude keskme küljekuti rida
(Ariste 1948a, 5).

Nii moodustub Põhja-Eestis üsna ühtne ning omanäoline rühm, millele vasteid mujalt pole
teada. Kuigi põlle lõige ja kandmisviis tunduvad sarnanevat Soome samaaegsete põlledega,
erineb selline spiraalääris oluliselt sealsetest mustriribadest ja nurgaelementidest. Villasest
riidest põlle alumine serv on lihtsama variandi puhul olnud ilmselt kaunistatud
lõimelõngadesse punutud küljekuti spiraalide reaga. Kõige sagedamini lisandub sellele veel
tihe rõngasääris. Harvem kaunistati põlle pikiservad otsakuti spriaalireaga ja kasutati allservas
keerulisemat kombinatsiooni (nt Pada XLI luustik). Nii Kaberlast kui Padast leitud
otsalõpetuste ja ka teiste kaardus spiraalide järgi võib oletada, et serv on vahel tehtud ka eraldi
ja kinnitatud omakorda rõngakestega või muud moodi põlle allserva.

Saared. Rääkides põlledest on tavaliselt esile tõstetud Loona kalmistu 12. sajandi lõppu
dateeritud VI luustiku juurde kuuluvaid pronksspiraale (joonised 12–13)59. Risti üle
sääreluude kulges laia vööndina luksuslik spiraalilustus. Muster koosnes Saaremaale omasest
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kahest nn rombjast malemustriribast, mida ühendavad pikemad 3-kaupa grupeeritud
diagonaalsed spiraalid. Rõivaeseme allservas on olnud veel rõngasääris. Mustri laius võis olla
kaevamisjoonise põhjal umbes 7 cm ja säilinud osa pikkus vähemalt 30 cm.

Joonis 12. Põlle serv Loona VI luustiku sääreluudelt (joonis S. Laulu valduses)

Joonis 13. Loona VI luustik
(joonis S. Laulu valduses)

Spiraalidest kitsam ilustus on kulgenud piki luustikku vasaku küünarnuki lähedusest kuni
vasaku kannani. Jälgi samalaadsest kaunistusest on vähesel määral ka paremal pool60. Ilmselt
on otsakuti spiraalid (kuni vöökohani) ja kitsamad aplikatsioonid (vähemalt reie
keskpikkuseni) kaunistanud põlle pikemat serva. Praegu on Ajaloo Instituudi kogudes selle
alanumbri all vähemalt kahte erinevat liiki mustrikatkeid ning tegu võib olla erinevatest
esemetest pärit kaunistustega. Tõenäoliselt ei kuulu kirjeldatud leiu juurde silmuseliste
kujundite katked (Mägi 2002, tahvel 99). Need paiknevad reeglina rinnal ja lõua all (Kustin
1958, 52).

M. Mägi seab kahtluse alla mustri kuulumise põllele viidates kaevamiste napile
dokumentatsioonile (Mägi 2002, 113). Siiski on pigem tegu põlle kui sõbaga. Sellele viitab
mustririba asukoht hauas, mis on sobiv põllele ning ka laius (vähemalt 30 cm). Eeldades, et
sõba mõlemad otsad olid sümmeetriliselt kaunistatud, on siiski vähetõenäoline, et samas hauas
60
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ning ühesuguste säilimistingimuste korral, on hävinud kogu rikkaliku mustri teine pool (joonis
13).

Viira I luustikul kulges küljekuti spiraaltorudest ja rõngasäärisest ilustus poolviltu sääreluudel
veidi labajalgadest kõrgemal. Servakaunistust on kokku säilinud u 25 cm ulatuses ja alles on
ka mõlemad otsalõpetused (joonis 4; tahvel 4, 3–4). Leid võiks pärineda samasugusest põllest,
nagu on iseloomulik Põhja-Eesti kalmistutele. Täpset vastet omab Viira ääris Kaberla kalmistu
CLVI luustiku kolju alt leitud põlleservas (tahvel II).

Kõige keerulisem on Karja kalmistu materjal, kus kõik oletused on äärmiselt hüpoteetilised
tänu leidude väga kehvale seisukorrale ja dokumentatsioonile. Siiski on tõenäoline, et ka siin
on põlle kantud. Piki VII luustiku reieluid kulgesid kirjelduse järgi otsakuti spiraaliread ning
põlvede juures olevad väikesed spiraalid olid luustikuga risti (Kustin 1956, 9). Ilmselt pärineb
kirjeldatud leiust ainuke küljekuti spiraalirea näide Karjas (Kustin 1958, 52; Mägi 2002, tahvel
108, 5)61, mis omab vasteid nii Viiras kui Põhja-Eestis. Samuti on leitud hajusalt spiraale, mis
võiksid viidata põlle olemasolule, XXIX luustiku vasaku reieluu ja põlvede ümbrusest62.

Leidude vähesus ei tähenda, et põlle pole kantud. Sellele, et põlle kandmine ja kaunistamine
on Saaremaal juba vana traditsioon, viitavad kõige varasemad talupegade kujutised Pöide ja
Karja kivikirikute konsoolidel, mis on valminud hiljemalt 14. sajandi I poolel (Üprus 1987,
31–33). Mõlemal konsoolil kujutatud naised kannavad kaunistatud põlle, samas kui Karja
naisfiguuri õlgadele võetud sõba tundub olevat lihtne ning ilustusteta. Kaunistused on eriti
selged ja rõhutatud just viimasel, paremini säilinud kujutisel (Üprus 1987, foto 33).

Põll naise elus. Etnograafilisest materjalist on teada põlle tihedad seosed naise erinevate
eluetappide ja staatusega ning reeglina on põlle peetud rangelt abielunaise tunnuseks
(Voolmaa 1975, 158–159). Kohati on põllekandmist kaugemas minevikus seostatud hoopis
viljakusikka jõudmisega (Mägi, Ratas 2003, 216; vt ka Öpik 1970, 35–36). Häid võimalusi
nende oletuste kontrollimiseks pakub rikkaliku leiumaterjaliga Pada kalmistu, mille luustikest
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enamik on antropoloogiliselt määratud. Põlleleiud kuuluvad selgelt täiskasvanud naiste
hauainventari63, seega on pigem ühenduses mehenaise staatusega. Võimalik, et põlle sai naine
seoses esimese lapse sünniga. Etnograafiast on teada, et põll seoti ette ka lapseootel tüdrukule
ning tava tulenes viljakusmaagiast ja ühes sellega kaitseotstarbest (Värv 1998, 383). Samuti
kuuluvad Saaremaa oletatavad põlleleiud pigem täiskasvanud naiste haudadesse, kes on
varustatud rikkale emandale või perenaisele kohaselt. Unustada ei tasu siiski, et inimese
surirõivas ei pruugi olla see, mida ta kandis vahetult enne surma.

Kokkuvõte. Kinnitust leiab väide, et Eesti arheoloogilise ainese põhjal on põlle kindlasti
kantud ning spiraalidega kaunistatud Põhja-Eestis ja Saaremaal. Kesk-ja Ida-Eestist (Raatvere)
vastavad kalmeleiud puuduvad. Eeskantavat põlle pole sarnaselt latgalitega tuntud ka KaguEestis, vähemalt Siksälä kalmistu rikkalikule tekstiilimaterjalile toetudes. Taas võib tõmmata
paralleele hilisemate etnograafiliste teadetega, mille põhjal Setumaa oli ainus piirkond, kus
eeskantav põll kodunes alles 19. sajandil (Manninen 1927, 315). Kindlasti on põll juba
muinasajal väljendanud olulist informatsiooni kandja kohta ning omanud kaitsvat funktsiooni,
ent napi arheoloogilise ainese põhjal pole võimalik tähendusvälja enam taastada.

3.1.3. Tagapõll

Spiraalpõimingute üheks omapäraseks ja tehniliselt kõrgetasemeliseks näiteks on tagapõlled,
mille fragmente on leitud Lõuna-Eesti külakalmistute 13.–14. sajandi haudadest (joonis 14).
Põhjalikult on neid käsitlenud ning ka joonisrekonstruktsiooni esitanud S. Laul (1981) ning
seetõttu käesoleval teemal pikemalt ei peatu. Tagapõlle on peetud väga arhailiseks
rõivaesemeks, mis etnograafilistel andmetel esineb isuritel, volgasoomlastel (nt mordvalastel),
aga ka mitmetel slaavi ja balkani rahvastel, tšuvaššidel ja tšeremissidel (Manninen 1957, 156–
159; Barber 1999, joonis 2.4.). Üksikuid teateid taga kantavast erilisest riidetükist on samuti
Kirde-Eestist (Laul 1981, 84; Moora 1956, 230).

63

Enamike määratud luustike vanus jäi 30-40 aasta vahele (4 korral), vaid üks neist kuulus 20-25 aastasele ning
üks 45-50 aastasele naisele.
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Joonis 14. Tagapõllede leiukohad: 1 - Ervu, 2 – Otepää, 3 – Koikküla, 4 - Virunuka

Eesti arheoloogilisest materjalist teada tagapõll koosnes kahest rombjast põimingust (lapist),
mis rippusid vööst alla ning sageli olid kujundatud svastika teemadel. Kahte sellist lappi
ühendas tuharate kohal eraldi spiraalidest põiming. Vööle kinnitati tagapõll kõlavöö abil ning
seda kanti ilmselt valgel linasel särgil64. (Laul 1981, 78–79; 83; tahvel III) Seni teadaolevate
leidude nimekirja võib täiendada Ervu külakalmistult 13. sajandisse dateeritud tagapõlle
fragmentidega, mis paiknesid noore tüdruku vaagnaluude piirkonnas (Valk 1991a, luustik
66)65.

Oma artiklis on S. Laul dateerinud tagapõlle jäänuseid sisaldanud matused üldjoontes 14.
sajandisse. Samas peab ta tõenäoliseks, et tagapõllesid võidi valmistada varemgi (Laul 1981,
80), mida kinnitavad Ervu külakalmistust leitud fragmendid. Siinkohal tahaks juhtida
tähelepanu 13. sajandi I veerandisse dateeritud Lõhavere käsitöövakas sisaldunud leidudele.
Nimelt on sealt pärit viis ruudukujulist motiivi (mõõtmetelt u 8x8 cm; joonis 6; tahvel 6, 4)66.
Taolisi kaunistusi Eesti haualeiud ei sisalda, kõige lähimad vasted ongi tagapõlles kasutatud
rombjad kujundid. Üldjoontes sarnanevad need motiivid tagapõlle lappidega ka oma tehniliselt
teostuselt, erinedes vaid serva töötluses ning tunduvalt lihtsama mustri poolest. Samast leiust
on pärit ka jämedamatest spiraalidest põimingu jäänused, kus malemuster vaheldub
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paralleelsete pikemate spiraaltorudega67 sarnanedes tagapõllede kahte lappi ühendava osisega.
Aärmiselt hüpoteetiliselt võib oletada, et tagapõllele sarnanevaid rõivaesemeid on valmistatud
ka Lõhaveres.

Uurides rõivastuse sümboolset tähendusvälja, pakub tagapõll huvitavaid tõlgendusvõimalusi.
Reeglina on neid leitud noorte naiste haudadest ning seos viljakuseaga võib olla tihedam ja
otsesem, kui eeskantavate põllede puhul. Võimalik, et tegu oli abiellumisikka või ka juba
nooriku staatusesse jõudnud naisterahva piduliku kaunistuselemendiga. (Laul 1981, 83) Igal
juhul oli see väga atraktiivne ja ilmselt ka vastassoo tähelepanu tõmbav element (tahvel III, 1).
Seevastu Ervu vastav leid pärineb tõenäoliselt lapsele kuulunud luustiku juurest68. Talle võidi
see hauda kaasa panna lootuses, et tal seda vaja võib minna. Tagapõlle levikut ja eriti
sümboolset tähendust slaavlastel ja Balkani rahvastel on nii etnograafilistele kui
arheoloogilistele andmetele tuginedes uurinud E. J. W. Barber (1999). Eestis on vähemalt
spiraalpõimingutest tagapõllede levik ilmselt piirdunud Lõuna-Eestiga (joonis 14).

3.1.4. Peakate

Oluline osa naiserõivastuses on kuulunud läbi aegade peakattele. Etnograafilise materjali
põhjal võib öelda, et sellega on kõige silmatorkavamalt väljendatud kuulumist nii ealistesse
kui sotsiaalsetesse gruppidesse – peakatte järgi eristati neide abielunaistest, võis ära tunda last
ootava tüdruku, mõnel pool ka lesknaise (Värv 1998, 382). Kuigi selline eristus ulatub
kahtlemata muinasaega, pole ainuüksi arheoloogiliste leidude põhjal paraku võimalik kindlaks
teha, kas ja kuidas märgistati neid etappe toona (Mägi, Ratas 2003, 213–214). Samuti pakuvad
etnograafilised naiste peakatted mitmekesisemat pilti kui ükski teine rõivastuse osa, olles
sageli tugeva lokaalilmega ja piirdudes üsna kitsa maa-alaga (Manninen 1927, 33).

Abielunaise pea pidi olema reeglina kaetud. Tanu võtmist naise peast loeti auhaavamiseks ja
suureks häbistuseks (Manninen 1927, 34–35). Nii on eeldatud, et Eesti aladel kandsid
abielunaised muinasajal linikut või linukat (Moora 1957, 14; Mägi, Ratas 2003, 213).
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Luustiku kogupikkus võis olla u 130 cm (Valk 1991, luustik 66).
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Võrreldes etnograafiliste peakatete erinevate vormide rohkust, on pilt olnud arvatavasti
mitmekesisem, kui arheoloogilisest materjalist nähtub. Piirkondlikud erinevused võisid olla
üsna suured ning peale liniku olid tõenäoliselt kasutusel ka teistsugused, tanulaadsed
peakatted, kuigi etnograafilises aineses on tanude kasutusele tulek dateeritud alles 17.
sajandisse (Värv 1998, 369).

Abiellumata tüdrukute puhul on oletatud, et nad kandsid peas peapaela või võrukujulist pärga,
nagu hilisemast etnograafilisest materjalist teada (Moora 1957, 14; Värv 1998, 382; Mägi,
Ratas 2003, 213). Tarvastu-Paistu piirkonnast on teateid arhailiste pealõngade e -nööride
kohta, mille kanda ilustasid pronksspiraalid ning taga rippus suur tutt (nt ERM 9215,
Manninen 1927, 37).

Linikuid on spiraalidega kaunistanud karjala naised (Schwindt 1893, 121), samuti on
samalaadsest peakattest jälgi mujal Soomes (Lehtosalo-Hilander 1984, 58). Edela-Soomes on
olnud tavapärase liniku kõrval 11.–12. sajandil kasutusel kooniline u 15 cm kõrge tumesinine
rõngasäärisega tanu (Tomanterä 1984, 38; Riikonen 2003a, 27). J. Riikonen on osutanud selle
tanu suurele sarnasusele Virumaalt pärit etnograafilise lihttanuga ning võimalusele, et taolisi
peakatteid on kantud Eesti aladelgi (Riikonen 2003b, 245–246; Voolmaa 1959, joonis 10).
Latgalite naised kandsid 12.–13. sajandil enamasti rikkalikult spiraalide, kudruste ja
tinanaastukestega kaunistatud riidest valmistatud peapärgi, millel olid seljale rippuvad sabad
uhkete tuttidega (ZariĦa 1970, 119–127). Liivi aladel on naised kandnud peapaelu ja linikuid
ning mõlemaid on kaunistatud pronksiga (ZariĦa 1988, 37–40). Põiminguid on kolju
ümbrusest leitud ka vadjalaste aladelt (Rjabinin 1987, 99, joonis 5, 1).

Eesti arheoloogiline materjal. Siinses arheoloogilises materjalis peakatete ja nende suure
varieeruvuse kohta eriti jälgi pole. Tavaliselt on interpreteeritud liniku kaunistustena
prillspiraalpäiseid nõelu koos keedega (Selirand 1966), samuti pronksspiraale ja -rõngakesi
kolju piirkonnast (Moora 1957, 14). Viimasel juhul on vahel koljule jäänud pronksilustusest
rohelise pronksoksiidi jälgi69. Samas ei ole kõigi peaümbrusest leitud spiraalide kuulumine
peakatte kaunistusse kindel. Kaberla CLVI luustiku pea alt leitud spiraalmustri võis omistada
69
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suure tõenäosusega põllele kuuluvaks just tänu hästisäilinud rohkele tekstiilile. Samuti jäävad
ebamääraseks vähesed spiraalid kukla taga – neil puhkudel võib tegu olla kaelakeesse või
kaelusekaunistusse kuulunud, ent hauas veidi paigalt nihkunud spiraalidega.

Ilmselt varaseim leid abielunaiste peakatteks peetud linikust, mida on spiraalidega kaunistatud,
pärineb Ida-Eestist. Raatvere XIVluustiku kolju alt on leitud linikukee prillspiraalpäise nõela
ja spiraalikestest mustrikatkega70. Lääne-Eestist Haimrest leitud 12. sajandi II poolde – 13.
sajandi algusesse dateeritud naiseluustiku kolju ümbrusest71 saadi samuti lisaks kahele
prillspiraalpäisele nõelale ja keele spiraale, ühtlasi oli kolju värvunud pronksoksiidi mõjul
roheliseks. Selle leiu põhjal on visandatud esimene joonisrekonstruktsioon prillspiraalpäiste
nõelte, nendevahelise -kee ja spiraalidega kaunistatud linikust (Moora 1957, joonis 7a, 7b).
Linikukaunistusse kuulusid ilmselt ka Maidla naiseluustiku (J) kolju tagant ühes linikunõelte
ja -keega leitud mõned spiraalid72.

Kõige rohkem andmeid kirjeldatud peakattest on 12.–13. sajandi Põhja-Eesti kalmistutest.
Kaberlas on vähemalt neljal naisel olnud peakate spiraalidega kaunistatud – luustike IX,
CXLIV, CLXVI ja CLXXXI koljude ümbert ja alt on leitud spiraale (joonised 15–16)73.
Iseloomulik kõigile mainitud leidudele on spiraalide suhteliselt vähene arvukus. CXLIV puhul
võib detailjoonise põhjal oletada, et spiraalilustus paiknes põhiliselt otsmikul (joonis 15).
Kõikidest nimetatud matustest leiti kolju juurest prillspiraalpäised nõelad koos linikukeedega.
Spiraalidega kaunistus ehtis ilmselt ka Pada kalmistu CLXXI luustiku peakatet, ent nõelu
keedega siin ei esine74. Vähemalt ühel juhul on spiraalid kaunistanud linikut koos tinulistega
Kirde-Eestis Jõuga kääbastikus (Ligi 1993, 48, tahvel XVIII, 5)75.
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Joonis 15. Kaberla CXLIV luustiku kolju

Joonis 16. Kaberla CLXXXI luustiku kolju

(Selirand 1993b, väljavõte detailjoonisest)

(Selirand 1993b, väljavõte detailjoonisest)

Enamasti on tegu spiraaltorudega pikkuses u 1,5 cm ning diameetrilt u 3 mm, kohati esineb ka
suuremate mõõtmetega eksemplare. Millised linikut kaunistanud mustrid välja nägid, pole
kahjuks võimalik öelda. Paralleele võib tõmmata liivi naiste matustest pärit leidudega, kus
liniku ühte otsa, mis sidumisel jäi otsmikule, kaunistasid mitmes reas otsakuti spiraalid või ka
keerukam muster (ZariĦa 1988, joonis 27). Pole võimatu, et mõned siinloetletud leidudesse
kuuluvatest spiraalidest võisid pärineda hoopis kaelakeest ning vastupidi, edaspidi vaid
kaelakeedesse lükitud spiraalidena interpreteeritud leidude seast võivad osad kuuluda ka liniku
juurde.
Erandlik on Pada CLII luustiku pea alt leitud pikk spiraal76, mis võiks kuuluda samuti peakatte
juurde. Erinevalt eelnevatest leidudest ei kuulu selle luustiku hauainventari hulka
prillspiraalpäiseid nõelu keega. Sarnaseid pikki spiraale (üksikuna või mitmekesi koos) on
leitud Lääne-Soomest, näiteks Luistari kalmistult ning P.-L. Lehtosalo-Hilander oletab, et
need kuuluvad pead ümbritsenud võrusse (1982a, 163).

Saared. Lääne-Saaremaalt Loona kalmistu 12. sajandi lõppu dateeritud V luustiku juurest on
leitud Eesti ühed kõige paremini säilinud ja uhkemad naise peakatte jäänused, mis väärivad
põhjalikumat tähelepanu (tahvel IV)77. Paremale vajunud kolju külje all asetses muster, mis
koosnes neljakaupa rühmitatud paralleelselt üksteise kohal asetsevatest spiraaltorudest ning
nendevahelistest väikestest spiraalidest malemustriribadest. Mustrivööndit piirasid mõlemal
76
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pikiküljel otsakuti spiraalide read ja selle otstest lähtusid mõlemale poole ümber kolju rööbiti
üksteise kõrval neli pikka (11 cm) spiraali. Viimased paiknesid kolmes üksteise otsa jätkatud
rühmas ning nendega paralleelselt kulges tihe rõngasääris, mis kolju paremal küljel oleva
mustririba alla ei jõudnud. Kuklast lähtusid poolkaares vasaku abaluu alla neli paralleelset
otsakuti spiraalide rida. Kuklas on säilinud tekstiili ning lai punutud pael, millest käis läbi
vaheliti otstega pronksrõngas ning samas oli ka merevaikhelmes. Tekstiili oli säilinud veel
esimesena kirjeldatud mustririba all. (Kustin 1959, 9–10; tahvel IV, 1–4) Säilinud fragmentide
põhjal oli peakate valmistatud sinisest nurktoimsest villasest riidest (tahvel IV, 5–6).
Samasugune kangas on olnud teadaolevalt enimkasutatud ka Edela-Soome kooniliste tanude
juures (Vahter 1952, 152–155).

Leiu algne väljanägemine on andnud alust mitmetele oletustele. Esimesena on S. Laul
kujutanud leitud mustrivööndit Lääne-Soome materjali põhjal

rekonstrueeritud nn

„kaarihuntu“ - taolise peakattena (Laul 1986, 197; joonis 74b). Nüüdseks on T. Vahteri poolt
omal ajal väljapakutud rekonstruktsioon (Vahter 1952) asendunud eespool mainitud L.
Tomanterä uurimusena valminud kasetohuga tugevdatud koonilise tanuga. M. Mägi arvates on
tegu pigem linikulaadse peakattega ning ta tõmbab paralleele nii etnograafilisest materjalist
teada oleva linikuga, mis kuklas sõlme seoti, kui ka liivlaste arheoloogilist materjalist tuntud
rikkalikult kaunistatud peakatetega78. Kuklast abaluude alla ulatuvad otsakuti spiraalide read
kaunistasid liniku seljale rippuvaid otsi (Mägi 2002, 112). Ühisjooni on leitud ka
etnograafilise linukaga (Mägi, Ratas 2003, 215).

Tõenäoliselt on kolju parema külje alt leitud mustrivöönd algselt asetsenud otsmikul ning
ääristanud sinist kahekorra keeratud riiet (tahvel IV, 4). Koos pikkade spiraalidega on
mustririba ilmselt moodustanud võrutaolise ehte ümber pea. Saadud pärja kogupikkus (u 58
cm) vastab üsna hästi inimese kolju ümbermõõdule ning sel juhul oli ilmselt tegemist omaette
kaunistuselemendiga, mis moodustas kompaktse ringi. Pikkade spiraalide all oli kanga serv
ääristatud veel tiheda rõngasriviga. See kõik tekitab mulje laiast pärja- või ka tanulaadsest
peakattest, millel olid seljale langevad sabad või lindid.
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Samas viitab kolju alt leitud suurem tekstiilitomp koos pronksrõngaga ja paelafragmentidega
võimalusele, et see oli hoopis linikulaadne peakate, mis kuklas seoti või kinnitati mõnel muul
viisil (tahvel IV, 3). Paralleele võib tõmmata eespool viidatud etnograafilisest materjalist teada
linukaga, mis moodustati nelinurksest kangalaiust nii, et otsad jäid pikemalt seljale rippuma.
Sellele poollinikule kinnitati veel eraldi tugevdatud pärg, mille otsad seoti kuklas linuka saba
all (Sild 1969, 59; Moora 1956, joonis 68). Liivi haudadest teada linikute puhul seevastu olid
spiraalkaunistused kinnitatud vahetult kanga ühte otsa, mis sidumisel jäi laubale ning need ei
moodustanud omaette pärga (ZariĦa 1988, joonis 18). Täpsema vastuse leiu algse
väljanägemise ja kasutusviisi kohta võib anda ainult tekstiilifragmentide lõime- ja koelõngade
ning algse konteksti detailne uurimine.
Jälgi pronksiga kaunistatud uhkest peakattest leiti teisestki Loona naisematusest (VI)79, ent
võrreldes eelmise leiuga jääb pilt arheoloogilise materjali põhjal tunduvalt tagasioidlikumaks.
Kolju vasaku poole alt leiti nelinurkne jämedamatest spiraalidest nn malelauamustri fragment,
millest lähtusid kaks koljust eemalduvat otsakuti spiraalide rida (u 20 cm ulatuses), lõppedes
peenemate spiraalidega (joonis 17). Andmed on liiga napid tegemaks järeldusi peakatte
väljanägemise ja kandmisviisi kohta, ent siiski võib oletada, et ühe piirkonna naised on
kandnud sarnaseid rõivaesemeid.

Joonis 17. Loona VI luustiku kolju (Kustin 1959)

Ilmselt peakatte kaunistusest pärinevaid spiraale ja pronksrõngaid on leitud ka 13. sajandisse
dateeritud Valjala II, Karja II ja Viltina I luustiku kolju juurest80. Esimesel on otsmikuluudele
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jäänud pronksoksiidi roheline rant. Võimalik, et siingi on tegu linikulaadsete peakatetega, ent
tunduvalt tagasihoidlikumalt kaunistatud näidetega.

Kagu-Eestist Siksälä kalmistust pärit leidude põhjal on sealsed naised kandnud rikkalikult
dekoreeritud „latgalipäraseid“ peapärgi, mis on sõba kõrval olnud teiseks uhkuseasjaks (tahvel
5, 1 ja 3–4). Vanim neist pärineb 12. sajandist ning kõige uhkemad vormid saavutavad pärjad
13.–14. sajandil. Pärg koosneb villasest paelast, mis on kaunistatud spiraalikeste, bisserite ja
tinanaastudega (tahvel 5, 1). Selja peale ripuvad pärja kannale kinnitatud mitmesugused,
enamasti villasest lõngast või hobusejõhvist ja pronksspiraalidest, punutud paelad (joonis 9;
tahvel 5, 3–4). Samuti on analoogseid pärgi kandnud naised Ida- ja Kirde-Lätis (vrdl ZariĦa
1970, 119–127, joonis 102–103). Nn “latgalipärase” peapärja otsatutt on leitud ka Kõrgepalu
külakalmistult81, mis esindab väikestest spiraalidest ja nööri vaheldumisest moodustunud
haakristiornamendiga keerukamat tüüpi, mida on leitud ka Siksälä kalmistult (Зариня 1980,
joonis 5; Laul 1990, joonis 10)82. (Laul, Valk 2005)

Huvitav on asjaolu, et selliseid pärgi on leitud peamiselt just viljakas eas naiste haudadest.
Enamiku vanus jääb vahemikku 20-40 aastat. Nii on oletatud, et pärg viitab Siksälä kontekstis
mitte noorele neiule, nagu teada etnograafiast, vaid hoopis abielustaatusele. (Laul, Valk 2005)

Eesti kontekstis erilise leiuna tuleb mainida Piusa jõe põhjakaldal olevast Tuderna kääpast
leitud 12. sajandisse dateeritud naisematust latgalipärase pronksspiraalidest peapärjaga (Лаул
1979, 376, tahvel VI:2; vrdl ZariĦa 1970, 113, joonis 69)83. Pärja moodustavad paralleelselt
asetsevatest spiraalidest lülid (igas neli u 3 cm pikkust spiraali) vaheldumisi ornamenteeritud
plekist naastudega.

Kokkuvõte. Eeldusel, et prillspiraalpäised nõelu on kasutatud linikute kinnitamiseks ja
kaunistamiseks, on 12.–13. sajandil Põhja- ja Lääne-Eestis naised valdavalt kandnud just
selliseid peakatteid. Vahel on nende servi ilustatud ka spiraalidega, ent lähtudes
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arheoloogilisest materjalist, pole ornament olnud eriti rikkalik. Võimalik, et Raatvere veidi
varasem leid pärineb samasugusest linikust. Saaremaalt on jälgi 12.–13. sajandi materjali
põhjal hoopis rohkema pronksdekooriga ja ilmselt ka väljanägemiselt teistsuguseid peakatete
jäänused. Enim on andmeid me Kagu-Eesti “latgalipärastest” peapärgadest. Tänu hästisäilinud
tekstiilile Siksälä kalmistust on võimalik taastada sealse pärja valmistamisprotsess ja
väljanägemine peensusteni. Ühtlasi võib väita, et Siksäläs kandsid pärgi täiskasvanud
viljakuseas naised. See tõik osutab ohtudele, mida kätkeb endas etnograafilise materjali kaudu
arheoloogilise ainese tõlgendamine.

Kuigi arheoloogilises materjalis ilmneb vähemalt kolm erinevat peakatte tüüpi, on muinasajal
olnud pilt arvatavasti mitmekesisem. Kindlasti olid linikute kõrval kasutusel ka tanulaadsed
peakatted, nagu võib oletada Loona V luustiku linukat meenutavate jäänuste põhjal. Kõigi
nende juurde võis kuuluda veel värvilisi paelu ja erinevaid ehteid, mida arheoloogilises
materjalis säilinud pole.

3.1.5. Umbkuued, pihikseelikud ja muud pealisrõivad

Peale sõbade, põllede ja peakatete on spiraalidest ääriste ja mustritega kaunistatud veel teisigi
ülerõivaid, mis arheoloogilise materjali põhjal jäävad ebamäärasemaks ja avatuks mitmetele
tõlgendustele. Peamiselt on siin käsitletud lokaalseid selgepiiriliselt väljajoonistuvaid
leiurühmi, mis viitavad sarnase rõivaeseme olemasolule mingis piirkonnas. Spiraalmustrite
tõlgendamisel on lähtutud eeldusest, et spiraalidega on ilustatud vaid pealisrõivaid.

Ida-Eestist Raatverest on leitud peeneid spiraale XVIII luustiku mõlema ja XXVI luustiku
parema õla piirkonnast84. Võimalik, et spiraalid seostuvad prillspiraalpäiste nõeltega matuse
XVIII vasakul õlal ja lõua all ning XXVI luustiku paremal õlal (mõlemad üheskoos). Eeldusel,
et prillspiraalotstega nõelu on kasutatud vaid peakatte kinnitamiseks (Selirand 1966), võib
neid tõlgendada panusena kaasa asetatud linikutena. Teise võimalusena pole spiraalid nõeltega
seotud ning spiraalikesed olid kinnitatud mõnele teisele ülerõivale. Viimase oletuse kasuks
räägivad samasugused leiud Peipsi järve idakaldal paiknevast Zalahtovje kalmistust, mida on
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tõlgendatud õlgadelt lahtikäiva ja rinnanõeltega kinnitatava umbkuue tagant etteulatuvate otste
kaunistustena (Хвощинская 2004, 123, tahvel XCVIII; vt ka Moora 1957, 14). Samas on
kaheldud sellises rõivakinnitusviisis ning arvatud, et umbkuub oli õlgade kohalt siiski kinnine
(Mägi, Ratas 2003, 211). Spiraalidest mustrid võisid asetseda ka kinnise umbkuue või mõne
muu rõivaeseme õlgadel. Näiteks Zalahtovje kalmistu põhjal visandatud mehesärgi
rekonstruktsioonil on kujutatud spiraalmustreid mõlemal õlal (Хвощинская 2004, joonis 45,
48). Sarnaseid väikesi spiraale on leitud ka Raatvere VII luustiku rinnaku ülaosas ja üksikult
parema õla piirkonnas85.

Põhja-Eesti kalmistute neljast hauast on leitud peale põllede veel mitmeid küljekuti
spiraalidest ääriseid, mis on kaunistanud mõne rõivaeseme alaserva. Tavaliselt on neid
interpreteeritud sõba servakaunistustena (nt Tõnisson 1973, 239), ent selle vastu räägivad
terviklike leidude pikkus, asukoht ja sümmeetrilise vastasserva puudumine. Tammiku
kalmistu VI luustiku juures kulges küljekuti spiraalidest ühtlane rida umbes põlvede kohal
ümber jalgade (Tõnisson 1973, joonis 2)86. Kahjuks pole enam võimalik kindlaks teha sellise
serva pikkust.
Samasugune ääris asus ümber jalgade ka Pada CLII ja XLI luustike põlvede piirkonnas87.
Kõige luksuslikumalt oli rõivastatud ilmselt viimasena mainitud maetu, kelle jalgade
piirkonnas on jälgi vähemalt neljast erinevast spiraalidega kaunistatud rõivaesemest (tahvel 2,
3). Eespool juba mainitud põllealaserva äärise all, sääreluude ülaosas, on eristatav küljekuti
spiraalidest rida, mis kulgeb tõenäoliselt ringina ümber jalgade (umbkaudne pikkus võis olla
ligi 115 cm). Sellest veidi allpool asetseb samamoodi veel üks veidi kitsamat rõivaeset
ääristanud mustririba, mis koosneb väikestest spiraalidest moodustatud rombiridadest, mida
ühendavad nendega risti asetsevad pikemad spiraaltorud (umbkaudne pikkus ligi 95 cm).
Vähemalt ülemises servas kulgeb mööda mustrit otsakuti spiraalide rida. Kahjuks on leid veel
väljapuhastamata ning ka röntgenpilti pole hetkel võimalik teha.
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Kõik loetletud äärised asuvad põlvede piirkonnas või sellest veidi allpool ning oletades
leidude paiknemise järgi XLI luustiku jalutsist võetud monoliidis, jäi käsitletav rõivas põlle
alla. Suure tõenäosusega on tegemist alussärgi peal kantava villase (pihik)seeliku või
umbkuuelaadse pealisrõiva alumise serva kaunistustega. XLI puhul võis neid olla isegi kaks
pealistikku – pikem ja kitsam allpool ning laiem peal. Kõikidest siinloetletud matustest on
leitud ka ristpäised rinnanõelad koos keedega, mida on harjutud seostama just umbkuuega.

Erinev kirjeldatud ääristest on Kaberla CXCV luustiku parema puusa juurest, põlvede kohal
üle reieluude ning reieluude all jällegi vaagnani ulatuv küljekuti spiraalidest ühtlane rida
(Selirand 1974, tahvel II, 3)88. Kõige enam tuletab selle äärise asend luustiku suhtes meelde
etnograafiast teada isurite hurstud-aannua komplekti, mis koosnes kahest lahtisest traksiga
õlale kinnitatavast riidetükist. Ühelt õlalt vabalt langevast nelinurksest riidelaiast, nn
“poolseelikust” on teateid ka Karjalast (Manninen 1957, 120–122; Öpik 1970, 31–34;
Lehtosalo-Hilander 1984, joonis 40). Lähtudes nimetatud eeskujust, on võimalik, et Kaberla
naine oli riietatud parema õla kohalt kinnitatud ning vasakut puusa katnud vaipseelikusse,
mille alumine äär oli kaunistatud spiraalidega. Kinnitus pidi sel juhul koosnema tekstiilpaelast,
sest nimetatud matusest pole leitud ristpäiseid nõelu ega ka sõlge. Kas selle all oli veel
lihtsam, esimesega risti asetsev samalaadne riidelaid, nagu hurstut-aannua komplektis, või
asetses see ainsana mõne teise rõivaeseme peal (näiteks särgil), jääb lahtiseks.

Saarte materjalile on iseloomulik silmuseliste aplikatsioonide korduv esinemine kaeluse
piirkonnas (Karja II, VII, XIII, XXV (?), XXIX (?) ja Viira I luustiku juures)89. Mitte ühegi
leiu puhul pole võimalik enam kindlaks teha selle algset paiknemist maetu suhtes.
Silmuselised kujundid asuvad enamasti reas ning nendega on seotud jämedamatest
spiraaltorudest keeratud rõngad, ent nende omavaheline asetus jääb ebaselgeks (joonis 18).
Võib oletada, et nõnda ääristati mõne rõivaeseme kaeluseosa (Kustin 1958, 52), näiteks liivi
naistekuuele sarnase ürbi kolmnurkset väljalõiget (vt ZariĦa 1988, 29–31). Sellist kaelust võis
omada ka Pöide kiriku konsoolil kujutatud naise kuub. Karja IV luustiku lõua alt leiti peenest
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traadist hapraid pronksrõngaid, mis ka ilmselt on kaunistanud kaelust90. Rõngastega või
spiraalidega kaunistatud liivipärase kaeluse olemasolu on oletanud J. B. Holzmayer 1872.
aastal Viiras väljapuhastatud luustiku juures (1880, 23)91. Paralleele võib tõmmata 14.
sajandisse dateeritud Parisselja rabast leitud umbkuuega (Tallgren 1923, foto 1), mille
kaeluseosa kaunistasid tinulised.

Joonis 18. Silmuseliste kujundite rida (Mägi 2002, tahvel 115, 7)

Erandlik leid Saaremaal on juba eespool mainitud silmuselise kujundi keerukam variant, mis
leiti Loona VI luustiku sääreluude vahelt põlle spiraalkaunistuste alt (joonis 12)92. Nii
fragmentaarse leiu puhul pole võimalik teha järeldusi selle kuuluvuse kohta. Võimalik, et see
kaunistas mõne pealisrõiva alusserva. Igal juhul on see ainuke silmuseline kujund, mis on
leitud alakeha piirkonnast.

Kagu-Eestis Siksälä kalmistu rikkaliku materjali hulgas on väikeste spiraalidega ilustatud kuue
käiseserv (tahvel 5, 5). Oma ornamendilt ja tehnilistelt võtetelt sarnaneb see sealsete
peapärgade võruosale kinnitatud rombjate mustriribadega. (Laul, Valk 2005)

Kokkuvõte. Rohkem esindatud materjaliga sõbade, peakatete ja põllede kõrval on spiraalidega
ilustatud teisigi rõivaid ning erinevate traditsioonide osas on pilt üsna mitmekesine.
Kirjeldatud leidude põhja tuleb väga hästi esile siinsete pronkskaunistuste paiknemine
erinevate rõivaosade servades või “avade” kohtades – spiraalide ja rõngastega on ääristatud
alumisi servi, kaeluseavasid, käiseotsi. Ilmselt võib siin tegemist olla ka usugu pronksi
kaitsvatesse omadustesse. Samas on pronksdekoori rohkus osutanud kandja staatusele ja
90
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jõukusele. Pada XLI luustiku alakeha piirkonnast leitud rikkalik pronksdekoor, mille kahe
serva pikkus ulatus isegi ligi meetrini, on Eesti kontekstis siiski haruldane ning ilmselt oli üsna
hinnaline.

3.1.6. Muud leiud

Andmeid rõivastuse kaunistamiseks kasutatud lahtisi spiraale sisaldavatest matustest on
tunduvalt rohkem kui siinses töös üles loetletud, ent ilma kontekstita leidude põhjal pole
rõivastuse kohta võimalik täpsemalt midagi öelda. Samuti on rida leide, mida on ka
paiknemise teadmisel raske tõlgendada mõne rõivaeseme osana. Peamiselt on siin alapeatükis
käsitletud

viimasesse

rühma

kuuluvaid

pronksspiraalkaunistusi,

mis

moodustavad

paikkondlikke selgepiiriliselt eristuvaid leiurühmi. Nende täpne paiknemine rõivastusel jääb
rohkem või vähem lahtiseks ning alapeatükk on seega kohati pigem kirjeldav ja üldistav, kui
valmis lahendusi pakkuv. Kuigi spiraalilustused võivad olla jäljed omaaegsest rõivaeseme
tüübist või kandmisviisist, mida me pole enam suutelised rekonstreerima, võib tegemist olla ka
hauda panustena kaasa pandud esemetega, millest on jäänud spiraalkaunistusi ebamäärastesse
asukohtadesse.

Põhja-Eesti. Eraldi esile tõstmist väärivad Pada kalmistu kolme luustiku (XLI, LXIV, CLII)
juures täheldatud jäänused ühest ja samast rõivaesemest93. Kõikides nimetatud matustes leiti
piki mõlema sääreluu sisekülge analoogne mustririba – kahe ühekordse väikestest spiraalidest
rombirea vahel paiknesid risti nendega pikemad spiraaltorud (tahvel 2, 5). Autorile
teadaolevad leiud paiknesid kõik vaid sääreluude ulatuses. XLI monoliidi põhjal on säilinud
osa pikkus u 20 cm. J. Ratas on oletanud, et need leiud võisid kunagi kaunistada väikese ja
dekoratiivse sõba otsi, mis oli mähitud alakeha ümber nii, et kaunistused jäid keha alla94.
Sellise väikesemõõtmelise sõba olemasolu kasuks räägib ka eespool käsitletud Kaberla CLIX
õlgade ümber mähitud rõivaese. Midagi kindlat siiski öelda ei saa ning küsimus vajaks veel
edaspidiseid detailseid uuringuid. Vastuse sellele võib anda XLI leidude lõplik
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väljapuhastamine. Täpselt samasugune mustrikatke on leitud ka Küti kalmistu luustiku käe
alt95, ent antud leiu kontekst jääb seoses napi dokumentatsiooniga lahtiseks.

Kaberla CLI parema vaagnaluu ülaosas on asetsenud spiraalidega kaunistatud rõivaese, mis on
jätkunud parema käevarreluuni (joonis 19)96. See on koosnenud pikkadest spiraaltorudest, mis
on ääristanud väikestest spiraalikestest malemustri moodi riba. Ilmselt on ese asetatud kaasa
panusena ning seega ei saa teha järeldusi mustri kuuluvuse kohta. Oma mõõtmete poolest
sobiks katke tanulaadse peakatte juurde. Pada LXIV luustiku juurest leiti kaks paralleelset
pikka spiraaltoru üle sääreluude vahetult jalalabade kohal97, mille puhul pole tegemist põllega.
Spiraalide tihedas keermestikus on näha korrapärase vahega kangale kinnitamise jäljed, ent
mida need ääristanud on, jääb teadmata (tahvel 6, 4).

Joonis 19. Kaberla CLI luustiku vaagnal paiknev spiraalkaunistus (Selirand 1993b, väljavõte detailjoonisest)

Saarte kalmistutes torkavad silma üksikute rõngasääriste ning väheste spiraalide leiud kas
rinna või käte piirkonnas. M. Mägi on neid interpreteerinud sõbade kaunistustena ning sellega
seoses on neid leide põgusalt käsitletud vastava peatükis. Jälgi rõngasäärisest on leitud Karja
XXII luustiku vasaku küünarnuki ja vaagnaluu vahelt, XXV matuse rinnalt, Viira V luustiku
parema käe ja kaenla juurest, samuti XXXII luustiku kaeluselt ning Viltina I luustiku rinnalt98.
Spiraalkaunistused vasaku käe käe piirkonnas asetsesid Viira XVIII ja XXII luustiku juures99.
Esimene neist sisaldab ka rõngaid. Kõigi siinnimetud leidude puhul ei saa välistada kuulumist
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halvasti säilinud sõba kaunistusse, ent leidude suhteliselt ühtne ilme annab alust ka teiste
võimaluste kaalumiseks.

3.1.7. Kaelakeed

Kuigi nii selles kui järgmises alapeatükis pole tegu otseselt tekstiilile kinnitatud spiraalidega,
on nad sellele vaatamata kaunistanud rõivakomplekti ning käsitletavast leiuliigist terviklikuma
pildi andmiseks pean vajalikuks peatuda põgusalt ka nimetatud ehetel. Etnograafilises
materjalis pole spiraale enam kaelakeedes ja vööehetena täheldatud. See-eest on
spiraalilustuste järelkaja nähtud Setumaalt pärit peapaela lõngaga mähitud otsakaunistustes
(Laul 1996, foto 13).

Nooremal rauaajal on spiraale lükitud kaelakeedesse samuti Soomes. Põhjalikult uuritud
Luistari kalmistus Lääne-Soomes piirneb nähtus varase viikingiajaga ning nimetatud ajajärgu
lõpuks spiraalid keedest kaovad. Sellisel viisil kasutatud spiraalid ei erine millegi poolest
rõivastele kinnitatutest. (Lehtosalo-Hilander 1982, 129; 2000, 211–212, 215–216). Seevastu
Karjalas on spiraale kaelakeedes kasutatud ristiretkedeajalgi (Schwindt 1893, 126–127) ning
Nogvorodimaa loodeosa vadjalastel on komme püsinud veel keskajal (Рябинин 1997, 56–57).
Spiraalid esinevad ka latgalite 7.–13. sajandi kaelakeedes vaheldumisi mitmesuguste
helmestega (ZariĦa 1970, 132, joonis 82).

Eesti arheoloogiline materjal. Pronksspiraale koos helmestega on leitud peaaegu kõigist
käsitletavatest kalmistutest. Suure tõenäosusega kuuluvad keesse koos helmestega kaela
piirkonnast leitud spiraalid. Problemaatilisem on siis, kui leiukontekst pole nii üheselt
mõistetav. Võimalik, et spiraalidega on kaunistatud ka naiserõiva kaeluseosa või on nad
pudenenud linikust.

Spiraale koos helmeste ja ripatsitega on leitud kaelapiirkonnast kõigist Põhja-Eesti kalmetest
– Padast (LII, LXXXIV, CLXX), Kütist (VI), Kaberlast (XXXIV, CLXI; CLXXIX),
Tammikust (VI) ja Mallaverest (III)100, kus nende arv ulatub ühest (näiteks Pada LII) umbes
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kümnekonnani (Küti VI; tahvel 3, 4). Tundub, et Põhja-Eestis on kaelakeedes kasutatud
spiraalid erinenud oma mõõtmetelt riietel kasutatud spiraalidest. Mõlemad on küll enamasti
valmistatud ümarast traadist, ent kee spiraalide läbimõõt on reeglina 6–8 mm (vrdl spiraale
tahvlil 3, 4). See on umbes poole suurem tavaliselt rõivastel kasutatud spiraalidest. Pikkus
varieerub 0,5–1 cm vahel. Erandi moodustavad siinkohal leiud, mis sisaldavad umbes
kümmekond spiraali (näiteks Kaberla CLXI). Neis sisaldub peale paari suurema spiraali ka
väikeseid (2,5 mm läbimõõduga), mis vahel on täisnurga all keskel pooleks murtud. Viimaste
funktsioon jääb ebaselgeks.

Arvestades nimetatud asjaolu, olen ma kaelakeedena interpreteerinud vähesed suuremad
spiraalid ka haua muudest piirkondadest, kui neid on näiteks leitud koos ripatsitega ning tegu
tundub olevat surnule hauda kaasa pandud ehtega. Kaberla CLII luustiku parema käe
küünarnuki kõverduses asus tervelt 15 8-millimeetrise läbimõõduga spiraali koos
ristripatsiga101. Lisaks pea alla pandud põllele asetsesid CLVI luustiku kolju kõrval noatupp,
kett ristpäiste nõeltega ning 7 jämedat spiraali102.

Lääne-Eesti kalmistutest pärinevad Enivere I luustiku kaelaümbrusest spiraalid koos
kaurikarpide ja helmestega103. Saartelt 12. saj lõpu 13. saj alguse matustest pole erinevalt
Põhja-Eestist nii selgeid jälgi spiraalide kasutamisest kaelakeedes. Üks paremini
dokumenteeritud leide on Loona I luustiku kaela piirkonnast saadud väikesed spiraalid koos
klaashelmeste ja kaurikarpidega104. Spiraalid ei erine rõivastuse kaunistamiseks kasutatutest.

Samuti on Karja kalmistu mitme luustiku kaela piirkonnast leitud spiraale, ent kehva
dokumentatsiooni põhjal on raske öelda, mille juurde need kuuluvad. Olukorra teeb raskemaks
asjaolu, et Saaremaalt pärinevad ka vähesed kindlamad teated rõiva kaeluseosa kaunistamisest
ning kui arvestada, et kaelakeede spiraalid näevad välja samamoodi nagu rõivastel, siis jääb
see küsimus lahtiseks. A. Kustin on oletanud, et VII luustiku juurest pärinevat ripatsmünti on
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kantud kaelas koos spiraalide ja helmestega (Kustin 1956, 9)105, ent samast leiti ka
spiraalikestest ja rõngastest mustreid106. Koos hõbemündiga on väikesi spiraale ja rõngakesi
leitud VIII luustiku juurest107. Viira I luustiku kaelusekaunistuse hulka arvatud lahtised
spiraalid võivad samuti pärineda hoopis kaelakeest108, ent siin räägib selle oletuse vastu
helmeste ja ripatsite puudumine vaadeldavast hauast. Üldiselt jääb mulje, et Saaremaal polnud
12. sajandi lõpus ja 13. sajandil tava kanda spiraale helmekeedes eriti levinud.

Kagu-Eesti Siksälä kalmistu materjalile iseloomulikud kaelakeed koosnevad enamasti
kaurikarpidest ja klaashelmestest, mis paiknevad tihedalt kurgu all, vaheldumisi lükituna 3–4
reas. Tihti on samadesse keedesse lükitud pronksspiraale ning -ripatseid. (Laul, Valk 2005)

Kokkuvõte. Enamasti sisaldavad kaelakeedena interpreteeritud leiud spiraale vaid vähesel
määral ning mitte kunagi pole nad kees ülekaalus. Üldiselt on see ka Soomes nii, ent Luistari
kalmistu viikingiaja algusest pärinevad muuhulgas ka üksikud keed, mis koosnesid peamiselt
spiraalidest (Lehtosalo-Hilander 1982a, 9).

3.1.8. Vööosad ja -ehted

Noorema rauaaja teisel poolel on jämedad spiraaltorud leidnud Eesti aladel kasutust ka
mitmesugustes vööst alla rippuvates kaunistuselementides. Enamikel juhtudest on tegemist
jämedate spiraaltorudega (läbimõõt keskmiselt 7–9 mm), mis lahtiselt või ka ornamendiks
ühendatuna asetsevad puusal sageli koos noatupega. Samamoodi on spiraale tarvitanud ka
Loode-Venemaa elanikud (Рябинин 1997, 57–58).

Ida-Eestist Raatvere kalmistult on vööehteid leitud kaks. XIV luustiku vasakult puusalt tuli
pronkspealdisega noatupe alt nähtavale spiraaltorudest ja kuudisekujulistest vahelülidest
kujundatud kaunistus109. Varreosa koosnes kahest paralleelsetest spiraalidest otsakuti lülist,
mille vahel ja otstes asetsesid kuudisekujulised lülid. Ots hargnes sümmeetriliselt neljaks
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suuremaks spiraaltoruks, mis lõppesid väikestest spiraalidest ristikestega. Viimased fikseerisid
ühtlasi kujundi moodustamiseks kasutatud villast nööri, mis keeras otste kohalt tagasi ning
kulges torudes kahekorra (joonis 20). Analoogne ilustus on asetsenud ka XXVI luustiku
paremal puusal asuva noatupe juures, mis leidmise hetkel oli korratult hunnikus110.
Samalaadne vööehe kaunistas Zalahtovje kalmistu 208. kääpasse maetud naise vööd
(Хвощинская 2004, tabel XCVIII). Kõik nimetatud leiud on olnud vahetult seotud
noatuppedega, millel oli pronksplekist pealdis. Jämedamaid spiraaltorusid on leitud ka PõhjaEestist Mallavere III ja Kaberla CLXXIV luustiku noatupe ümbert ja pealt111.

Joonis 20. Vööehe Raatvere XIV luustiku noatupe juurest (AI 5295:123;
joonis A. Lavi valduses)

Põhja-Eestist Pada kalmistust on samuti naiste vööpiirkonnast leitud mõned suured
spiraaltorud (tavaliselt 1–4), ent sellist seost noatupega ei ilmne. Spiraalid pärinevad Pada
LXXXIV (4 spiraali parema puusa kõrval), CLII (vedrujas spiraal puusal) ja CLXI luustiku
juurest (2 spiraali puusade peal)112. Kõikide puhul on tegemist tavalistest rõivaste
kaunistamiseks kasutatud spiraalidest jämedamate torudega ning CLXI spiraalid on
valmistatud 1,5 mm läbimõõduga lamedast traadiribast. Samuti on Kaberla CXLVI luustiku
vaagnaluude kõrvalt leitud spiraalide hulgas tavatult jämedaid (9 mm läbimõõduga) spiraale,
mis ilmselt pärinevad vöökaunistusest113. Üksikuid spiraale naisematustest vöö või põlvede
piirkonnast on saadud ka Kirde-Eestist Jõuga viiest kääpast (Ligi 1993, 49). Kuidas nad vööga
seotud olid, jääb lahtiseks. Tõenäoliselt võisid nad rippuda vöö otstes (Peets 1993, 218) või
nöörile lükituna vööst alla.

110

AI 5295:195.
AI 4109:6; AI 4116:195.
112
AI 5366:LXXXIV:4; CLII:17; CLXI:4.
113
AI 4116:122.
111

80

3.2. MEHED

Meeste rõivastusest käsitletaval ajajärgul on teada vähem kui naiste omast, sest arheoloogilist
materjali on tunduvalt napimalt. Vähemalt 12.–13. sajandil, mil Eesti aladelt on tänu
laibamatmise levikule rohkem andmeid, pole meeste mood soosinud rikkalikke ehteid ja
pronksdekoori riietel, mistõttu ei ole tekstiil säilinud. Loomulikult esineb siingi paikkondlikke
ja ajalisi erinevusi. P.-L. Lehtosalo-Hilanderi järgi on Lääne-Soome meestehauad olnud
vähemalt pronksspiraalkaunistuste poolest viikingiaja keskel naiste omadest rikkamad
(Lehtosalo-Hilander 2001, 77). Samuti on rohkelt pronksiga kaunistud meesterõivaste kohta
andmeid latgalite aladelt ja Zalahtovje kalmistust (ZariĦa 1970, 151–170; Хвощинская 2004,
117–121). Meestemoodi on üldiselt peetud naiste omast, mis esindab rohkem lokaalseid
eripärasid, rahvusvahelisemaks tänu meeste liikuvamale eluviisile (Mägi, Ratas 2003, 219).
Rikkalikumate andmetega naaberalade leiumaterjal võimaldab teha oletusi ka siinsete meeste
riietumistavade kohta.

Meeste rõivastuse osadeks on traditsiooniliselt peetud särki, kuube, pükse, üleviset ehk sõba ja
sääremähiseid (Moora 1957, 16; Mägi, Ratas 2003, 219). Võrreldes rohkete naise rõivastuse
rekonstruktsioonidega on meestemoe osas uurimused peaaegu olematud. Soomes, kus on
muinasrõivastusega tegelemisel sajandipikkune traditsioon, pole materjali nappuse tõttu
meeste rõivakomplekti teadusliku taastamiseni jõutud.

Üheks täisülikonna rekonstruktsiooni puudumise põhjuseks võib pidada asjaolu, et äärmiselt
vähe on teada pükste kohta (Lehtosalo-Hilander 2001, 77). Oletatavaid fragmente on leitud
küll mitmelt poolt (ZariĦa 1970, 155; Хвощинская 2004, 121), ent mitte kunagi ei ole nende
põhjal jõutud lõike taastamiseni. Rohkem andmeid on sääremähistest, mida sageli kaunistati
ka pronkselementidega ning neist tuleb edasi juba pikemalt juttu.

Latgalite ja liivlaste aladelt on leitud jäänuseid särgist, mis on olnud üldiselt labasest linasest
riidest (ZariĦa 1970, 205; ZariĦa 1988, 103). Raatvere kalmistu XV luustiku kahe käevõru
siseküljel olid säilinud linase tekstiili fragmendid, mis võiksid pärineda särgi varrukast114.
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Samuti on Siksälä varakeskaegsetest matustest leitud linaseid särgina interpreteeritud
kangafragmente (Laul, Valk 2005). Seevastu Soomes, sarnaselt naiste särkidega, on vähemalt
kohati ihu ligi olev särk olnud ilmselt villasest riidest (Lehtosalo-Hilander 2001, 80). Villase
särgi esinemist linase kõrval peab võimalikuks ka A. ZariĦa liivlastel (1988, 103). Villase
rikkalike spiraalkaunistustega pealissärgi joonisrekonstruktsioon on tehtud Zalahtovje 11.
sajandisse kuuluva mehematuse leidude põhjal, mille all autori arvamuse järgi kanti veel linast
alussärki (Хвощинская 2004, 117–119, joonis 45).

Pealisrõivastest on Eestis jõutud villase mehekuue rekonstruktsioonini 14. sajandi Siksälä
kalmistu 20. haua tekstiilileidudele tuginedes (Kaarma et al 2000). Saaremaa materjali põhjal
on oletatud, et kuue kaelus võis olla spiraalide või tinanaastudega kaunistatud (Mägi, Ratas
2003, 219). Eesti kontekstis on kangafragmente meeste sõbast kindlalt leitud vaid Siksälä
kalmest (Laul, Valk 2005), kuigi sõba ja selle kandmise tava kohta annavad informatsiooni ka
sõled ning nende paiknemine laibamatustes. Spiraalidega ilustatud sõbasid on kandnud LääneSoome mehed. Luistari kalmistu materjali järgi pärinevad kõige uhkemad leiud viikingiaja
keskpaigast ja 10. sajandi I poolest, mil õmmeldi sõba servadesse ja nurkadesse suuri tähe- ja
ristikujulisi või ovaalseid aplikatsioone. Peale seda on spiraalid meestemoest tasapisi hääbuma
hakanud (Lehtosalo-Hilander 1982, 170).

3.2.1. Sääremähised

Jälgi sääremähistest on leitud mitmetest mehehaudadest Läänemere piirkonnas. Rohkelt on
neist fragmente säilinud Zalahtovje matustes tänu rikkalikule pronksdekoorile (Хвощинская
2004, 111–112; 121, joonis 48), samuti liivlaste juures (ZariĦa 1988, 51–52, joonis 35) ning
vähem latgalite haudades (ZariĦa 1970, 161). Üldiselt on sääremähiseid rekonstrueeritud
ribadena ehk rasudena (Manninen 1927, 437–440), mille keskmine laius oli umbes 14 cm ja
pikkus võis ulatuda isegi 3 meetrini (Хвощинская 2004, 121; ZariĦa 1988, 51). Säärte ümber
mähiti nad spiraalselt ning kinnitati paelaga.
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Kindlad andmed meeste säärekatete kohta on Eestist vaid Raatvere kalmistust, kust on
sarnaseid spiraalmustreid leitud kahest mehematusest (VI ja VIII luustik) Nende puhul torkab
ilustuste tehnilise teostuse suur sarnasus (tahvel 1, 3–4).
Paremini on säilinud VIII luustiku jalutsist leitud kahte tüüpi ornamendid (tahvel 1, 4)115.
Esimest liiki katketest kulges üks risti üle pahkluu ning teine monoliidi vastasotsas – võimalik,
et põlve piirkonnas. Kahjuks ei saa päris kindel olla, et tegemist on mustrijäänuse algse
asukohaga. Samalaadne katke leiti ka VI luustiku jalge juurest (tahvel 1, 4). Muster koosneb
väikestest spiraalidest (2–3 mm pikkused) moodustatud kahest kitsast rombide reast, mida
ühendavad teatud vahemaa tagant nendega risti asetsevad spiraaltorud (7–8 mm pikad).
Mõlema leiu puhul on kasutatud ühtlasi, vastavalt 4- ja 10-keermelisi spiraale. Ilmselt
kaunistasid mustrikatked vaatluse all oleva säärekatte ülemist (?) ja alumist serva.

VIII luustiku sääreluudel kulges diagonaalselt veidi keerukam riba, kus mustri moodustas
aaspaela ja spiraalide korrapärane vaheldumine. Monoliidi ülaosas, võimalik, et põlve all,
leidus esimese katkega risti teine samalaadne mustrijäänus. Kõik need spiraalilustused on
kinnitatud riide serva või peale väikeste pronksrõngakeste abil. Kahjuks pole võimalik leiu
põhjal täpne lõike rekonstruktsioon. Ilmselt võisid need olla samalaadsed eespool kirjeldatud
spiraalselt ümber sääre mähitavate ribadega, mis olid otstes teatud ulatuses kaunistatud
pronksspiraalidest mustritega. Kõige otsmine oli ilmselt siinkirjeldatutest esimene muster ning
piki külgi kulges teatud ulatuses teine, veidi keerukam kaunistusriba (vrdl ZariĦa 1988, joonis
35). Oletatavalt jalamähiste juurde kuulunud spiraale on leitud ka Siksälä mehehauast 247a
(Laul, Valk 2005).

3.2.2. Vööosad ja muud leiud

Põhja-Eesti valdavalt 12. saj lõpu 13. sajandi mehematustest on spiraale saadud äärmiselt vähe
– 5 matusest Padas (XXVIII, XXX, XCII, CIII ja CXXXIX) ning 1 matusest nii Kütis (IV) kui
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Kaberlas (CV). Enamasti on tegu vaid paari spiraaliga. Kõige rohkem, umbes kümmekond
spiraali, leiti Pada XXX luustiku116 hauatäitest ning nende kontekst ja kuuluvus pole kindlad.

Täpne kontekst on Pada kalmistult vaid kolmel juhul: spiraalikogum XCII luustiku vasakul
rinna kohal, spiraal CIII jalge vahelt koos helmestega, 2 spiraali CXXXIX paremal puusal noa
juures117. Kõige huvipakkuvam on esimesena mainitud leid, mis koosneb peenikestest
spiraalidest (läbimõõduga 2,5 mm). Kaks neist olid kergelt kaardu painutatud. Võimalik, et
need spiraalid on moodustanud väikese mustrikatke, ent mida see kaunistada võis, pole
võimalik öelda. Teise kahe leiu spiraalid on jämedamad (5–9-millimeetrise läbimõõduga).

Küti kalmistu IV luustiku juurest leiti mõned spiraalid sääreluu ja pindluu vahelt vasakult
poolt ning Kaberla matuse CV juurest parema pöia lähedalt koos kaasapandud rihmana
interpreteeritud nahatükkidega118.
Saartelt on spiraale leitud vähemalt kaheksast mehehauast119. Sarnaselt Põhja-Eestile on siingi
tegu valdavalt üksikute spiraalidega jalgade või puusade piirkonnas. Teistest eristub Loona II
luustik, kust leiti nappe spiraalkaunistusekatkeid nii maetu lõua alt kui ka põlvede juurest
sääreluude kõrvalt120. Lõua all oli üks mustrikatke, mis võiks pärineda silmuselisest kujundist
ja üks kaardus spiraal pronksrõngaga. Põlvede juurest leiti samuti kaardus spiraalikatkeid, mis
olid kahel korral ühendatud omavahel pronksrõngaga, lisaks veel mõned väiksemad
toruspiraalid. Kahjuks on raske öelda, mis rõivaesemele need kuulunud on. Võimalik, et
esimesel juhul on silmuseline motiiv kaunistanud mingi rõivaeseme (näiteks kuue) kaeluseosa
sarnaselt naistega. Matus on dateeritud 12. sajandi lõppu – 13. sajandi algusesse, st teistest
saarte vastavatest matustest varasemaks, mis võib olla spiraalide suhtelise rohkuse põhjuseks
võrreldes hilisemate mehematustega. (Mägi 2002, 112)

Mõned spiraaltorud parema või vasaku põlve piirkonnast jalaluude kõrvalt on leitud lisaks
Loona II luustikule Viira II (2 spiraali) ja XXIII luustiku, Karja VI (2 spiraali) ja XV luustiku
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ning Valjala kirikaia III luustiku juurest121. Matused on dateeritud üldjoontes 13.–14.
sajandisse. Kaks antropoloogiliselt määratud luustikku Karjast kuuluvad mõlemad
nooremapoolsetele meestele – VI oli umbes 17–20 ja XV 20–30 aastane. Kahel viimasel juhul
on tegemist sarnaselt Loona II luustiku juurest saadud leiule veidi kaardus spiraalidega.

Veidi erineva kontekstiga on Viira VII luustiku kannaluude vahelt leitud üksik spiraal ning
mõned Karja XVI pussitupe pealt leitud spiraalid122, ent siiski sarnanevad needki leiud
spiraalide vähesuse poolest eespoolkirjeldatule.

Siia nimekirja võib veel lisada Lääne-Eestist Maidla II kivikalmest saadud üksikud spiraalid ja
ühe spiraali Kirde-Eestist Jõuga kääbastikust. Esimesel juhul leiti kahest osaliselt segatud
mehematusest mõned spiraalid jalgade piirkonnast (luustikud I ja K), ühel juhul (K) lisandusid
veel 3 spiraali vööpiirkonnast. Jõuga 43. kääpas olnud meheluustiku parema põlve all
asetsesid 2 spiraali (Ligi 1993, 49)123.

Mida ja kuidas sellised põlvede piirkonnast leitud üksikud spiraalid meeste rõivastuse juures
kaunistasid, on nii napi materjali juures raske öelda. Samuti pole säilinud tekstiili, mis aitaks
saada ettekujutust spiraalide asukohast või kinnitusviisist. Soome ja Läti alade leidudega
võrreldes võib oletada, et spiraalid on olnud kinnitatud nööri või paela otsa. Soomes on meeste
sääreluude vahelt leitud spiraale tõlgendatud sääremähiste sidumiseks tarvitatud paelte
otsakaunistustena. Teise võimalusena on spiraalidega ilustatud uhkete metallnaastudega
rihmade või ka tavaliste tekstiilvööde otsi (Lehtosalo-Hilander 2001, 77, 79). Nahkrihmasid
on sarnasel viisil kaunistatud ka latgalite ja liivlaste juures (ZariĦa 1970, 159–160, joonis 93,
2; ZariĦa 1988, joonis 36). Eesti üksikute spiraalide põhjal tundub siiski tõenäolisem, et
vastavad leiud on kuulunud paelte ja tekstiilivööde otstes asetsenud spiraalilustustele, mis
võivad tehniliselt teostuselt sarnaneda latgalite haudadest teada olevate sõjameeste käsivarre
ümber mähitavate ribade otstega (joonis 21; vt ka ZariĦa 1970, 162–166). Kas nende paeltega
on seotud sääremähiseid või on need alla rippunud vööst, pole praeguse uurimisseisu juures
võimalik öelda.
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Joonis 21. Latgali sõdalase käemähise ots (ZariĦa 1970, joonis 96)

Tähelepanuväärsed on veel pronkspiraalidega ilustatud kaks tekstiilikatket 11. sajandisse
dateeritud Metste ümarkääpast, mida on seostatud mehematusega. Kuigi leiu kontekst on
äärmiselt ebamäärane, on autorid seda tõlgendanud meherõiva varruka juurde kuuluvana,
tõmmates paralleele latgalite sõdalaste rõivastusest teada käemähistega (Аун, Юзар 1988,
371, tahvel XXI, 4, 5; ZariĦa 1970, 162–165). Kahjuks pole võimalik siiski kindel olla katkete
seotuses meherõivastusega.

Kokkuvõte. Väheste eranditega on 12. sajandi lõpust – 14. sajandisse dateeritud mehematustest
saadud spiraalileidude osas pilt äärmiselt ühtne. Kõik siinkirjeldatud erandid veidi
rikkalikemate leidudega kuuluvad pigem 12. sajandisse. Ilmselt ongi spiraalide vähesus
seletatav käsitletava materjali suhteliselt hilise dateeringuga. Naaberaladel ja ka Eestis jäävad
rikkalikumalt dekoreeritud meestemoodi esindavad leiud kõik varasemasse perioodi – Soomes
on kõrgaeg 10. sajandi I poolel. Samuti kuuluvad 11. sajandisse Eesti ainsad rikkalikumalt
põiminguid sisaldanud matused Raatveres. Nii võib oletada, et ka Eestis on mehed eelnevatel
perioodidel kandnud rohkem pronksiga kaunistatud rõivaid, ent laibapõletamiskombe tõttu
pole see arheoloogilises materjalis jälgitav.

3.3. LAPSED

Laste rõivastumisest teame me kõige vähem, sest nii arheoloogia kui etnograafia andmetel olid
laste rõivad ja ehted hoopis tagasihoidlikumad (Mägi, Ratas 2003, 222). Etnograafiast on
teada, et tütarlaste rõivastus kuni 14–15 eluaastani piirdus vaid linase vöötatud särgiga
(Voolmaa 1971, 141).
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Arheoloogia andmetel polnud käsitletaval ajajärgul Soomes, nagu Eestiski, rikkalikult
kaunistatud tekstiilid laste haudades tavaks. P.-L. Lehtosalo-Hilander on arvanud Luistari
kalmistu materjali põhjal, et väikesed lapsed rõivastusid sarnaselt täiskasvanud naistele –
alusrõivana villane umbkuub, mille varrukad kinnitati käevõrudega, ning selle peal varrukateta
pealisriie ja/või sõba (Lehtosalo-Hilander 2000, 225–226). Rohkem andmeid on liivi aladelt,
kus haualeidude põhjal on naiste rõivaste kõrval suhteliselt rikkalikult pronksiga kaunistatud
ka laste omi. Liivi lapsed on ihu ligi kandnud linast või villast särki ning selle peal
tuunikalaadse lõikega umbkuube (ZariĦa 1988, 55–63).

Laste sugu on antropoloogiliselt keeruline määrata ja sellepärast on raske tuua välja erinevusi
poiste ja tüdrukute vahel. Samuti pole soolist kuuluvust tavaliselt rõhutatud läbi meestele või
naistele iseloomulike panuste. Nii võib leida reeglina naistele omaseks peetud ehteid (nt
käevõrusid ja kaelakeesid) ka väikeste poiste haudadest (Lehtosalo-Hilander 2000, 226; Mägi,
Ratas 2003, 222). Levinud nähtuseks oli lastele kaasa panna miniatuurseid esemeid (ehteid,
relvi), mis vastasid nende suurusele (nt Lehtosalo-Hilander 2000, 222; ZariĦa 1988, 104).

Lapsematuste osas on spiraalileiud Eesti kontekstis kõige ebaühtlasemalt jagunenud. Erinevad
ju laste matuste osakaalu poolest ka erinevad kalmistud. Samuti pole kõikide luustike kohta
teada antropoloogilisi andmeid ning lapsi on eristatud vaid maetu suuruse või spetsiifiliste
panuste järgi. Kõige enam spiraale sisaldanud lapsematuseid on teada Põhja-Eestist Pada
kalmistult, kust neid on kokku 17. Seevastu teistest selle piirkonna kalmistutest spiraalid laste
haudades puuduvad. Saartelt on spiraale leitud vaid Karja kalmistu neljast hauast (kokku on
lapsematuseid 9) ning üksikuid spiraale esineb ka Raatvere, Maidla, Mallavere ja Jõuga (Ligi
1993, 49) ühes lapsematuses.

Lahtiseks jääb lapseea vanuseline ülempiir – mis hetkest loeti poiss või tüdruk täiskasvanute
hulka kuuluvaks? Võimalik, et nende kahe eluetapi vahele mahtus veel üleminekuperiood,
mida väljendati ka rõivastusega, ent kasinate arheoloogiliste andmete põhjal pole võimalik
seda kindlaks teha. Samuti pole lapsed ja teismelised leidnud tähelepanu etnograafilises
aineses, mida võiks kasutada võrdlusmaterjalina.
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3.3.1. Ülerõivad

Põhja-Eesti. Spiraalide või rõngakestega ääristatud rõivaesemest on jälgi Pada kalmistus.
Kahel juhul (luustikud XXI ja XXXVII)124 on reite ja põlvede piirkonnast leitud tinarõngaid,
mis on moodustanud samasuguse äärise nagu pronksrõngadki. XXXVII puhul lisanduvad
sellele veel küljekuti pronksspiraalide rida ning ääris tundub kulgevat ümber reieluude.
Ebamäärasema kontekstiga tinarõngaid ja -naaste reieluude piirkonnas on täheldatud ka
teistest laste haudadest (luustikud CXV ja CXL)125. Kõige tõenäolisem tundub, et sellisel viisil
oli kaunistatud lühikese, vaid reieluude keskpikkuseni ulatunud umbkuue alumine serv.
Kahjuks pole Pada aluselises pinnases säilinud meieni tekstiilijäänuseid, mis laseksid selle
rõivaosa olemust täpsustada.

Kahe esimese luustiku vanus on antropoloogiliselt määratud – vastavalt 5–9 ja u 11–aastane –
ning XXXVII puhul on tegemist tüdrukuga. Esialgsete hinnangute kohaselt tundub, et Pada
kalmistul on helmestest, rinnalehtedest ja ripatsitest uhkemad keed olnud iseloomulikumad
pigem tüdrukutele ja kaelavõrud poistele. Selle põhjal jääb mulje, et taolised äärised on
kaunistanud tütarlaste kuubesid, ent nagu eespool juba öeldud, ei pruugi niisugused oletused
alati paika pidada. Näiteks käevõrusid esineb üsna rohkelt mõlemast soost lastel.

Väga iseloomulikud on Pada kalmistu laste rõivastuse juures tinarõngad, mis on tunduvalt
kergemad kui nende pronksist vasted täiskasvanutel. Huvitav on asjaolu, et 3 tinarõngast leiti
ka vanema mehe paremalt puusalt (55–60 aastane)126. Etnograafilisest materjalist on ju teada,
et vähemalt naiste vananedes rõivastus üldiselt lihtsustus ning lähenes taas laste omale (nt
Öpik 1970, 37).

Saared. Kõige uhkem ning ka enim tähelepanu pälvinud on Karja XIX matus 13. sajandist,
mis kuulub 7–8 aastasele lapsele (tahvel 4, 1). Üle tema reieluude on kulgenud 6-sentimeetri
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laiune mustririba127, mis on jätkunud ka reieluude all ning on ääristanud mõne rõivaeseme
alumist serva. Muster on analoogne Loona VI luustiku juurest leitud põlle äärisega128. Kahte
lühikestest spiraalidest rombjat malemustri riba ühendavad keskel kahekaupa grupeeritud
diagonaalsed pikemad spiraaltorud ning kõige all kulgeb rõngasääris. Piki reieluid kuni
vaagnani on jälgitavad veel küljekuti pikemad paarikaupa spiraaltorud.

Tavaliselt on seda interpreteeritud põlvini ulatuvasse umbkuube rõivastatud poisi matusena (nt
Kustin 1956, 18; 1958, 54; Moora 1957, 16), kuigi luude põhjal pole võimalik lapse sugu
määrata. M. Mägi on siin tõmmanud paralleele liivi lastematustest leitud umbkuubedega
(Mägi 2002, 112). Võrreldes Karja leidu liivi materjaliga torkab silma rida erinevusi. Liivi
laste kuubede alläärt enamasti pronksiga ei kaunistatud. See-eest oli väga rikkalikult
tinanaastudega ja pronksklambritega ääristatud kaeluseava, mis vahel ulatus isegi kuni
vöökohani. Spiraalidest ornamendid esinesid harvem ning 12. sajandi jooksul rikkalikud
kaunistused laste kuubedel taandusid (ZariĦa 1988, 104). Loomulikult võidi laps uhkes
umbkuues matta lõuna poolt saadud eeskujust ajendatuna erilise, privilegeeritud staatuse
rõhutamiseks.

Arvestades serva paiknemist luustiku suhtes, on pakutud lahendus tõenäoline. Raskusi tekitab
sel juhul piki luustikku põlvedest vaagnani kulgevatele spiraaltorudele funktsiooni leidmine.
Kas on vööst alla rippunud spiraalidest kaunistus või on need jäänused last katnud sõbast,
nagu on pakkunud H. Moora (1957, 16)? Mõlemad variandid ei tundu eriti tõepärased.
Mustrivööndi oletatavate mõõtmete põhjal (umbkaudu 50 cm kaevamisjoonise järgi) ei saanud
sellega ääristatud kuub olla eriti avar, samuti pidi alumine serv tänu mustrivööndile hoidma
üsna jäigalt ning ebaloomulikult.

Märkimisväärne on suur sarnasus 12. sajandi lõppu dateeritud Loonast leitud põlleservaga
ning selle esinemine lapse hauas ajal, mil rikkalikud spiraalpõimingud pole Saaremaal enam
moes. Uurides nii kohalikke kui ka naaberalade spiraalkaunistusi, siis üldiselt jääb mulje, et
analoogseid mustreid on mingil kitsamal ja ühtsete traditsioonidega alal kasutatud sarnaste
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AI 4115:72 (leiust on säilinud vaid foto ja detailjoonis).
AI 4115:53.
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rõivaesemete kaunistamiseks. Tõenäoliselt varem põlleserva kinnitatud riba võidi selle
kasutuselt ära jäädes lahti harutada ning uuesti lapse piduliku staatust näitava kuue serva
kinnitada. Rahvakultuuris pole haruldane nähtus, et ese, näiteks riideosa, mida enne
täiskasvanud on tarvitanud, jääb hiljemini lastele (Manninen 1927, 34).

Ühtlasi võib välja pakkuda ka alternatiivse hüpoteesi. Viikingiaegsetest Luistari lastematustest
(ka väikeste poiste omadest) on sageli leitud põllede kaunistamiseks kasutatud nurgamotiive.
P.-L. Lehtosalo-Hilander on pakkunud välja arvestatava hüpoteesi, et lapsed võisid olla
mähitud oma ema põlle sisse (Lehtosalo-Hilander 2000, 226). Sellised leiud osutavad selgelt
ohtudele, mis on seotud haudadest pärit rõivastuse kaunistuselementide interpreteerimisega.
Vahest oli ka Karja XIX matuses lapsele ümber pandud ema põll, mis seletaks veidi paremini
ka otsakuti spiraale piki luustikku (ilmselt on need oma esialgsetelt kohtadelt veidi nihkunud),
mis moodustaksid sel juhul põlle pikemate servade äärise. Igal juhul on dateeringut arvestades
tegemist ainulaadse ning kindlasti ka lapse ja/või tema vanemate kõrgele ühiskondlikule
positsioonile viitava leiuga.

3.3.2. Peakate

Spiraalidega on kaunistatud ka laste peakatteid. Üksikuid pronksspiraalikesi lapse pealuu
ümbrusest on leitud Põhja-Eestist Mallavere kalmistu IV luustiku juurest129. Saartelt saadi
Karjast 8–9 aastase tüdruku (XXX) kolba alt koos helmestega spiraale130. Säilinud katkete
järgi võib öelda, et vähemalt osaliselt on nad kuulunud mingisse lihtsamasse mustrisse
(kaardus spiraalid, mis on ühendatud pronksrõngaga). M. Mägi on pakkunud välja võimaluse,
et tegu on helmestest ja spiraalidest peakatte kaunistustega (2002, 112). Vähemalt osa
spiraalidest ning helmestest võisid kuuluda ka kaelakeesse.

Üldiselt arvatakse, et pea oli kaetud reeglina vaid täiskasvanud naistel (nt Mägi 2002, 112).
Kindlasti on teatud peakatted viidanud naise staatusele või eale, ent see ei välista peakatte või
-ehte olemasolu väikestel lastel. Nii on näiteks Luistaris laste kolju piirkonnast leitud kuljuseid
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AI 4120:126.
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ja spiraale, mida on tõlgendatud peakatte kaunistustena. Lapsed võisid kanda nii pärjalaadseid
spiraalidest peapaelu, kui ka mütse või pead katvat riidelaidu, mille servale oli õmmeldud
kaunistav ääris. (Lehtosalo-Hilander 2000, 226)

3.3.3. Muud rõivastusega seotud leiud

Padas on leitud kahe lapseluustiku jalgade juurest väikesi mustrikatkeid (CXXVII, CLXVII),
mille kuuluvus jääb lahtiseks. Võimalik, et nendega on kaunistatud mõne rõivaeseme äär,
jalamähised või jalanõud. Lahtiselt on spiraale leitud ka Läänemaalt Haimre ja Maidla
kalmistust pärit lapseluustike juures131. Neist esimese rinnapiirkonnas on kulgenud ilmselt
mõne rõivaeseme spiraalidega kaunistatud ääris (Ariste 1948b, 4). Juba eespool mainitud
leiuna pärineb Lõuna-Eestist Ervu külakalmistust tüdruku matusest tagapõll, mida üldiselt
seostatakse noorte naistega132.

3.3.4. Kaelakeed

Väheseid spiraale on lükitud ka laste kaelakeedesse koos helmeste ja ripatsitega. Ühes
viimastega on spiraale kaelapiirkonnast leitud Raatveres (XX), Karjas (XXXI, võibolla ka osa
leiust XXX luustiku juures) ja Padas (XXV, CI, CXXIX)133. Padale iseloomulikult on kahes
viimatinimetatud leius tegemist veidi suurema läbimõõduga spiraalidega (6–7 mm), nagu
täiskasvanud naistelgi. Spiraale kaelakeedes on leitud nii väikelaste (4–5 aastaste) kui ka veidi
vanemate, u 10-aastaste laste juurest. Samuti pole nende kasutamisel vahet tehtud poistel ja
tüdrukutel, näiteks Pada CXXIX luustik kuulub u 10-aastasele poisile. Sarnaselt on spiraale
kastutatud ka Soomes (Lehtosalo-Hilander 2000, 226).

3.3.5. Vööosad ja- ehted

Iseloomuliku nähtusena võib Pada kalmistult tuua välja veel ühe esemeliigina sarnaselt
naistega spiraalidest kaunistused, mis on rippunud vööst alla. Neid naisematustele omaseid
131
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132

91

ilustusi on leitud laste haudadest vähemalt kuuel juhul. Enamasti on tegu lihtsalt ühe või kahe
pikema ja jämedama spiraaltoruga vaagnaluude piirkonnas (XXXVII, CXVI, CXL)134.
Spiraalide läbimõõt on u 7 mm ja pikkus kuni 8,5 cm ning teise leiu valmistamisel on
kasutatud robustset, kandilise ristlõikega traati. Ent kahel juhul on tegu keerukamate ja
paremini säilinud objektidega, mis sarnanevad Raatvere kahest naisematusest pärit vööehtega
(tahvel 2, 2; vrdl joonis 20). CXV luustiku vöölt vahetult noatupe juurest rippus alla
kahekaupa kolm nn kuudisetaoliste vahelülidega eraldatud u 6 cm pikkust spiraalidest lüli135.
Otsas hargnes see täisnurga all mõlemale poole kaheks. Matuste CLXVI ja XC puhul on
säilinud vaid suurtest spiraalidest ja kuudisekujuliste lülide katkeid136. Ka need kaks näidet on
seotud noatupega. Erinevalt Raatvere leidudest on Pada kalmistul neid kaasa pandud ainult
lastele ja noortele, ka päris väikestele (CXVI luustiku vanuseks on hinnatud 3–4 aastat; XC
luustikul u 15 aastat). Võimalik, et Padas varem naiste ehtekomplekti kuulunud ese jäi hiljem
vaid laste kanda. Lahtiseks jääb kirjeldatud vööehete seotus noatupega.

Vahel on leitud sarnaselt meeste haudadele üksikuid spiraale jalgade piirkonnast – Karja XX
luustiku vasaku sääreluu juurest üks, Pada XXI parema puusa juurest mõned, CXIII
sääreluude vahelt kaks, CXIV põlve kõrvalt kaks, CXXXI vaagnaluu keskelt ning CXLIII
parema puusa kõrvalt mõned spiraalid137. Üldiselt sarnaneb nii spiraalide arv kui paiknemine
eelmises alapeatükis kirjeldatud meeste matustest pärinevate samalaadsete leidudega.
Võimalik, et siingi on tegu vöö küljes rippunud kaunistuse või tekstiilvöö otsa kinnitatud
spiraalidega. Kas tegu on poistega või mitte, on võimatu öelda, sest enamikul juhtudest pole
sugu määratav. Teada on, et Pada CXIII luustik kuulus u 10–12 aastase poisile, kelle juurest
leitud spiraalid olid sarnaselt osade meeste juurest leitutega kaardus (nt Karja VI ja XV). Ka
oma rikkalike panuste poolest sarnaneb matus juba pigem täiskasvanud mehele.

Kokkuvõte. Laste rõivaid pole spiraalidega eriti kaunistatud ning tavalisemad on laste matustes
pigem spiraalid kaelakeedes ja vööehetes. Erandlik on Pada kalmistu Virumaal, kus spiraale ja
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tinulisi sisaldavate laste matuste arv võrreldes muu Eestiga on märkimisväärselt kõrge.
Nendest ja tinulistest moodustatud ääriste põhjal võib oletada, et lapsed on vahel kandnud
lühikest umbkuube. Seevastu pole spiraale leitud mitte ühestki lapsehauast muu materjali osas
Padaga väga sarnases Kaberla kalmistul. Kõige uhkem leid on tavaliselt umbkuuena
tõlgendatud spiraalääris Karja XIX luustiku jalgadelt. Paaril juhul on spiraalidega olnud
ilustatud ka laste peakatted või -ehted.

3.4. PIIRKONDLIKUD ERINEVUSED PRONKSSPIRAALKAUNISTUSTES

Eripärad avalduvad selgelt spiraalmustrite ornamendis ja tehnilistes võtetes. Põhijoontes leiab
kinnitust juba I peatüki muististe ülevaates antud territoriaalne jaotus. Selgelt eristuvad
omaette lokaalrühmadesse Ida-Eesti, Põhja-Eesti, Lõuna- ja Kagu-Eesti ning saarte kalmistute
pronksspiraalmustrid. Lääne-Eesti materjal on üldistuste tegemiseks liiga napp. Käeolevas
peatükis tuuakse lühidalt välja nii eri- kui ühisjooni ning viidatakse võimalikele mõjutustele
naaberaladelt ja omavahel.

Ida-Eesti Raatvere Kalmemäe leiud on võrreldes muu Eestiga erandlikud oma rikkalike ning
suhteliselt terviklike pronksspiraalmustrite ja nende varase dateeringu (11.–12. sajand)
poolest. Eriti silmatorkavad on selles osas kaks mehematust, kust pärinevad pronksdekooriga
jalamähiste jäänused 11. sajandist. Need on ainukesed omasugused Eestis ning pakuvad
sobivat

võrdlusmaterjali

naabermaade

samaaegsetele

leidudele.

Naised

on

spiraalpõimingutega ilustanud peamiselt sõbasid ja vähesemal määral ka teisi rõivaosi.

Eesti kõige varasemad säilinud spiraalidest mustriribad on valmistatud juba väljakujunenud
kõrgetasemelises

tehnikas

–

geomeetrilise

ornamendi

moodustab

hobusejõhviga

kombineeritud aaspaela ja spiraalide korrapärane vaheldumine. Sarnane teostus on samuti
Lõhavere käsitöövaka võrgenditel, mis pärineva tunduvalt hilisemast ajast (13. sajandi I
veerand). Mustriribade kõrval on iseloomulikud väikestest, 6–4 keermelistest ja u 4 mm
läbimõõduga spiraalidest otsakuti read sõbade servades, mis sarnanevad kõige enam
Zalahtovje samasuguste leidudega (Хвощинская 2004, joonis 41; tahvel 1, 1). Meeste
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matustest leitud mustrikatked, mille juures rombiread on ühendatud nendevaheliste pikemate
spiraalidega, on seevastu 12.–13. sajandil üsna levinud üle Eesti. Näitena võib tuua Lõhavere
käsitöövakast ning Pada, Küti ja Viira kalmistutest pärinevad leiud. Enam ühisjooni kui
esimesel pilgul tundub, omavad teatud põimingud sarnasusi Zalahtovje materjalis. Sarnaselt
viimasele on Raatveres veel grupp ebamääraseid mustrikatkeid, mida iseloomustavad rohked
silmused äärtes (Хвощинская 2004, nt joonis 44).

Metallianalüüside kokkulangevuse (tabel 1, 1–2), ühtlase kvaliteedi ning väljanägemise põhjal
võib oletada, et vähemalt kahe sõba mustrid valmistas sama inimene. Huvitavat informatsiooni
nii “Raatvere meistri” kui sealse rõivastuse kohta võib anda kalmistu leiumaterjali detailsem
uurimine.

Põhja-Eesti suhteliselt lühikesest ajavahemikust (12. sajandi teisest poolest kuni 13. sajandi
keskpaigani) pärit nelja kalmistu spiraalkaunistused paistavad silma oma äärmiselt ühtlase
väljanägemise ning samade tehniliste võtete poolest. Eriti iseloomulik on siin küljekuti
spiraaliridadega kaunistatud servade esinemine naiste põllede ja mitmete muude pealisriiete
juures, sageli koos rõngasäärisega. Kirjeldatud ilustusviis pole mujal nii valdav. A.-L.
Hirviluoto on hinnanud küljekuti spiraaliridade kasutamise osakaalu Soomes suhteliselt
tagasihoidlikuks võrreldes teiste mustrite ja tehnikatega (Hirviluoto 1999, 9). Latgali aladel on
küljekuti spiraaliridadega kaunistatud sõbade otsi, ent pronksklambrite kasutamise kõrval
jäävad need teisejärguliseks. Sealsete sõbade juures on spiraalid reeglina kootud vahetult
kanga lõimelõngadesse. Seevastu Põhja-Eestis oli esialgsetele uurimistulemustele tuginedes
levinum teine tehnika – kõlapaelte vahel olev küljekuti spiraalireaga ääris valmistati eraldi
ning kinnitatud alles seejärel rõivaeseme serva. Iseloomulikuks detailiks seejuures on
kaarjatest spiraalidest otsalõpetused, mida lõuna pool ei esine. Põhja-Eestiga sarnaselt on
valmistatu sõbade kaunistusääriseid ka Hämes (Tomanterä 2003, 37).

Vähesel määral esineb Põhja-Eesti kalmetes juba Raatvere leidude juures kirjeldatud muster,
mis koosneb rombikeste ribadest, mida ühendavad risti pikemad spiraalid. Neid on leitud
kolme Pada ja ühe Küti naise luustiku juurest, ent mustriribade kuuluvus jääb lahtiseks. Põhja-
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Eesti kontekstis erandlik tundub olevat saartele iseloomuliku malemustri (?) leid Kaberla CLI
luustiku vaagnalt (joonis 19).

Naisterõivaste kaunistamine spiraalidega on vähemalt Pada ja Kaberla üsna arvukate leidude
põhjal otsustades olnud Põhja-Eestis käsitletaval ajajärgul tavapärane ning levinud komme,
mis ilmselt osutas maetu jõukusele ja/või staatusele. Silmatorkavalt luksuslikult on rõivastatud
naine Pada XLI matuses, kelle juurest leiti vähemalt nelja erineva rõivaeseme juurde
kuuluvaid spiraalkaunistusi. Neist kahe serva pikkus võis ulatuda mõlemal juhul isegi meetri
ligi. Pada kalmistu on lisaks nii laiemalt Eesti kontekstis kui ka teistest Põhja-Eesti
leiukohtadest erandlik spiraale ja tinarõngaid sisaldavate lastematuste suure arvukuse poolest.
Samuti joonistuvad just Pada ja Kaberla põhjal välja rõivastuse mitmekesisemad jooned kui
seni arvatud. Eriti huvipakkuvad on oletatava hurstut-aannua rõivakomplekti võimalik
olemasolu ning mitmed tõlgenduseta jäänud leiurühmad.

Saared. Täiesti omanäolise ja iseseisva rühma moodustavad saartelt pärit spiraalkaunistused,
mis on samuti dateeritud üldjoontes 12. sajandi lõppu ja 13. sajandisse. Tähelepanu väärivad
mitmed rohkete leidudega matused nimetatud ajavahemiku algusest, eriti Loona kalmistust.
Iseloomulikud korduvalt mainitud silmuseliste kujundite kõrval (joonis 18) on siinsed
väikestest spiraalidest malemustriribad, mida sageli on ääristanud otsakuti read (tahvel 4, 2).
Kohati on kahte sellist malemustririba ühendanud diagonaalsed kahe- või kolmekaupa
rühmitatud pikemad spiraaltorud (tahvel 4, 1; joonis 12), millele Eesti mandriosast vasted
puuduvad. Seevastu on vähemalt üks sarnane mustrikatke leitud liivlaste aladelt, kus see
kaunistas sääremähise otsa (ZariĦa 1988, joonis 35). Liivlastele on üldiselt iseloomulikud
siiski teistsugused spiraalkaunistused. Saaremaa materiaalse kultuuri sarnasusi liivlaste omaga
on rõhutanud M. Mägi (2002, nt 111–113), ent vähemalt spiraalmustrite osas pole ühisjooni
eriti palju. Samuti pole siit teada Lõuna- ja Ida-Eestile nii iseloomulikku ning ühtlasi kõige
laiemalt levinud võrgenditüüpi, mis moodustub aaspaela ning spiraalide korrapärasel
vaheldumisel.

Veidi erineva ilmega teistest leiukohtadest on Muhu saarel asuv Viira kalmistu, kust pärinevad
mitmeid Põhja-Eestile iseloomulikud leiud. Näiteks küljekuti spiraalide rea ja rõngasäärisega
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kaunistatud põlle jäänused ning ebamäärase kontekstiga katke mandrile iseloomulikust
mustrist, kus kahte rombjat riba ühendavad sirged pikemad spiraaltorud. Kahjuks leiti viimane
fragment üksiku kolju juurest ning selle täpne asupaik pole kindel. Kas selle põhjal võiks
oletada tihedamaid sidemeid Mandri-Eesti põhjaosaga?

Lõuna-ja Kagu-Eesti aladel on näha rõivaste kaunistamise traditsioonis ühisjooni
lõunapoolsete aladega. Eriti selgelt ilmnevad need Siksälä kalmistu materjalis, mis alates 13.
sajandi II poolest omab vasteid Kirde-Lätis. Jäljed lõunapoolse materiaalse kultuuri mõjudest
rõivastuses on veelgi varasemad, nagu näitab Tuderna kääpast leitud ja 12. sajandisse
dateeritud spiraalidest peavõru. Samuti on väga sarnased nii ornamendi kui tehnilise teostuse
poolest Siksälä ja Kirde-Läti 12. sajandi peapärgade otsatutid138 ning Lõuna-Eesti 13.–14.
sajandi tagapõlled (Laul 1990, 34, joonis 10; vrdl Зариня 1980, joonis 5).

138

Selline nn „latgalipärane“ peapärja otsatutt pärineb näiteks Kõrgepalu külakalmistust.
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KOKKUVÕTE
I at teisel poolel ja II at alguses kujunes Läänemere idakaldal ja Soome lahe ümbruses välja
komme kinnitada väikestest pronksspiraalidest ja -rõngakestest mustrid rõivale või põimida
need kangasse kudumise käigus. Seda on peetud iseloomulikuks just läänemeresoomlastele –
eestlastele, soomlastele, karjalastele, vadjalastele ja liivlastele (joonis 1). Kuna tekstiil säilib
harva ja sageli seoses pronksdekooriga, on käsitletav leiurühm üks peamisi allikaid, millel
põhinevad teadmised rõivastusest muinasaja lõpus ja keskaja alguses.

Eestisse on spiraalidega rõivastuse kaunistamine levinud ilmselt eri aegadel ja suundadest.
Kaubateede sõlmpunktis paikneval Saaremaal on spiraale riidele kinnitatud juba 10. sajandil,
Ida-Eestis alates hiljemalt 11. sajandist. Kagu-Eesti varasemad näited pärinevad alles 12.
sajandist. Dateeringu täpsustamist raskendab kuni 11. sajandini valitsenud põletusmatuse
traditsioon, mille käigus põlesid ka surnu riided. Kõige rikkalikumad pronksspiraalkaunistuste
leiud pärinevad Põhja-Eestist ja Saaremaalt 12.-13. sajandi laibakalmistutest. Peale sakslaste
vallutusi hakkavad spiraalid vähehaaval rõivastelt kaduma. Aeglasemalt toimub see protsess
Lõuna-ja Kagu-Eestis, kus spiraalid püsivad vähesel määral kasutusel läbi keskaja ja uusaja
kuni 20. sajandi alguseni välja.

Eestis rõivaste kaunistamiseks tarvitatud spiraalid on valdavalt tehtud tsinkpronksist, mille
kõrval esineb kohati ka tinapronksi. Võib oletada, et kvaliteetse traadi tõmbamiseks on
kasutatud spetsiaalset sulamit, sest kõrge tina- ja pliisisaldusega vasesulamid sobivad vaid
valamiseks. Sulami koostis on ühtlasi andnud spiraalidele erineva värvuse – kuldsema või
hõbedasema. Seejärel keerati läbi auguraua tõmmatud traadist kas käsitisi või treipingil pikad
spiraaltorud, millest vastavalt vajadusele lõigati sobivas mõõdus spiraale.

Mustrite valmistamisel võib eristada kahte suurt rühma – vahetult kudumise käigus kangasse
kootud spiraalid ja eraldi valmistatud võrgendid, mis on hiljem kinnitatud riidele. Viimasesse
rühma kuuluvate võrgendite põimimiseks on tarvitatud piirkonniti erinevaid materjale ja
tehnilisi võtteid, mille põhjal joonistuvad Eestis kaks suurt piirkonda. Esialgsete andmete
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kohaselt on Põhja- ja Lääne-Eestis ning saartel spiraalidest mustreid põimitud kahekordse
villase lõngaga. Ida- ja Lõuna-Eestis seevastu on kasutatud villasest lõngast punutud aaspaela
koos hobusejõhviga. Esitatud skeemi ei sobi Eesti kagunurgas paikneva Siksälä keskaegsed
„latgalipärased“ spiraalipunutised, mis valmistati sageli ainult hobusejõhviga. Ühtlasi on
piirkonniti veidi erinenud mustrite põimimise moodused ning traadi tõmbamise tehnoloogia.
Ühine joon on spiraalmustrite paiknemine reeglina pealkantavate (st nähtaval kohal olevate)
rõivaesemete servades. Kasutatud materjalide ning võtete põhjal võib oletada, et
pronksspiraalidega rõivaste kaunistamine on olnud muinasaja lõpus ja keskaja algupoolel Eesti
aladel kõrgetasemeline käsitööharu, millega on vähemalt kohati tegelenud spetsialiseerunud
käsitöölised.

Peamiselt

kaunistasid

oma

riideid

pronksiga

naised.

Kõige

rohkem

on

teada

pronksspiraalkaunistustest põllede ja sõbade servades ning erinevatel peakatetel. Vähem on
andmeid teiste ülerõivaste, näiteks umbkuubede või (pihik)seelikute servade, kuuekaeluste või
käiseavade, ilustuste kohta. Samuti on spiraale lükitud nii kaelakeedesse kui kasutatud neid
vööehetes ja -otstes.

Meeste haudadele üle Eesti on kõige iseloomulikumaks leiuks mõned spiraalid jalgade
piirkonnas, mis pärinevad ilmselt erinevatest vööehetest või paelaotstest. Erandlikud on 11.
sajandisse dateeritud

Raatvere matused,

kust on jälgi rikkalike spiraalmustritega

sääremähistest. Ilmselt pole meeste mood hilisemal ajal rikkalikke ilustusi soosinud. Laste
rõivastuse juures on enim spiraale kasutatud kaelakeedes ning vööehetes, vähesemal määral
peakatete juures. Pada kalmistu mitmete leidude ning Karja XIX luustiku põhjal võib oletada
ka metalliga kaunistatud lühikese umbkuue kandmist neis piirkondades.

Pronksspiraalilustuste ornamentide, tehniliste võtete ja kaunistatavate rõivaesemete põhja
joonistuvad Eesti arheoloogilise materjali põhjal välja mitu omanäolist piirkonda, mis
kattuvad juba I peatükis muististe ülevaates välja pakutud territoriaalse jaotusega.
Selgepiirilisemad neist on Ida-Eesti, Põhja-Eesti, saared ning Lõuna- ja Kagu-Eesti.
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Loomulikult pole käesoleva peaseminaritööga teema ammendatud. Eriti palju uut
informatsiooni võiks anda spiraalide tehnilise külje uurimine, mis eeldab mitmete analüüside
tegemist.
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BRONZESPIRALSCHMUCK DER TRACHTEN IN ESTLAND AUF
GRUND DER GRABFUNDEN IM 11. – 14./15. JAHRHUNDERT
ZUSAMMENFASSUNG
Am Ende des I und Anfang des II Jahrtausends hat man in der Umgebung von Finnischen
Meerbusen und an der Ostküste Ostsees zur Verzierung der Trachten Bronzespiralen und ringel benutzt. Diese Tradition war besonders charakteristisch für die Ostseefinnen – Esten,
Finnen, Karelier, Woten und Liven. Neben anderen Bronzezieraten kommen die Spiralen und
Ringel auch bei den baltischen Stämmen (z.B. Lettgallen, Selen, Kuren, Litauern) vor. Über
dieses Material in Estland sind bisher keine spezielle Untersuchungen publiziert. Das
vorliegende Werk will eine zusammenfassende Übersicht über diese Fundart in Estland geben.

Da schriftliche Quellen über die Trachten der damaligen Zeit fehlen und Kleidungstoffe sind
meistens nicht erhalten, ist diese Fundart besonders wichtiges Zeugnis für Untersuchung der
vorgeschichtlichen und frühmittelalterlichen Trachten in Estland. Während der Erforschung
der Funde wurde das Material systematisiert und katalogisiert. Der grösste Teil der Funde ist
in den Sammlungen des Instituts für Geschichte enthalten und insgesamt wurde Spiralen in
113 Bestattungen aus 14 Gräberfeldern untersucht. Die Daten sind in der nach Fundorte
geordnete Übersichtstabelle in der Anlage zusammengefasst (Tabelle 2). Daneben ist auch
einzige

publizierte

Funde

benutzt.

Zu

Vergleichszwecken

diente

archäologisches

Ausgrabungsmaterial über die benachbarten Länder (besonders Finnland und Lettland) sowie
estnische Bauerntracht des 18. und 19. Jahrhunderts.

Die erste Kapitel enthält eine kurze Literatur- und Quellenübersicht sowie eine kurzgefasste
Darstellung der Bronzespiralverzierungen in Nachbarnländer - ihre Herkunft, Chronologie und
Verbreitung. Etwas mehr eingehend sind die zeitlichen Grenzen in Estland behandelt. Wenn
die Esten begannen, ihre Trachten mit Bronzespiralen zu verzieren, kann wegen der
Brandbestattungsbräuche vor 11. Jahrhundert nicht ganz genau festgestellt werden.
Vermutlich war dieser Brauch auf Insel Saaremaa (Ösel) schon im 10. Jahrhundert bekannt,
zugleich in Ost- und Südestland ist diese Verzierungsart ein bisschen später vorzufinden. Die
erste Textilfragmente mit eingeflochtenen Bronzespiralen stammen aus dem 11. Jahrhundert.
Nach der Kreuzzüge am Anfang des 13. Jahrhunderts begann die Verzierung von
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Kleidungsstücke mit Spiralen zu schwinden. Doch dauerte In Süd- und Südostestland die
Spiralenschmuck in geringem Massen durch Mittelalter und Neuzeit bis zu Beginn des 20.
Jahrhunderts.

Das zweite Kapitel behandelt flüchtig Herstellungstechnologie und -Materialien. Die für die
Verzierung gebrauchten Spiralrörchen sind meistens aus Zinkbronze (Tabelle 1) gezogenen
Draht mit einem runden Querschnitt hergestellt worden. Zuerst wurde die lange Spiralrörchen
anfertigt, die danach in Stücke brauchbare Länge geschnitten sind. Die Herstellungsweise der
Mustern lassen sich zwei Gruppe unterscheiden. Erstens die Spiralreihen, die direkt in den
Kleidungsstoff eingewebt wurden und zweitens aus Bronzespiralen geflochtene spitzenartige
Bänder und Applikationen, die meistens mit Ringen auf den Stoff befestigt wurden. In der
Materialien und Herstellungsweise der Bronzeverzierungsverfahren in Estland kann man
allgemein zwei grosse Gruppe feststellen – erstens Ost- und Südestland, zweitens Nord- und
Westestland. In der Regel liegen die Spiralverzierungen an den Säumen und Rändern der
Kleidungsstücke. Manche Funde geben Anlass zu der Vermutung, dass es sich bei ihnen um
spezielle Handarbeit handelt.

Das dritte Kapitel behandelt die konkrete Funde aus Bestattungen, deren Kontext und mit
Spiralenmustern verzierte Kleidungsstücke. Der vorliegende Abschnitt ist auf folgende Weise
eingeteilt – die Frauen, die Männer und die Kinder, die ihrerseits nach Kleidungstücken
geordnet sind. Zum Schluss gibt es eine kurze Überblick über lokale Eigentümlichkeiten in
den Mustern Estlands. Die Frauen haben am meisten ihre Kleidung mit Bronzeschmuck
verziert, so ist die erste Abschnitt dieser Kapitel länger als die anderen im ganzen. Mehr als
andere Kleidungsstücke sind mit Bronzeverzierungen die Umschlagtücher, Schürzen und
verschiedenen Kopfbedeckungen ausgestattet. Hin und wieder findet man Spiralenreihen und
Musterbänder an den unteren Säumen der verschiedenartigen Röcke, deren Ärmelende und
Halsausschnitte. Manchmal sind die Bronzespiralen abwechselnd mit Perlen und Anhängern
in Halsketten aufgereiht und bei den herabhängenden Schmucksachen der Gürtel benutzt.

Die Männer haben im 12.-13. Jahrhundert keine prächtig verzierte Kleidungstücke und Zierate
getragen. Am häufigsten findet man in Männerbestattungen nur ein Paar Spiralen in der
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Umbgebung der Knie, die wahrscheinlich aus Schmucksachen oder Abschlüsse der Gürtel
stammen. Das Gräberfeld von Raatvere ist ausnehmend von reichlich geschmückten Resten
der Männerkleidung, die in Estland sehr selten vorkommen, und früher Datierung (11.
Jahrhundert). Von Kleidung und Bronzeverzierung der Kinder ist nur geringe Angaben
bekannt. Oft gehören wenige Spiralen aus Kinderbestattungen zu den Halsketten und
Abhängern oder Abschlüssen der Gürtel. Auf Grund der Grabstätte von Pada haben die Kinder
da im 12.-13. Jahrhundert mit Zinnringeln und Bronzespiralen verzierte Laibröcke getragen.
Die prächtigsten Spiralverzierung stammt aus Kindergrab von Karja und ist vermutlich auch
zu den Laibrock gehört.Es gibt noch einige Spuren von der bronzegeschmückten
Kopfbedckung der Kinder.

Auf Grunde der Ornamente, Herstellungsmethoden und Kleidungsstücke kann man auch in
Estland verschiedene Tradiotionen zu unterscheiden – 1) Ost-Estland, 2) Nord-Estland, 3) die
Inseln, 4) Süd- und Südost- Estland.

Im Laufe der Forschung sind mehrere Probleme aufgetreten, zu deren Lösung neue und
bedeutund gründlichere, meistens laboratorische Forschungen mit naturwissenschaftlichen
Methoden nötig sind.
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TABEL 1
PRONKSSPIRAALIDE KEEMILINE KOOSTIS
Andmed: Rummi 1993
Jõuga ja Küti leidude alanumbrid pole teada

nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

kalmistu
Raatvere
Raatvere
Raatvere
Küti
Lõhavere
Lõhavere
Lõhavere
Lõhavere
Lõhavere
Lõhavere
Lõhavere
Lõhavere
Lõhavere
Lõhavere
Lõhavere
Siksälä
Siksälä
Siksälä
Siksälä

20
21
22
23
24
25

Siksälä
Virunuka
Otepää
Jõuga
Jõuga
Jõuga

dateering
11. saj
11. saj
11. saj
13. saj alg
13. saj alg
13. saj alg
13. saj alg
13. saj alg
13. saj alg
13. saj alg
13. saj alg
13. saj alg
13. saj alg
13. saj alg
13. saj alg
13. saj alg
13. saj (?)
13. saj II v
13. saj-14.
saj I pool
14. saj
14. saj
14. saj

nr
AI 5295:196
AI 5295:125
AI 5295:104
AI 4133:2274:4
AI 4133:2274:4
AI 4133:2274:48
AI 4133:2274:48
AI 4133:2274:48
AI 4133:2274:48/2
AI 4133:2274:67
AI 4133:2274:73
AI 4133:2274:73
AI 4133:2274:75
AI 4133:2274:75
AI 5101:CXXXIX:12
AI 5101:CL:8
AI 5101:CCXLIX:4
AI 5101:CCXX:1
AI 5101:CCXXVII:1
AI 4342:V:9
AI 3680:20

Cu
79
79
85
90,9
81
84,3
91
92,7
91,3
79,8
82,9
83,1
80,6
88,2
74,8
87
82
88
80
87
88
71
86
90
98,7

Zn
16,8
16,2
10,9
5,2
14,7
1,4
2,8

13,7
4,7
3,6
3,8
9,2
3,3
6,6
3,8
17,3

7,4
19,3
10,8
8,2

Sn
0,3
0,5
2,8
3,3
13,7
5,2
7,3
7,2
2,1
5,3
5,1
4,3
2,1
18,7
12,2
8,7
7,2
1,6
10,8
3,4
8,7
0,6

Pb
3,9
3,6
3,6
1,2
0,5
0,01
0,6
1,4
4,4
7,1
3,1
8,8
8,1
3,3
1,0
2,3
0,6
0,9

liik
tsinkpronks
tsinkpronks
tsinkpronks
tsinkpronks
tsinkpronks
tinapronks
tinapronks
tinapronks
tinapronks
tsinkpronks
pliipronks
tinapronks
pliipronks
tsinkpronks
tinapronks
tinapronks
tinatsinkpronks
tinapronks
tsinkpronks

2,1
0,6
0,3
2,6
1,3
1,2

tinapronks
tsinkpronks
tsinkpronks
tsinkpronks
tsinkpronks
vask

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Jõuga
Jõuga
Jõuga
Jõuga
Jõuga
Jõuga
Jõuga
Jõuga
Jõuga
Jõuga

84
91
97
85
92
87
84
73
85
81

13,9
5,9
1,6
10,5
4,0
7,0
6,7
15,7
12,7
7,1

0,1

1,2
0,7
7,9

2,2
2,5
1,0
4,7
2,8
4,8
1,6
11,6
2,4
11,6

tsinkpronks
tsinkpronks
tsinkpronks
tsinkpronks
tsinkpronks
tsinkpronks
tinatsinkpronks
tsinkpronks
tsinkpronks
tsinkpronks

TABEL 2
LEIUKATALOOG
1 – luustiku number
2 – antropoloogilised andmed
3 – dateering
4 – leiu alanumber
5 – kontekst
6 – mõõtmed millimeetrites (pikkus/läbimõõt/keerdude arv)1
7 – matuse juurde kuuluvad muud leiud
1. RAATVERE
Andmed: Lavi 1986a; 1986b; 1988
AI 5295
1.1. NAISED
1
2
VII
XIV

üle 20

3

4
74
122

123
125

126

1

5
spiraalid rinnaku ülaosas ja
üksikult parema õla piirkonnas
puitliistust ese koos spiraalidega
kaunistatud tekstiilikatkega
vöökohast mõni cm eemal
vasakul küljel
spiraalidest vööehe noatupe all
haua jalutsiosas osalt savinõu all:
külgedel 2 spiraaltorukestest
otsakuti rida (vööst kuni
sääreluudeni); osalt rombjas
ornament kahe vööndina üle
jalgade
linikukee ja spiraalikestest
ilustuse katke kolju vasaku külje
all

6
(läbimõõt 2,5
mm)

(10:2,5:16)
(9:5:6)

7
helmed (koos spiraalidega),
käevõru (vasakus käes)
käevõrud (6 paremas ja 4
vasakus käes), sõrmused (2
paremas ja 1 vasakus käes),
hoburaudsõlg (rindkere
vasakul küljel), 2 ristpeanõela
+ kee (rinnal), noatupp
(vasakul puusal), savinõu
(jalutsis), prillspiraalotstega
nõel + kee (kolju vasaku külje
all)

Kui ei ole märgitud teisiti. Spiraali valmistamiseks kasutatud traadi ligikaudse läbimõõdu saab jagades spiraali pikkuse keerdude arvuga.

XVIII

129
157

üle 20

158
XXVI

194
195

196
201

1.2. MEHED
VI
Noor

11. sajand

51

54

VIII

kuni 35

11. sajand

102.3

lahtised spiraalid jalutsi täites
spiraalid luustiku vasaku õla
lähedal, õlavarre luust vahetult
põhja pool
spiraalid parema õlavarreluu
sisekülje juures
spiraalidest mustrijäänus parema
õla piirkonnas ehtenõela juures
spiraalidest ja kuudisekujulisetest
vahelülidest ilustus vööpiirkonnas
noatupe juures
spiraalmustrid alakeha piirkonnas
vöökohast kuni jalutsini
spiraalid luustiku ümbruses
hauapinnases, peamiselt jalutsis

(4:3:4)
(läbimõõt 3
mm)

prillspiraalotstega nõelad (1
vasaku õla kohal ja 1 lõua all)

(läbimõõt 2,5
mm)

(10:2,5:15)
(7:5:5)

spiraalid korratult vasaku jala
pöia kohal
spiraalid (osalt reas) pöidade
piirkonnas

(3:2,5:4)
(8:2,5:10)
(4:3:4)
(8:3:10)

spiraalikesed paja all (seotud
ilmselt järgmise leiuga)

(6:3:6)

käevõru (rindkere kohal),
savinõu (parema küünarnuki
juures), sõrmused (1 vasakus
ja 4 paremas käes, 1 peatsis, 1
parema jala juures),
prillspiraalotstega nõelad (2
parema õla piirkonnas),
noatupp (paremal puusal),
savinõu (jalutsis)

hoburaudsõlg (paremal
küljel), käevõrud (1 vasakus
ja 2 paremas käes), sõrmused
(1 vasakus, 1 paremas käes,
vasaku jala pöiakohal),
savinõu (vasaku küünarnuki
juures), rihmajäänused
(vöökohal), noatupp
(vaagnaluu allosal), kirves
(parema jala juures), savinõu
(jalutsis), odaots (paremal
küljel jalutsis)
raudnaelad (7), sepavasar
(paremal küljel),

1.3. LAPS
XX

5

104

spiraalidest ornamendid jalutsis

(2:2,5:3)
(7:3:10)
(3:2,5:4)

176

klaashelmed ja spiraalid hajali
rindkere piirkonnas

(8:3:9)

6

spiraalid põlvedel mitmes reas ja u 30 tk
vasaku põlve välisküljel hunnikus (7:3:10)
ühtlased

2

spiraalid hauapinnases

hoburaudsõlg (vasakul
vöökoha kõrgusel), münt (reie
ülaosas), käevõrud (4
paremas käes), sõrmused (1
vasakus käes, 2 parema
jalalaba juures), 2 odaotsa ja
mõõk (paremal küljel reie
piirkonnas), nuga (reieluude
vahel), rihm (vasakul
reieluul), vikat, savinõu,
raudpada ja tohtvakake
(jalutsis), jalavõrud (2)

2. PADA
Andmed: T. Tamlalt
AI 5366
2.1. NAISED
XVII
45-50

XXXV

2

Kehtib kogu kalmistu kohta

12. sajand
lõpp – 13.
sajand2

u 30 tk
(14:3:19),
ühtlased

käevõrud (3 paremas, 3
vasakus käes), 2 ristpeanõela
(õlgadel) + kett, helmed
(kukla all), nuga (koljust
paremal)
helmed, nuga (hauapinnases)

XLI3

6

9

XLII

25-30

3

LII

üle 30

2
7

8

2 spiraali vasaku käsivarre luudel otsakuti koos
ja luude vahel (üsna pikad)
16 tk
(9:3:14)
palju spiraale paremal puusal
lisaks väljapuhastamata 4 erinevat
spiraaläärist jalgade piirkonnas
spiraale ja tinarõngaid (5) u 19 tk
hauapinnases
erinevad
(18:4:21)
spiraal kaelavõrust seespool
2 tk (11:6:11)
spiraalid ja pronksrõngad hajusalt palju (11:4:14),
üle põlvede, enamus põlvede mõni kaardus,
vahel hunnikus; puusadel
(10:8:6)
parema
sääreluu
siseküljel, läbimõõt 3
vasaku välisküljel pikk spiraal mm, sirgestus
pea kogu luu ulatuses; vasaku iga 1,5-1,8 cm
labaluu
kõrval
ka
väike järel
spiraalikogumik

LXIII

u 30

9

küljekuti
spiraalirida
rõngasääris üle põlvede

LXIV

40-45

2
3

spiraale ja rõngaid hauapinnases
2 pikka spiraaltoru paralleelselt
üle sääreluude labajalgade kohal

5

mustririba piki mõlema sääreluu
sisekülge; poole luu ulatuses
spiraalidest ja rõngastest rida risti

LXIX
3

20-25

Monoliidina AI-s

8

ja

käevõrud (5 paremas, 5
vasakus käes), 2 ristpeanõela
(õlgadel) + kett, kaelavõru,
helmed (kaelas), noatupp
(vasakul puusal), savinõu
(jalutsis)
kett
(vaagnal),
savinõu
(jalutsis), rinnalehe kand,
helmed (hauapinnases)
käevõrud (7 paremas, 7
vasakus käes), 2 ristpeanõela
(õlgadel) + kett, kaelavõru
helmed, kuljused, ripatsmündid (kaelas), hoburaudsõlg, noatupp (rinnal),
sõrmus (vasakus käes),
keejagaja
(kukla
all),
mõlema sääreluu ümber
jalavõru
palju
käevõrud (7 paremas, 5
(9:3,5:12),
vasakus käes), 2 ristpeanõela
mõni kaardus
(õlgadel) + kett, helmed
(kaelas), käevõru (kõhul),
hammasripats (vasakul õlal),
savinõu (jalutsis), pannal,
rihmakand (hauapinnas)
7 tk (50:6:25)
jalavõru (vasakus jalas), keti
läbimõõt 3,5 ktk, varrasahelikud, helmed
mm; sirgestus (hauapinnases)
iga 1,7 cm järel
(8:3:14)
eri
pikkuses
16 tk, osad käevõrud (6 paremas, 6

üle põlvede, veidi põiki, vasakul kaardus
kaardub kergelt alla
(18:5,5:13)

LXXVI

30-35

6

LXXX

35-40

8

LXXXIV

25-30

7
4

LXXXVIII 30-35
XCVI
25-30

2
1

CXLII

8

vasakus käes), 2 ristpeanõela
(õlgadel) + kett, helmed
(kaelas)
hoburaudsõlg
(paremal õlal), noatupp
(vasakul puusal), jalavõru
(vasakus jalas)
2 küljekuti rida risti üle reieluude, palju (10:3:14) käevõrud (5 paremas, 4
parema reieluu peal, samuti (18:8:10)
vasakus käes), 2 ristpeanõela
paremal vaagna all
(õlgadel) + kett, kaelavõru,
helmed (kaelas)
spiraalidest ja rõngastest rida palju
käevõrud (4 paremas, 4
parema sääreluu peal üsna keskel (11:3,5:12)
vasakus käes), 2 ristpeanõela
põiki
(õlgadel) + kett, helmed
(kaelas),
hoburaudsõlg,
ripats (rinnal), noatupp
(vaagnal)
spiraalid kaelapiirkonnas, lõua all (8:8:5)
käevõrud (2 paremas, 2
vasakus käes), 2 ristpeanõela
4 spiraali parema puusa kõrval
(8:7:5)
(õlgadel) + kett + ristripats +
kaurikarbid,
noatupp
(vasakul reiel), helmed,
ripatsmünt (kaelas)
spiraalid hauapinnases
9 tk (14:4:14)
leide pole, luud rohelised
spiraalid hauapinnases
u 40 tk
leide pole, luud rohelised
(13:3:21)
spiraale sääreluude keskpaigas ebaühtlased
käevõrud (7 paremas, 8
täpselt vahel, luudel veel üksikud (11:2,5:21)
vasakus käes), ristpeanõel
(10:3:14)
(vasakul õlal), keekandja
(11:4,5:11)
(paremal õlal) + kett +
(11:5:14)
kuljus + ripats + käevõru + 2
varrasahelikku, kaelavõru,
helmed, ripats (kaelas),
hoburaudsõlg
(vasakul
puusal), savinõu (jalutsis),
vikat
(parema
reieluu

CLII

9
10
13
17

CLXI

4

10

CLXX

5

7

CLXXI

5

kõrval), jalavõru (pöidade
peal)
küljekuti
spiraalirida
ümber (8:3:14)
käevõrud (7 paremas, 6
jalgade
vasakus käes), 2 ristpeanõela
(õlgadel) + kett, helmed,
spiraalidest
mustririba
piki
ripatsmündid
(kaelas),
mõlemat sääreluu sisekülge
käevõru
+
hoburaudsõlg
pikk spiraal pea all
(vasaku
puusa
kõrval),
pikk vedrujas spiraal vasaku
jalavõru, vikat, savinõu
põlve juures
(jalutsis), nuga (parema õla
kõrval), naastudega vöö
(luustikust vasakul)
spiraalid puusade peal
2 tk (pikkus
käevõrud (4 paremas, 3
75, traadi
vasakus käes), ristripatsid +
läbimõõt 1,5
helmed (kaelas), pannal +
mm; lame)
naastud
(puusadel),
keekandja + rd spiraalid +
spiraalid sääreluudel põlvedest palju (35:3:4)
varrasahelikud (selja all),
veidi allpool
osad kaardus
hoburaudsõlg (vasakul õlal),
nuga (parema reieluu all)
spiraalid ja rõngad rinnal lõua all 11 suuremat, 2 käevõrud (6 paremas, 5
vasakus käes), 2 ristpeanõela
kaardus;
läbimõõdud
(õlgadel) + kett + kuljus +
ristripats,
ripatsmünt,
5,5 ja 8 mm
helmed (kaelas), noatupp
küljekuti spiraaliread vasakul Ühtlased
(paremal puusal), savinõu
pool põlvest ja põlvedest allpool
(14:4,5:15)
(vasaku sääreluu kõrval)
(8:4:10)
kahel pool õlgade ja pea kõrval Ühtlased
käevõrud (4 paremas, 3
(otsakuti) spiraalide rida ja kukla (11:3,5:14)
vasakus
käes),
helmed
taga 2 (küljekuti) rida
(19:5:17)
(kaelas),
hoburaudsõlg
(paremal õlal), nuga (lõua all
rinnal)

2.2. MEHED
XXVIII
30-35

7

spiraale rindkere
osas luude vahel

XXX

1

spiraalid hauapinnas

segipööratud 4 tk (12:3:14)

u 10
(12:6:11),
(13:3:16)

LXXXIX

55-60

5

3 tinarõngast paremal puusal

XCII

18-20

4

spiraalikogum vasakul pool rinna 7 tk (7:2,5:10)
kohal
2 kaardus

CIII

30-35

11

spiraal jalgade vahel

9

spiraalid parema puusa kõrval noa 2 tk (10:5:10)
juures

CXXXIX

hoburaudsõlg (rinna kohal
hauapinnases),
luisk,
tuleraud,
-kivi,
sõrmus
(paremal puusal), nuga,
pannal, savinõu (reieluude
vahel), jalavõru (pöidade
vahel), kannus (vasakus
jalas)

(6:9:3)

nuga
(paremal
puusal),
jalavõru (paremal pöial),
savinõukillud (parema jala
põlve
kõrval),
naastud
(paremal õlal)
kett + võreripats (kaelas),
käevõrud (mõlemas käes
üks), sõrmused (mõlemas
käes üks), 2 pr rõngast,
pannal (vaagnal), tuleraud
(vasakul puusal), nuga, rd
rõngas (parema reieluu
kõrval),
savinõu
(jalge
vahel), jalavõru (vasakus
jalas),
odaots
(parema
sääreluu kõrval)
nuga, tuleraud, pannal, luisk,
rd ja pr rõngad (parema õla
juures),
hoburaudsõlg,
savinõu,
jalavõru
(?)
(reieluude vahel)
nuga (parema puusa kõrval)

2.3. LAPSED
XXI
5-9

6

spiraalid parema puusa juures;
põlvede kohal jalgade all
tinarõngad,
read
sääre
ja
reieluude vahel

XXV

6-10

2

spiraalid lõua all

XXXVII

u 11 (N)

6

tinarõngastest ja spiraalidest ääris
reite peal ja ümber, keeras alla ja
läks üle savinõu; vaagnaluude
vahel keskel, allpool
spiraal pannalde vahel kõhul;
vaagna ülaosas
Spiraalid (vööehtest) vaagnal
põiki üle keha piki noatuppe

8
XC

u 15 (N)

5

XCVIII

u 10

2

spiraalid hauapinnases

4

spiraal lõua all

14

spiraalid sääreluude vahel täpselt
keskel

CI

CXIII

u 11

kaardus
kuljused, helmed, kihv,
spiraalid
hambad, ripats (kaelas),
(läbimõõt 3,5 käevõrud (mõlemas käes 3),
mm)
sõrmus (paremas käes), nuga
(parema sääreluu kõrval)
2 tk (läbimõõt käevõru (paremas käes),
3 mm)
rinnaleht, ristripats (kaelas)
(10:3:12),
käevõrud (2 paremas, 2
(6:2,5:10)
vasakus käes), 2 pannalt,
rõngas, naastud (vaagnal),
helmed (kaelas), noatupp
3 tk (31:7:24), (paremal puusal), savinõu
(reieluude vahel)
(54:7:30)
(läbimõõt
7 käevõrud (2 paremas, 3
mm)
vasakus käes), helmed,
kuljused
(kukla
all),
sõrmused (mõlemas käes),
noatupp (põiki vaagnal)
2 tk (läbimõõt savinõukillud (pinnases)
8 mm)
(21:7:11) lame käevõrud (mõlemas käes 1),
traatriba
helmed (lõua all), tinaehte
ktk (vasaku reieluu kõrval)
2
kaardus, kaelavõru, kett mündiga
ühtlased
(kaelas), käevõrud (mõlemas
(läbimõõt
3 käes 1), sõrmused (mõlemas
mm)
käes 1), 2 hoburaudsõlge
(rinnal), 1 hoburaudsõlg
(vasakul puusal), pannal
(vaagnal), jalavõru
(?),
tuleraud, kaurikarp (parema
reieluu
kõrval),
nuga,
käevõru (põlvede vahel),
kirves
(parema
käe

CXIV

4

2 spiraali parema põlve kõrval

CXV

5
11

tinarõngad ja naastud vasaku
reieluu ümbruses
spiraalidest vööehe vaagnal

CXVI

3-4

4

2 spiraali paremal vaagnal

CXXVII

4-6

5

spiraalidest
muster
jalalaba piirkonnas

CXXIX

u 10 (M)

1

spiraal kaela juures koos rõnga ja
ripatsiga

CXXXI

u 6-8

5

mõned spiraalid puusade kohal,
vaagna keskel

parema

küünarnukil),
savinõu
(parema sääreluu kõrval)
(7:3:9);
käevõrud (2 paremas, 1
täisnurga all vasakus käes), kaelavõru
murtud
(kaelas),
hoburaudsõlg
(rinnal)
käevõrud (6 paremas, 4
vasakus käes), rinnaleht
helmed, kuljused, ripatsid
(kaelas),
hoburaudsõlg
(rinnal), sõrmus (vasakus),
noatupp
ketiga
(põiki
vaagnal), nuga (parema õla
kõrval), jalavõru (paremas
jalas)
(läbimõõt 6,5 käevõrud (mõlemas käes 2),
mm);
helmed, kuljus (lõua all),
kandiline traat nuga (koljust vasakul)
(3:3:4)
käevõrud (mõlemas käes 2),
kaelavõru, helmed (kaelas),
sõrmus
(paremas
käes)
ehtenõela pea (vasakul õlal),
vikati ktk (vaagna all)
(5:6:4)
nuga,
pannal
(kõhul),
savinõu (reieluude vahel),
odaots (parema küünarnuki
all)
6 tk (6:4:6)
käevõrud (mõlemas käes 2),
kett + ristripats (kaelas),
nuga (reieluude vahel)

CXL

4

5
CXLIII

7

CLXVI

5
6

CLXVII

2

mõned spiraalid vasaku puusa 8 tk
juures hauapinnases
(nelinurkne
traat);
(28:7,5:17); 2
tk (11:5:12), 3
tk (10:3,5:14),
2 tk (6:2,5:13);
1 kaardus
sealsamas segatus tinarõngad ja
naastud
spiraalid parema puusa kõrval 6 tk (läbimõõt
koos tinaripatsi ktk-ga
3 mm), 1
kaardus;
1
täisnurga all
murtud

vööehe noatupe kõrval pahema
reieluu peal
spiraalid sealsamas
2
tk
täisnurga
murtud)
(6:4:8)
spiraalid jalgade juures

erinevad
(12:3:19),
(5:6:4)

3 käevõru (paremas käes),
kuljused, helmed (kaelas),
hoburaudsõlg (kõhul), pr
ripats (vasaku puusa kõrval),
4 kihva, noakujuline ripats
(parema puusa kõrval)

käevõrud (2 paremas, 1 +
kett vasakus käes), helmed,
tinaripatsid
(kaelas),
hoburaudsõlg
(kõhul),
tinaripatsi ktk-d (parema
küünarnuki all), tinaripatsi
ktk-d (parema puusa kõrval),
nuga
(vasakul
puusal,
savinõukillud (jalutsis)
käevõrud (5 paremas, 4
vasakus käes), helmed,
(lõua
all),
(1 tinaripats
käevõru
all hoburaudsõlg,
(kukla all), noatupp (vasaku
reieluu kõrval), tinaripats
(paremal puusal)
kuljus (jalgade juures)

3. KÜTI
Andmed: Indreko, 1930; Ariste 1948a; dateeringud: Selirand 19744
AI 2731 (1925. aastal leitud luustik); AI 3992 (ülejäänud)
3.1. NAISED
1925. a.
leitud
luustik
VI
neiu

14,
15

küljekuti spiraalireaga ääristatud
riie

12. saj II pool 47
– 13. saj
algus

spiraalid + helmed + aasataoline 10 tk, eri
traat kaela piirkonnas laiali
suuruses
(12:3:15)
(6:7:4)

12. saj II pool 59
– 13. saj
algus

üksikud spiraalid alates vasaku
puusa kohalt kuni säärekeskeni,
kus lähevad küljekuti reana põiki
üle säärte

IX

13. saj algus

70

spiraalide ja rõngastega ilustus + (10:3:14)
tekstiil vasaku käevarreluu all

3.2. MEES
IV

13. saj algus

39

spiraalid sääreluu ja pindluu vahel (9:4:8)
vasakul

VII

4

noor naine

palju
(13:3:19),
(16:5:14)
2 kaardus

kaelavõru (kaelas), helmed
(rinnal), kee, rinnaleht,
käevõrud (6 mõlemas käes)
luust nõel (lõua all),
prillspiraalnõelad + kee
(kaasapandult õla juures),
sõrmus (lõua all), käevõrud
(4 mõlemas käes)
hoburaudsõlg + käevõru
(vasaku õlanuki kohal),
helmed (kaela kohal), 2
ristpeanõela + kett (õlgadel),
käevõrud (4 mõlemas käes),
noatupp (vasakul puusal),
käevõru (jalgade vahel)
helmed (lõua all), nuga
(vasaku käe juures),
käevõru, pandla ktk ja
hoburaudsõlg (rinnal),
käevõrud (3 paremas, 2
vasakus käes)

kett (kaelas), hoburaudsõlg +
käevõru
(vasaku
õla
piirkonnas), kirves (parema
käe ja roiete vahel), sõrmus
(sõrmeluude hulgas), 2

1974. aastal J. Seliranna poolt pakutud dateeringute täpsus on piisav; komplekside täpsem dateerimine ei mahu käesoleva töö raamidesse

rõngast + pannal, luisk,
tulusraud,
nuga
(reite
piirkonnas), käevõru (säärte
vahel), nuga, naast (vasakul
sääreluul)

4. TAMMIKU
Andmed: Tõnisson 1958; 1973
AI 4200
NAINE
VI

13. saj alg

45
49

spiraal + helmed keest
spiraalidest palistus jalaluude (läbimõõt 3 –
ümber, palistuse ülemine pool 4, pikkus u 13
põlvede
kohal,
altpoolt mm)
pöördunud kõrgemale

kaelavõru
(kaelas),
ristpeanõela ktk (paremal
õlal), rinnakee + ripatsid +
kuljus (rinnal), käevõrud
(mõlemas
käes
1),
hoburaudsõlg (vöö kohal),
noatupp (parema vaagna all)

5. KABERLA
Andmed: Kustin 1955; Selirand 1958; 1962; 1993a; 1993b; dateeringud Selirand 1974
AI 4116
5.1. NAISED
IX

XXXIV

9

13. saj algus

22

1 rõngas ja spiraalid kolba juures
vasakul pool ja ümber kaela,
mõni selgroolüli roheline
spiraalid ja helmed lõua all ja
kolju ümber

käevõrud (mõlemas käes 1),
pussitupp (parema reieluu

CXLIV

13. saj algus

28

rõngas paremal puusal vaagna ja
reieluu vahel

109

spiraalid kolju ümber ja all,
pealagi roheline
spiraalid (küljekuti rida) ja rõngad
risti üle põlvede, kahel pool
spiraalid
(otsakuti)
kuni
puusaluuni
spiraalid ja rõngad lõhutud
rindkere ja kolju kohal
spiraalidest ilustus vaagnaluude
kõrval
spiraalid põlvede ümber jalgadel

113

CXLVI

119
122

CL

13. saj algus

136

CLI

13. saj algus

142
145

CLII

13. saj algus

148

CLVI

13. saj algus

151

(15:3:21)
(11:3:18)
(10:3:16)
1 kaardus

u 10 (13:4:17)
(12:3:16)
(8:9:6)
(läbimõõt 3
mm)

spiraalid parema käevarreluu peal
spiraalid
parema
vaagnaluu
ülaosas
spiraalid
koos
ristripatsiga u 15 tk (9:8:5)
parema küünarnuki kõverduses

spiraalidest ja rõngastest ilustus
kolju all

kõrval), sõrmus (vasakus
käes), ristpeanõelad ja kee,
pronksnaast
(rinnal),
prillspiraalotsaga nõel + kett
(kolba all), kolbal roheline
vöönd
2 prillspiraalotstega nõela +
kee
(kukla
taga),
2
ristpeanõela (õlgadel) + kee
(üle
rinna),
noatupp
(paremal puusal), helmed
(lõua all)
helmes (kolju lähedal),
käevõru (vasakus käes),
noatupp
(vasaku
põlve
juures)
4 kuljust (lõua all), ristripats
(lõuast paremal), helmed
(kaela
ümber,
vasaku
ölavarreluu juures), sirbi ktk
(paremal
puusal),
2
ristripatsit + 4 rinnalehte
(vasaku õlavarreluu all)
helmes (lõua all), 2 naela
(koljust vasakul), käevõrud
(1 mõlemas käes)
prillspiraalotstega nõelad +
kee (kukla taga), ristripats
(parema
küünarnuki
kõverduses)
prillspiraalotstega nõelad +
kee (kolju all), käevõrud

155

CLIX

157
160

CLXI

13. saj algus

162

CLXIV

13. saj algus

168

CLXVIII

173

CLXXIV

13. saj I pool

195

CLXXIX

13. saj algus

209
213

CLXXXI

13. saj algus

215

spiraalid koljust vasakul

u 7 tk (11:8:6)

(mõlemas käes 1), helmed
(lõua juures), noatupp +
ristpeanõelad + kee (koljust
vasakul)
spiraalide otsakuti read ülakeha palju, ühtlased prillspiraalotstega nõelad +
piirkonnas
(14:5:13)
kee (vasaku õlavarre juures),
nuga (reieluude vahel)
spiraalid ja rõngasääris keha (18:5:18)
allosas, otsakuti rida reieluude
kõrval vaagnani
spiraalid lõua all
üle 10 tk
helmed, 3 ristripatsit (lõua
all), käevõru (paremas käes),
raudeseme ktk (vaagnaluul)
spiraalid
kolju
juures
ja (15:4:20)
prillspiraalotstega nõelad +
selgroolülide all
(15:3:20)
kee (kukla taga), nuga
(kuklaluude all)
küljekuti spiraalide rida 20 cm
helmed (lõua juures), nuga
pikkuselt selgroo ülemiste lülide
(sääreluude vahel)
all
spiraalid jalgade juures, parema 2 tk
hoburaudsõlg (kukla taga),
reieluu all ja noatupe peal
(11:4,5:13)
sõrmus (vasaku vaagnaluu
sees), helmed + tinaripatsid
(lõua
juures),
noatupp
(reieluude
vahel),
6
rinnalehte, 5 käevõru, 3
ripatsit, müntripats, helmed
(vasaku abaluu all)
spiraalid kukla all koljust vasakul 5 tk (9:8:6)
noatupp + hoburaudsõlg
(kolju kohal), helmed (lõua
spiraalid jalgade juures
(10:4:9)
all), käevõrud (mõlemas
käes 1)
spiraalid kolju ümber ja all
osad kaardus prillspiraalotstega nõelad +
(18:5:19)
kee
(kukla
taga),
(20:4:27)
ristpeanõelad (rangluudel) +

223

spiraalidest ja rõngastest ilustus (18:4:24)
üle põlvede ja mööda reieluud
üles vaagnani, üks rida reieluu all

CLXXXIII

13. saj algus

233

spiraalidest ilustus põlvede kohal

CXCV

13. saj algus

249

spiraalilustus algab parema puusa
juurest, põlve kohal üle reieluu;
siis üle vasaku põlve vasaku
reieluu ja vaagna alla

5.2. MEES
CV

13. saj algus

75

spiraalid ja nahatükid parema
pöia lähedal jala peal

(10:3:14)
(05:6:4)
(11:5:13)

kee (vaagnaluuni), helmed,
kaurikarbid
(lõua
all),
kaelavõru (kaelas), noatupp
(vasakul
õlavarreluul),
käevõrud (mõlemas käes 1),
3 rinnalehte (kaelavõru all),
ristripats (linikukee all)
hoburaudsõled (1 paremal
küljel koljul, 1 vasaku
õlanuki kohal, 1 koljust
paremal), helmed (lõua all),
ristripats
(1
paremal
rangluul, 1 kukla taga),
käevõrud (mõlemas käes 2),
sõrmus (paremas käes), 4
ripatsit (koljust paremal)
kaelavõru (kaelas), helmed
(lõua all), kuljus, rinnaleht
(parema õlanuki juures),
käevõrud (mõlemas käes 1)

odaost
(peast
vasakul),
hoburaudsõlg
(rinnal
paremal), nuga (reieluude
vahel), käevõru (jalgade
vahel), sõrmus (parema
rangluu alt)

6. MALLAVERE
Andmed: Laul 1955; dateeringud: Selirand 1974
6.1. NAINE
AI 4109
III

6.2. LAPS
AI 4120
IV

12. saj II pool 4
– 13. saj
6
algus

spiraalid allpool kaela
jämedad
spiraalid
ümber

13. saj algus

üksikud spiraalid kolju ümbruses

helmed (ümber kaela), ripats
(kaelas), luust nõel (rinnal),
hoburaudsõlg
(parema
randme ümber), käevõru
(vasakus käes), raudeseme
ktk
(vaagnaluu
kõrval
vasakul)

spiraale ja pronksrõngaid kolju
ümber; roheline joon koljul

prillspiraalnõelad + kee +
ripats
(kolju
all),
ristpeanõelad + kee (rinnal),
helmed (lõua all), pannal +
naastud (paremal vaagnal),
noatupp (paremal puusal)

126

pussitupe

spiraalotstega nõelad + kee
(allpool
õlanukke),
ristpeanõelad
(rinna
piirkonnas),
2
käevõru
(roietel),
pussitupp,
2
pannalt (tupe all)

7. HAIMRE
Andmed: Ariste 1948b; dateeringud Selirand 1974
AI 3988
7.1. NAINE
I
lapsega
(luustik II)

12. saj II pool 45
– 13. saj
algus

7.2. LAPS
II

12. saj II pool 31– 13. saj
34
algus
52

mõned spiraalid lapse luustiku
juures
spiraalikeste rida kõhu peal

8. MAIDLA
Andmed: Mandel 2003, 37–61
AM 580
8.1. NAINE
J
20-35

8.2. MEHED
I
üle 50

12.-13. saj
vahetus

6327 spiraalid vasakul pool rinnal
6328 spiraalid paremal pool rinnal
6329 spiraalid keset rinda, ülalt alla
reas
6331 spiraalidest ehe rinnaku keskel
6332 spiraalid luustiku ümbruses
6337 spiraalidest põiming parema
põlve kohal
6344 spiraalid rindkere piirkonnas
erinevad
6345
(1,1:3:15)
(0,2:2,5:4)
(2,8;4,5:39)
6346 spiraalid kaela ja pealuu taga
(2:5:21)
6347
(1,4:6:9)

ehtenõel (parema õla juures),
2 keekandjat + ketid
(ehtenõela
all,
kee
reieluudeni), hoburaudsõlg
(vasakul rangluul), vikat
(reieluude vahel), helmes
rindkere all, nahajäänused
(rindkerel),
prillspiraalotstega nõelad +
kee (kolju taga)

12.-13. saj
vahetus

6321 spiraale jalaluude juures

rüüstatud, münt (kolju all),
karukihv, helmes (jalaluude
juures)
lõhutud

K

30-50

13. saj I pool
(?)

6253 3 spiraali vööpiirkonnas
6278 spiraal jalgade juures

8.3. LAPS
G

4

13. saj II

6313 spiraale rindkere luude all

pannal (parema õla juures),

veerand keskpaik

naast, savinõukillud (koljust
vasakul), naaste, ripatsmünt
(vasaku
õla
lähedal),
ripatsmünt, naast, traati
(rindkere
luude
all),
rihmaotsik,
vöövahelüli
(parema jala kõrval), naaste
(vasaku jala juures), noatupe
naast (haua idaservas)

9. ENIVERE
Andmed: Metsar 1947; Mandel 2003, 66–69
AI 3980
NAINE
I

alla 30

13. saj algus

21

spiraalid, kaurikarbid ja helmed
kaela ümber

varrasaheliku
lüli
(pea
juures), keekandja (vasakul
rangluul)
+
kee
(käevarreluude alt läbi),
vikat (käevarreluudel)

10. LOONA
Andmed: Kustin 1959; dateeringud: Mägi 2002, 63-65
AI 4236
10.1. NAISED
I
V

12. saj lõpp13. saj algus
12. saj lõpp

13
37

klaashelmed ja kaurikarbid keena,
spiraalid samas
spiraalide
ja
rõngastega erinevad
kaunistatud peakatte jäänused
(33:5:26)
(läbimõõt 4
mm) (10:6:7)
(7:4:8)

hoburaudsõlg (parema õla ja
lõualuu vahel), käevõrud
(mõlemas käes 2), 2 naastu +
rihmaktk-d,
(vasakul
vaagnaluul), raudeseme ktk,

VI

12. saj lõpp

53

54

55

10.2. MEES
II

12. saj lõpp13. saj algus

16
17

spiraalidest ilustus laia vööndina
risti üle sääreluude, ei ulatu
sääreluude alt läbi
spiraalidest
kitsam
ilustus
luustikuga pikisuunas kirstuosade
kõrval
nelinurkne spiraalidest muster,
sellest lähtus otsakuti (kohati
kahekordne) spiraalidest rida, mis
lõppes peenemate spiraalidega,
kolju ümber rohkelt spiraale

(22:5:19)
(3:2:4)
(3:3;4)
sama

noatupp (vasaku vaagnaluu
kõrval)
2 kaelavõru + kuljus
(kaelas), helmed (lõualuu
ümber), käevõrud (mõlemas
käes 1), sõrmus (parema
kannaluu läheduses), mündi
ktk (lõua all)

(20:5:18)
(5:5:4)
(3:3:4)

spiraalid alalõua ümber ja sõle (läbimõõt 3-5 pannal naastuga (koljust
juures vasakul õlal
mm)
paremal),
hoburaudsõlg
(vasaku õla juures), sõrmus
spiraalid põlvede juures ja sama
(vasaku labajala juures)
sääreluude kõrval

11. KARJA5
Andmed: Kustin 1956; dateeringud: Mägi 2002, 66–40
AI 4115
11.1. NAISED
II
üle 40

13. saj

12
15b

IV

5

35-45

13. saj

18

spiraalid, rõngad peamiselt kukla
taga, kolju värvunud roheliseks
spiraalidest ja rõngastest mustrid
pea lähedal ja rinnal
spiraalid ja rõngad mustritena
vaagnaluude vahel

Karja kalmistu leide juures mõõte ei esine, sest leiud pole hoidlas sageli õigete numbrite all

hoburaudsõlg,
ristpeanõel
(lõua all), pannal (parema
põlve juures)
rinnanõelad (õlgadel) + kett
(rinnal),
nuga
(parema

19
22

VII

40-50

13. saj

23
32

34b
VIII

üle 25

13. saj lõpp

37

XIII

40-50

13. saj

58

60

XXII

35-45

13. saj (?)

79

XXV

40-50

13.-14. saj

82
83

XXIX

30-40

13. saj

93

94

spiraalid reieluude kõrval ja
vahel, põlvedest veidi kõrgemal
spiraalid ja rõngad rinnal ja
õlavarre luude juures
rõngad lõua all (väga peened)
spiraalid reieluude vahel, vööst
allpool, samuti põlvede vahel,
(reieluudel
kulgesid
piki
luustikku, põlvede juures ja
varvaste pool luustikuga risti,
nende all veel kohati luustikuga
pikisuunas olevad spiraalid)
spiraalidest ja rõngastest mustrid
lõua all ja rinnal
rõngad ja spiraalid rinnal paremal

spiraalid ja rõngad käeluude
lähedal ja kolba juures, ka
vaagnaluudel, vöökohas
rõngaääris
rinnal,
samas
spiraalmustrid
rõngasääris vöö kohal, vasaku
küünarnuki ja vaagnaluu vahel
rõngasääris rinnal
rõngad ja spiraalid vasakul pool
rinnal ja vasakul õlavarrel
spiraalid vasaku reieluu kohal ja
sellest väljaspool, u reieluu
keskpikkuses
luustikuga
paralleelselt
spiraalid vasakul põlvel, luude
peal ja nende välisäärel

õlavarre luu all)

hoburaudsõled
(mõlema
õlanuki juures), helmed
(lõua ümbruses, kolba all),
münt (lõua all), sõrmus
(paremas käes)

pannal (vasakul pool rinnal),
2 münti (rinnal paremal),
nuga (parema õlanuki all)
ristpeanõelad (vasaku ja
parema õlanuki juures), nuga
(vasakul puusal), sõrmus
(vasaku sääreluu kõrval),
kett + ripats (kägardunult
paremast kaenlas)
hoburaudsõle nõel (lõualuu
all)

hoburaudsõlg (1 parema, 1
vasaku õlanuki juures), kee
ktk-d (rinnal), nuga (rinnal
vasaku käe luude all)

95
96

spiraalid paremal põlvel ja sellest
väljaspool
spiraalid ja rõngad rinnal sõlgede
juures

11.2. MEHED
VI
17-20

13.-14. saj

30

XV

20-30

13. saj

66

2 kumerat spiraali vasaku reieluu
kõrval põlvest veidi kõrgemal
spiraalid parema põlve juures

XVI

üle 40

13. saj

68

spiraalid pussitupe peal

13. saj

72

11.3. LAPSED
XIX
7-8

XX
XXX

9-10
8-9N

13. saj (?)
74
12. saj lõpp- 101
13. saj

spiraale
vaagnaluudelt
kuni
põlvedeni, üle reieluude muster,
mille serval rõngasääris
spiraalid vasaku sääreluu juures
spiraalid ja rõngad helmeste
juures, kolba tükkide all

XXXI

4-5

13. saj II pool 108

mõned spiraalid lõua all

noatupp (vasakul vöökohal),
rihmanaast, raudeseme ktk-d
(tupe juures), tuleraud (vööl
paremal)
pussitupp + raudeseme ktk-d
(vasakul puusal), raudnaelad

2 münti (rinnal ja vasakul
puusaluul), vöökett (vasakul
puusal kägaras)
nuga (paremal puusal)
käevõrud (mõlemas käes 1),
helmed (kolba ümber ja eriti
lõua all), hoburaudsõlg
(käevõrude juures), nuga
(vöö kohal)
müntripats, kuljus (lõua all),
käevõru
(rinnal),
hoburaudsõlg, nuga (parema
reieluu kõrval)

12. VIIRA
Andmed: Holzmayer 1880 (XXXII); Kustin 1964; dateeringud: Mägi 2002, 70–74
AI K 36 (XXXII); AI 4299 (ülejäänud)
12.1. NAISED
I

13. saj (?)

26

30
33

V

juvenile

13.-14. saj

8

XVIII

13. saj

20

XXII
XXVI

12. saj lõpp- 12
13. saj
13. saj (?)
44

XXIX

13. saj (?)

XXXII

12. saj lõpp13. saj

40

spiraalidest ilustus ja lahtisi
torukesi lõualuu all ja vasakul
pool rinnal
spiraal kuljuse juures (rinnal)
spiraalidest ja rõngastest ilustus
poolviltu
sääreluudel
veidi
labajalgadest kõrgemal, parema
sääreluu kohal oli luustikuga
pikisuunas rõngasääris, sellega
risti küljekuti spiraalide rida
rõngasääris paremas kaenlas ja
käsivarre luu peal
spiraalid vasaku käevarreluu ja
küünarnuki juures

osad kaardus
(läbimõõt 3
mm)
(5:8:4)
(9:4:8), 2
otsalõpetust

spiraalid vasaku vaagnaluu ja
küünarnuki vahel
spiraalilustusega riidetükk kolju
all
rõngasäärisega riidetükikesi ja
pisut paela
pronksiga kaunistatud tekstiiliktk
kaelusel ja ühe käevõru all

erinevad
(25:5:22)
(6:3:9)
(20:4,5:20)

rinnakee, raudplaat (rinnal),
kuljus, helmes (vöö kohal),
helmed (vaagnaluu lähedal),
naelad (parema sääreluu
kõrval), nuga, hoburaudsõlg
(luustikust põhjas), raudplaat
(lõua all)

ristpeanõel
(koljust
paremal),
hoburaudsõlg
(paremal õlal), helmekee
(alalõualuu ümber, kaela
kohal, koljust vasakul),
raudese (ribide all vasakul)
hoburaudsõlg (lõua all), 2
naela (koljust vasakul)
luustikust ainult kolju
luustikust ainult kolju, 2
kuljust, keti ktk-d
käevõrud (mõlemas käes 1),
kaelavõru (kaelas), sõrmus,
pannal (vöökohal), võti, kee

12.2. MEHED
II

13. saj (?)

24

VII
XXIII

13.-14. saj
13. saj (?)

2
46

2 spiraaltoru parema sääreluu all
põlve juures
spiraal kannaluude vahel
spiraalid vasaku reieluu kõrval

raudpannal (vöökohas), nuga
(vasakul vaagnaluul)
naelad

13. VALJALA
Andmed: Selirand 1973; dateeringud Mägi 2002, 65–66
13.1. NAISED
AI 4674
II
Rase

13.2. MEES
AI 4674; AI 4648 (mõõk)
III

13. saj algus

1

spiraalid ja rõngad kolju ümber ja
all, otsmikuluudel roheline joon

helmed
(kolju
ümber),
ristpeanõelad + kett

12. saj lõpp –
13. saj algus

4

spiraalid vasaku sääreluu kõrval

mõõk (vasakul küljel)

spiraalid kolju ümber
rõngasääris (?) rinnal ja vasaku
käe luudel

tinulised, helmed

14. VILTINA RUTIRÄNK
Andmed: Mägi 2002, 62; Schmiedehelm 1944
NAINE
I

13. sajand

TAHVEL 1
Raatvere Kalmemäe leide

1. Tekstiilijäänused ja mustrikatked Raatvere XIV luustiku alakeha piirkonnast (AI 5295:125; joonis A. Lavi valduses)

2. Detail võrgendribast Raatvere XXVI luustiku alakeha
piirkonnast (AI 5295:196b; foto A. Lavi valduses)

3. Mustrikatke Raatvere VI luustiku pöidade
piirkonnast (AI 5295:54; joonis A. Lavi valduses)

4. Tekstiilijäänused ja mustrikatked Raatvere VIII luustiku alakeha piirkonnast (AI 5295:104; joonis A. Lavi valduses)

TAHVEL 2
Pada kalmistu leide

1. Põlle alumine äär Pada LXIII luustiku põlvedel (AI 5366:LXIII:9; foto T. Tamla valduses)

2. Spiraalidest vööehe Pada CXV luustiku
vaagnal (AI 5366:CXV:11; foto T. Tamla
valduses)

3. Pada XLI luustiku alaosa (monoliidina AI-s; foto T. Tamla valduses)

4. Paralleelsed pikad spiraalid Pada LXIV luustiku jalgadel (AI
5366:LXIV:3; foto T. Tamla valduses)

5. Mustriribad piki Pada CLII luustiku sääreluid (AI 5366:CLII:10; joonis T. Tamla
valduses)

TAHVEL 3
Põhja- ja Lääne-Eesti kalmistute leide

1. Fragment Kütis 1925. aastal leitud luustikku katnud sõba otsast (AI 2731:15)

2. Põlleserva fragmendid Kaberla CLXXXIII luustiku põlvedelt
(AI 4116:233)

3. Põlleserv Kaberla CLXXXIII luustiku põlvedel
(AI 4116:233; Selirand 1993b, foto 44)

4. Spiraalid koos helmestega Küti VI luustiku kaela piirkonnast (AI 3992:47)

5. Maidla laibamatus J (foto M. Mandeli valduses)

TAHVEL 4
Saarte kalmistute leide

1. Karja XIX luustik (AI 4115:72; Kustin 1956)

2. Malemustri fragment (AI 4115:15)

3. Küljekuti spiraalirea
otsalõpetus Viira I luustiku
sääreluudelt (AI 4299:33)

4. Küljekuti spiraalirea
otsalõpetus Viira I luustiku
sääreluudelt (AI 4299:33)

TAHVEL 5
Siksälä kalmistu leide

1. Peapärja võruosa kand (AI 5101:CCXLVII-B:2)

3. Peapärja sabad (AI 5101:CCXLIII:1)

2. Sõba nurk

5. Varrukaotsa kaunistus (CCXLVII-B:4)

4. Peapärja otsatutid (AI 5101:CCXLIX:2)

TAHVEL 6
Lõhavere aarde- ja käsitöövaka leide

1. AI 4133:2274:5

2. AI 4133:2274:38

3. AI 4133:2274:63

4. AI 4133:2274:42

TAHVEL I

Pronksspiraalmustrite leiukohad: 1 – Raatvere; 2 – Pada; 3 – Küti; 4 – Tammiku; 5 – Kaberla; 6 – Mallavere; 7 – Haimre; 8 – Maidla; 9 – Enivere; 10
– Loona; 11 – Karja; 12 – Viira; 13 – Valjala; 14 – Viltina; 15 – Siksälä; 16 – Lõhavere. Punane – kalmistud; roheline – linnamägi.

TAHVEL II

1. Põlleserv Kaberla CLVI luustiku pea alt
(Selirand 1974, tahvel XXIII)

2. Detail leiust (AI 4116:151)

3. Põlle rekonstruktsioon; punasega on markeeritud kõlapaelad (joonistas K. Luiges)

TAHVEL III

1. Tagapõlle rekonstruktsioon Virunuka leiu järgi (autor ja foto J. Ratas)

2. Virunuka tagapõlle ülaosa (AI 4342:V:9)

3. Virunuka tagapõlle lapp (AI 4342:V:9)

TAHVEL IV

1. Loona V luustiku kolju (Kustin 1959, tahvel V, 9)

3. Loona V luustiku kolju (Kustin 1959, tahvel V, 10)

5. Detail Loona V luustiku peakattest
(AI 4236:37)

2. Loona V luustiku kolju (Kustin 1959, IV, 7)

4. Loona V luustiku kolju (Kustin 1959, tahvel IV, 8)

6. Detail Loona V luustiku peakattest (AI 4236:37)

