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I  L O O D  U  Г -  L  I  К  K E S K  К О П Р »  

Käsitletev lelukoht asub Kagu-Eestis Võru linna ligidal kir-

de-edela suunas kulgevas laias ürgorus, riß lahutab Haanja kõr

gustikku Otepää kõrgustikust. Võrust läänepool leidub orupõhjas 

ligistikku kaks suuremat järve: Vagula ja Tamula. Vlinane on 

neist ida poo Isen je ühtlasi väiks eri, evides 2 kr?' -list pind-

alat, Oma suurusega võrreldes on Tamula madal, seejuures kaunis 

ühtlaselt tasase põhjaga, nii et järve keskosa on laias ulatuses 

ca 6,5 n sügav. : randi modustab Tamula loodesopp, See kujutab 

endast mudase põhjaga lahte, kus vee sügavus ei tõuse üle 2 m.O) 

Siit lähtub mõlemaid järvi ühendav kitsas kinnikasvay veenire. 
Samast voolab välja Võhandu jõgi, algul küll eelmisega suuru

selt peaaegu võrdse ojakesena ( joon.l ), 

Vagula ja Tamula vahelist maa-ala kutsutakse Roosisaareks* 

Viimane.tõuseb keskosas veidi kõrgemale, põhjapool ega madaldub 

maapind peaaegu järvede tasemeni ja muutub veStseks, Siitkaudu 

püsivadki järved teineteisega ühenduses. Lõunast on Hoosisaar 

samuti eraldatud sooga, Kuna idast ja lainest piiravad teda mai

nitud järved, SÜE väärib see ala tõesti saare nimetust, 

Roosisaare idapoolseim tipp tungib terava neemena Tamulasse, 

selle loodesopi ja muu järveosa vahele. Siit leitigi kiviaegse 

asula j* nnused, r:is ulatuvad osalt isagi järvepõhjale* laapind 

on leiukohas ja ta lähemas ümbruses madal ja pehme, kevadiste 

suurvete aegu tavaliselt veega üleujutatud. Siinset keIdaosa ka

sutatakse heinamaana, Lääne suunas marpind aegamisi tõuseb. Lõne-

saja meetri kaugusel, esimese talu ümbruses, kasvab juba mõnin

gaid puid. Roosisaare siseosas leidub ka metsa. liratatud talu 

juurest viib rohkes titallatav jalgrada alla neeme tippu, kus 

asub Roosisaare elanike paatide seisukoht, 

Tamula veed pole i lati omanud niisugust ulatust kui praegu. 

Kagu näitavad Roosisaarelt võetud pinnaseproovld, levib prebo-

reaalsel ja boreaalsel ajal settinud blekakiht tunduvalt kauge

male j irve praolisest veepiirist, Blekot leidub samuti Vagulat 

ja Tamulat ühendavas madalikus palju laiemalt kui praegune siin 

asuv veenire. Järelikult oli Tamula nimetatud ajastutel tublisti 

suurem võrreldes te nüüdse ulatusega, olles ühtlasi Roosisaarest 

(1) Võrumaa, lk, 444 jj, 



põhja- Ja lõunapoolse madala maaosa kaudu ühenduses Vagulaga, nii 

et Roosisaare keskosa oligi tegelikult saar, Bleke peale ladestu

nud pruunika turbe kiht cn tekkinud ltlantilisel ajastul. Sellal 

oli veetase juba alanenud. Alanemine jätkus subboreaalsel kuiva 

kliimaga perioodil^ millest pärineb asule kultuurkiht. Järv kni

ves n uu isegi väiksemaks kui praegu, Roosisaure neem muutus ei» 

mlskõlvuliseks ja sellele asusidki elama inimesed (lj • Uad 

elutsesid vahetult madala, tõenäoliselt kalarikka järvesopi kal

dal, rohumaal, kus arvatavasti as mõningaid põõsaid. Veidi 

eemal pidi leiduma metsa. Lähedal voolas järvest välja Võhandu 

jõgi. 

Järvetaseme uue tõusu ae^s pole senine uurimine suutnud veel 

selgitada, Võib-olla toimus see ajajooksul äravoolutee järkjärgu

lise kinnikasvamise tõttu. Siinseid asustusolusid muinasajal ai

taks selgitada Tamula järve geoloogilise arengu edasine ja "üksik

asjalikum uurimine. 

(1) Indreko, SOTA XLV, lk, 41 
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sula koha olemasolu avastqtl 1933. a. suvel muinasleidude 

Ilmsikstuleku tagajärjel kaldaäärseä järvepõhjas. Prooviks eva-

rise tulemusena võidi konstateerida kultnurkiht1 ka vetest vabal 

alal. 1942., 1943. Ja 1946. a. teostati asula iäe lo orm selgitami

seks väljakaevamisi, kahel esimesel korral dr. R. Indreko, viima

sel suvel prof. II. ioors Juhtirisel. Kahest viimasest võttis alla

kirjutanu isiklikult osa. 

V" ljakeevatud ala haarab enam kui 62. n~suurust pinda 1st. Töid 

alustati ilsna vee piiri ligidalt, suundudes siit lääne sihis. Hil

jem laiendati algul vaid 2 m laiust riba, nii et väljakaevatud 

ala suurim ulatus põhja-lõuna sihis küünib 6,5 m-ni. Ala pikkus 

ida-lai he sihis on 17 m. 1S42. a. kaevati ala lõunaosa, 1943.a. 

loodeosa, 1946. a. edelanurka, Vastavad piirkonnad on punktiir

joonena eraldatud väijakaevamlste üldplaanil { joon. 2 ) . 

Juba kamaraкihis leidus üksikuio Icorrr*uid j a-hamua id, eriti 

luukillukesi. Viimastest kandsid paljud põlemisjälgi. Kohe ката-

га kiili alt mustast turbai üllast;ca 10 cm sügavuselt,saadi ka esi

mesed leiud: paar väikest luues ci .e katkendit ja savinõutükike. 

Nimetatud leiud jäid selles kõrguses üksikuks, red on ilmselt lcal™ 

dale kantud suurvee poolt järvepõhjas asuvate esemete hulgast. 

üleujutustest tunnistas ka uhtliiv, mida üksikute terakestena 

esines ühtlaselt kogu kamaraaluses turbakihis. Liivakat kihti 

ilmnes eriti selgesti piirkonna ka Ida pools es osaL;. 

I.usta turba kihile hakkas kaevandi \-otsas 25-30 cm sügavusel 

rohkesti segunema söesegascia põlerisjäi neid. 1 ee koosnesid pee

nest söepurust ja põlenud kalaluude tükikestest. Lisats esines 

rohkesti kivipuru ja siin-seal liivalaigukesi, kohati ka üksikuid 

rusikasuuruseid kive, mis olid murenenud peaaegu liivaks. Hakkas 

ilmnema leide. Briti intensiivseks muutusid need nähtused ca 35 

cm-st alates. Keevana! С-otse poole langes kultuurkihi ülemine 

piir järjest sügavamale, alates kaIdaserva ligidal alles ca 5C cm 

paiku. W-otsas saavutas kultuurkiht oma suurima intensiivsuse 

40-50 cm sügavuses ja löntes 55-GO em-ga. С-otsas ulatus kultuur

kihi alumine piir kuni 80 ci: sügavuseni. 

Kohe kultuurkihi all algas täiesti leiutühi pruuni turba kiht 

tihedate taineJäänustega ca 30 cm paksuses. Sellele Järgnes küm

nekonna cm paksune turbamuda- ja blekesegane kiht, mis 105-115 cm 



stigevusel läks üle kollakasvalgeks järvekriidiks. Kihtide üldist 

asetust kujutab profiil kaevandi l —poolsest osati i joon» j* Ii

sakul) . 
Kagu eespoolsest nähtub; mida enam veepiiri poole, seda süga

val ale jääb kultuurkiht ja tema ell asetsevad pinnaskihid prae» 

gusest naa pealispinnast. Seega on kultuurkiht! katva turba kas

vamine tolmunud hoogsana!t kõi^e kaldaäi-'rsemas oaas. Asule ole

masolu ajal pidi maapinna kallak olema siin suurem kui praegu. 

Ca 33 leiunumbrit pole saadud kaevamise teel, vaid on kogutud 

järveveest, kus nad larasid lahtiselt põhjal kalda ligidal. I.M1-

nasese bäc sattumine a inna on se 'otatav mitmesuguste põhjustega. 

siteks võisid naС vet и. kukkuda omaaegse inimese tegevuse taga-

järjel, eriti sellised riistad, i lllistega tegutseti vee kohal, 

näiteks kalastusriistad. Purunenud asjade täkke võidi ka tahtli

kult j'rve heita, Teiseka tulab v3tta arvesse vete uuristavat te

gevust kaldaselnas aegade jooksul, ̂ oe tegur on eriti arvestatav, 

kuna kultuuri j 'd nused paiknevad vet .о tundval neemel, rille kal
las jäib Tamulal sagedaetust lõunakaare tuultest tingitud laine

tuse ette. Praegune 'Lelles ei langeni siin pikkamisi, libajalt, 

vaid moodustab kohe veepiiril järsu astangu. _aaInised turbakihid 

on vesi seega minema uhtnud» Kolmanda!^ on võimalik, et leiud sat" 

tusid vette Järvepinna tõusu ja sellest tulenenud asulakoha kal-

daligidasena osa üleujutamise tõttu, "jt veetase järves on kerki

nud, seda näitab kultuurkihi alumise osa asumine madalamal prae

gusest järvepinnast. Elamise võimaldamiseks pidi neem olema iga

tahes kuivem kui praegu. 

Tundub tõenäolisena, et v< hernelt oma li."rega on muistne asula-

plats ulatunud praeguse järve alale, sest enamik veest kogutud 

leide ei 1 se end siduda vee kol al tegutsemisega. Jsemed sattusid vette. 

Järve kaldaserva Üleujutamise või vete nüristava tegevuse toimel. 

Loiema võimaluse kõrrel pidi olema eelduseks nende asumine sees

pool praegust veepiiri. Asula täpset piiri ei saa siin kindlaks 

teha, 

klanisplatsi г г'r Jooni ei s mtnud väljakaevamised ka teistes 

suundades selgitada. Ilmnes küll leidude grupeerumist, kuld suu

remas Vvi väiksemas tiheduses Jätkus nei5 kogu kaevatud alale. 

Viimase kõige ldap elsemasse ossa, ruutu с 22 (1) ja ruudu с 23 

(1) Ruutudesse Jaotus on näha kaevatud ais üldplaanil Joon. 2 . 



lõur;a' rde rühmituB kümmekond luueset, enamasti katkendid, Ja б 

savtnõutükki. Jiu'nepoole tuleb väike leidudest hõre ale. Ruutud es>-

se e 22, e 23 ja ruutude f 22, f 23 idaossa koondub leide veidi 

tihedamalt, i iit saadi ca 15 luueset ja nende katkendit, 7 kivi-
asja, mõned potitükid ja С nerivaikripatsit, Rohkesti leidus sa

mades fcuutudes on läbimõõduga kivisic, muuseas mõningaid 

paeplaate. ifcs kividest osutus lihvimiskiviks• Kivid asusid $0-80. 

cm sügavused, seega täiesti kultuurkihis. Ilende ümbruses ja neist 

veidi kõrbemal leidus rohkesti s;Ltt, puu- ja savitükikesi. Turba 

se s märgati siin hulgaliselt söepuru jw sõredat liiva. Kivicierüh-

me ligiduses võidi tühale panna puujäänuseid, nagu oleks siia 

korratult hagu mahe jäänurJ• lluudu f 22 idapiiril avastati mee 

sisse löödud puuvaia alumine оса, rille murdunud ülaots asus kul

tuurkihis 56 cm sügavusel pinne st. Rohkete söetükkide jv hulgali

se söepuru esinemise järele otsustades on siin tehtud tuld. Kivid 

on küll võrdlemisi väikesed, sü iiri võisid nad, arvestades nende 

hulk., vastavas paigutuses kunagi moodustada tuleaseme. Pole või 

natu, etjyiimase ühes servas asuv vai oli mõeldud aluseks puule, 

millel rippus keeclunõu. Teiselepoole tuleaset löödud vai oleks 

sellisel juhul hävinenud v~i J"änud vi lj a ka evana ta elasse. 

Kividekoondisest 1: änes levib suurem neaaegu leiutühi piir

kond. Ruutudest h 22, h 23, g 22 f g 23, samuti ruutude f 22 ja 

f 23 lääneosast saadi vaid 5 ha j vii asuvat "leiunumbrit. Alles 

ruudus i 23 Ja ruudu i 22 lääneosas algas taas leidude esinemine 

Ja seekord tihedamalt kui kaeva di idaotsas, nimetatud ruutudest 

Irene poole jätkusid leiud mitte küll ülitlase tihedusega, kuid 

siiski peaeegu pidevalt kuni kaevatud ela lõpuni. Kõige enam 

leiunumbreid saadi ruudust к 23, nimelt 36* Kaevandi loodeosas 

võis märketa leidude üldist hõrenenist keskosaga võrreldes. Tüh

jemaks laiguks osutusid ruudud к 24, 1 24, ruutude m 24 ISunaosa 

ja m 23 põhjaosa. Ainult üksikuid leide saadi samuti ruutudest 

n 25, о 24, p 24 ja r udu о 25 lõunaosalt, mis moodustasid teise 

leiuliõreda piirkõnna. 1943. e. kaevatud ala neljas laänepoolsei-

mas ruudus, samuti 1946. а. kaevatud alal näitas leiutihedus aja 
uut tõusu, saavutades haripunkti ruutudes n 21, p 22 je о 23. 

Täiesti leiutühjaks osutus kaevandi põhjapoolseimas tipus ruut 

m 2? lõunaosa, kuna ruutudest m 26 je n 27 sa^di leide einult ed&<— 

lanurgest. , e 

Huudu q 21 kaguosaat leiti 60 on sügavusel, soega ^ultxmrlci... 
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kõige alumisel piiril 7 suurenat rerlvaikehet { tahv. X : 1-7 ) 

lähestikku 25 on ulatusega piirkonnas. Leist 15-20 cm lääne ja 

edela poole asus samas sügavuses orneeritud luust pisteriist 

( tahVe II : 1 ), ktimrelond läbipuuritud auguga loomehaidaast ri

patsit JXt2TK3tXXIIXXX2XjJ murdunud tipuga luunõel ( tahv. 11:2 ) 

ja ravi i'-:ukil(3< • ̂ЖХЗООСХХХГХЗЯОС Lii sunn h. j,;, kahtlema te omal 

väärtuslike asjade koondatus kitsale maa-alale Sügavuses, kus 

tüüpiline kultuurieliit õieti on juba lõppenud, viib mõttele, et 

siin on tegemist esemete tahtliku peitmisega maa sisse. Kas on 

sel puhul tegemist >eitlelugv aarete säilitamiseks ja varjamiseks 

või ringi religioosne tagamõttega teostatud ohvrianniga, jäägu 

es ia Igu laht Iseks. 

о ga ei saa Ь idude levinis ßt teha кindIt 1  järeldusi asu
la piiride kohta. Tühik kaevandi põhjapoolsemas väijalõikes on 

liiga väike selleks, et ta põhjal teha oletust elamispiirkonna 

lõppemisest seal. See võib < sutuda samasuguseks leiuhõredaks ko-
' haks, nagu neid väi J e ka eva tuti alal esineb mitu. Lõunapoole jät

kub asula tõenäoliselt umbes veepiirini, mis siinkohal pole jär

su langusega nagu neere idati:us, vaid lauskjam* Asula ulatuvu

sest lväne suunas ei saa praeguste andmete järele teha isegi 

miggisugust o3,etust. 

Peale muinasesemote leidus kõikjal kultuurkihis loomaluid, 

nende suuremaid ja vi iksema id tükke ning killukesi. Eriti palju 

oli peenikesi kalaluutükikesi, "is koos söepuruca andsid kultuur

kihi turbale te iseloomuliku ilme. Loomaluid tuleb vaadelda kui 

toidu- ja riistade tooraine Jäänuseid, rriti väikesed luukillud 

tohiksid olla tekkinud luu töötlemisest tarberiistade valmistan!» 

sel. lag. J. Lepiksaare määramise kohaselt kuulus enamik looma-

luudest põdrale ja koprale, v-' iks cm osa ürgveisele Ja metsseale, 

kuna mõne üksiku luuga oli esindatud karu. Lääratavate kalaluude 

hulgas domineerisid säga ja haug, natuke leidus ka ahvenaluid» 

Lisaks avastati luude hulgas meil haruldase sookilpkonna jäänuseid. 

Siin-seal kultuurkihis leidus liivalaigukesi, r utudes к 24, 

m 22 Je n 23 savikaid plekke, Ruudu m 23 lõunaosas esines 5-Ю cm 
paksuselt si tt ja tuhka koes põlenud ja põletamata luupurugae 

Siin on telerist nähtavasti mõne lühiaJalisama tuleasemega, 

Väike tuhalaik ilmnes ka ruudus к 25. Ruutude q 24 ja q 25 piiril 

leidus rühm väiksemaid kive. Lende ümbr ses ei avastatus ei sütt 

ega tulika, ksikuid suurema id tive asus ruutudes о 21, о 22 jo 

p 22. 
Kaevandi edelaosas tuli ilmsiks viis muinasajal maa sisse 

löödud vaia otsa. Kaks neist, ruudu 22 keskpaigas^ osutusid teis

test mõnevõrra jämedama: e oma 10-12 cm paksuse läbilõikega. 



Heist loode poolsem ulatus alumise tipu£ blek<= >ihti, praegusest 

pinnast 116 cm sügavusele. Tere kõrvel olev j ne vai oli eelmise 

poole veidi längus, га, u сloks ta seda toetanud. Viltuses asendis 

leiti >s ruudus p 23 >lov vai - alumise otsaga kirdesse. Vaiad, 

asusic kõik juba roim turbes, r is si ii: e Igas 55-6 С cm sügavuses, 

Ainul и neide ülaot&ad ulatusid kultuurkihi aim iselo piirile. 

Seega on vaiad rae sisse löödud kindlasti kiviaja inimeste poolt 

nende 1'lei ised osad tuenl Ilselt viimaste ^olt h: vitatudkl. 

Vaiade alumised otsad olid ümberringi üsna ?ikalt teritatud, ai

nult tiks ca ? cm jämedune vai r :.ut q. 22 idaosas cli turbasse löö

dud t icsti terlt irata otsaga, mistõttu ta ei ulatanud nii süga

vale kui teised. 

Ruutudes s 22 ja s 23 leiti kultuurkihi all ca 5 cm jämedusl 

puutükke rõhtses asendis. I eist mõned сlid altpoolt söestunud. 

ulgaliselt puujäänuselc leidus ruutudes i 23 ja j 25. 
Kahjuks ei saa enam kindlaks tchr, missuguse eesmärgiga on 

vaiad naa sisse löödud. Lende paigutus ei anta alust väita, et 

nad oleksid toetanud mingit kerget rsagm est ja vitstest elamut, 

kuigi see võimalus i uidtigi on olemas. Igatahes näivad nad pärine

vat kultuurkihi vanemast osast, arvestades nonde ülemise otsa 

asetsemist elamisjäänustega kihi all. Varemmainitud vai kaevandi 

idaosas, ruudus f 22 uit tub seevastu alaotsaga kultuurkihi sisse, 

riis siin asub sügavamal, ja tohiks seeparast olla viimatinimeta

tud vaiadest noorem. 

IUI ei suudetud väljakaevamistega muistse asula välisilmest 

saada üksikasjalikumat ettekujutust. Saadi ainult läbilõige muist 

se elamiskoha mingist osast, osalt nähtavasti südamikust, ta ti

hedamalt ja hõredamalt kultuurijäänuseid sisaldavate osadega, 

paari arvatava tuleasemega ning kaunis ühtlase 20-30 cm paksuse 

kultuuri: ih igt , 

Väljakaevamistel avastati fmitsne inimluusг ilm j i ä nused. Kõik 

rad asusid kultuurkihi alumises osas^ ulatudes osaliselt ka alu-

misse leidudeta kihti. Vähemalt viis neist cli ilmselt me tud. Ku 

na ned vä rivad üksikasjaliku; at vaatlust> siis käsitlen neid töö 

järvises OSPS. 
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Kagu t hendatuc!, satuti aaulakihi alumises osas inimluus-

t iaJauv.e j -ianus tele. Kõll: need asusid il:; ueu г anas sügavuses, 

kolju kõr^e; .а о sag: 45»5£ cm pealispirnast. .ranc 1 moodustas 

Void ilJLBj luustik IV . V:ir в sest oli s illnud va id koljutükko ja 

õlavarreluu, Koed laidusid 30*40 on sügavusel. 

Luustikud, platseeruvad ala 2 с ld ud er ikka na t e а а e osadesse -

kesKcle ja edela nur*:a ( joor. 2 ) . ̂ende juures anus te na lai-

tud сaeme<!, niipalju kui selliseid on saadud 1:1 nclaks teha, on 

täiesti kooskõlas asula ruu inventariga. Seega peaks olema sol-

c.e# Gt maebuc on saj a v sula elanikke. Vlor li j 3a luustiku 

ülemine osa ulatub kultuurkihi slgavaitasae ossa, üksikuid ese

meid leidub isegi mõnest luustikust allpool. See asjaolu vilis

tab laipade matmise võimaluse enne asula tekkimist, Tejaolt-

poolt tundub neetute kohale ladestunud kultuurkihi olevat terve 

j : hilisanal ajal puuti .Uu, nis kinnitab, et matmisi pole teos

tatud parast asulas elu ise XOppu. 

Luustik I, Idapeolaaim, lamas paranal küljel könksus jalga

dega, k; ed arvatavasti kõhul kokku pandud, peaga loodes. Pealuu 

sügavas 5З cm. laud olid võrdlemisi kõdunenud ja osaliselt esi

algsest asendist ära vajunud. Tõenäoliste panustena leidus kol

bast vasakul Ju. vasa.u pulvekeare juures savii utLkke ( tahv. 

1:8). Vasaku küünarnuki juuras asus sarveoks je luutükke, 

jalgade juures pähklikoorl Ja arvatavasti tar: at iru koore tükk. 

Viimase id võib mõista :t.tr lool laibale kaasa mandud toidu Jaa

nustena. 

Luustik II paiknes eelmisest ca 3 m läänepool, lebades vasakul 

küljel, samuti magavas asendis, könksus jalgadega. Pra asus tal 

kirdes 51 cm sügavusel. Luud olid säilinud veelgi halvemini ja 

puudulikumalt kui eel loel. .arvati va te anus t ena leiti pealuust 

vasakul kümmekond savinõutüllci ( 39321177,195 ) (1), ribiluude 
kohal kaks luunaaaklit ( 3932:203,204). Koljust mõnikümmend 

в ent ine er it eemal asus ha: laarlpata ( 3932:202 ), mille seoa 

luustikuga on j* relikult kahtL ne. . ÄiustIku XDulL ribidel loidus 

kalasoomust - võimalik toidujTänus. Jalaluudest veidi läanepoole 

leidus samas sügavuses satt. 

Luustik III asus eeli iset ;a rööbiti, temast ca 1 ш võrra ka-

gupool, тутпляук" угу»ülakel a lamas 

seljal, kätega risti üle lülisamba kõhuosa, kuna jalad olid 

im 
Leidude numbrid on sajad, mida nad omavad EHSV Teaduste Akadeemia 
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könksus paremale poole • Orientetrloon sara mis eelmisel - 170e 

Kolju peälmino one at' s 48 топ sügavusel, !cc2>a ja jalad 55-56 om 
sügavusel. Koljust vasecul leSti s.vinöutükk ja töötlemise jal

ged ega kihv ( tahv. 1 : 12; III : 1 ), koljust paremal luunaaskii 

1 xalv. ;i .i:5 j 3 

ХХЖЗЗОООООШЖ Kaela. . juuretu 1' iil ;.ir.L i Ir.vx'iista kat

kend ( 3952:194)# ribiluude vahelt ehingiotse pära ( tahv. 11:7 ) 

parema Õlavarreluu kõrvalt anuietina kantav narmas ( 3932:208 ), 
vasaku õlavarreluu läl edelt s vinõul atkencl ( 3932:191 )• Sääre

luudest vasakul leidus i Lingictsc päraоsa ( tahv. 11:8 ). Vähemal 

osa neist leidudest tuleks pidada panusteks. Telleri luus'iku 

ümbrusest Ic: it 1 pi likli 1 :oori. 

Luustik IV-st, na0u öeldac, oli sailinuб vald Xoljutükke ja 

üles õlavarreluu, r is dr. J, Aul * i es j a tuna 1 iku hinnangu järele 

kuuluvad t Is kasvanud r.ahele. . eed luud asusid munde luust liikude

ga võrreldes pirn le Несли 1, õieti kultuurkihi f Ionises osas. 

Inimluud asi iv siin arvukate loomaluudо seas. Säilinud väheste 

luude tõttu oi sea elle 1- "ndel, 1 as antuä juhul üldse on tegemist 

matmisega. Igatahes on need irinluud sattunud siia asustuse lõpp-

perioodil, utnine, kui see siiski ж toimunud, on teostatud va

ga pinnalähedaselt, mistõttu kas loomad või vesi on ininji änused 
laiali kanc'hud. Olgu rtär jitud, et ka järvest leitud luude hulgas 

avastati iks inimese selgroolüli. 

Luustik V sü illnud os: c. "elunesid ao lm;; st est koljutükkidest 

s üg лг ап -1, neigt с f on id: -kirdes, Luud kuulusid vrikelapse

le. Skoletist leiti vald pealunttikke, nende seas alalõug piima-

hanmastO;;j ja kuni neli riMluur 45 om sügavuses. 1 stmisasendlt 

ja •suunda polnud Võtoalik kindlaks naerata. Bealuutükklde lähe* 

dal .sie ;nü ihv, murdunud katkendelks ( 3960:215 )• Luustik IV 

ja V vaheliselt alet leiti viimasega urbes samast sügavusest kaks 

luues et ( ;'96C :Г18| talv. 11:9 ) • 

Luu: tlk VI lebas kaev: tud ala edelapoolseimas nurgas 45 cm 

sügavusel, selili vMjasirutatult, parem к si küljel, vasak k> sl 

veidi küünarnukist köverdatult puusal, orientatsiooniga lõuna

kagusse, Kahe eelmisega võrreldes osutus ta luist1 säilinuks, Ai

nult pvjluu oi t 'lesti purunenud, kuna топей Г uc olid oma esi

algselt kohalt nihkunud. Näiteks leiti tiks pealuutükk ja hammas 

põlvede piirkonnastj teisedki hambad olid leialipillatult ala-

lõua rb "ii'ee. )r» «Т. luH j e.rgi kuulus ic! ? ud arvatavasti kahe-

ktinnendais eluaastt is elevale mehele. ihnustena leiti luustiku 

juurest põigiti üle vasaku õlavarreluu ülaosa vasarana kasutatud 

kivi ( tahv. IV:9 )• Luustiku kaelaosa piirkonna»f õlgade ja ala-
lõua joonel leiti c: 25 pr.urauguga : с masripatsit ( 3960:244) , 
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mida tõenäoliselt oli kantud kaelakeena• On huvitav, et enamik 

neist hamma s helme stest oli paarikaupa väliselt sarnased, ainult 

kolm suuremat erinesic teistest ja ka omavahel. See faähtus viib 

mõttele, et hammastest no Austatud keedes püüti taotleda teatud 

välist korrapärasust, näiteks on mõeldav kee moodustamine sümmeef-

rilistest pooltest mõne (antud juhul l:oWe) suurema hambaga keskel. 

Teistest veidi eemal asus tiks hammasripats (39600:243) vasaku õla 

piirkonnas, kuna parema õla juures leiti sanuti läbipuuritud loo

na« või linnuküünis (3960:242)• Suuren hammasripats (3960:245) 

leiti põlvede vahelt. Kõik need harzbad kuulusid kiskjatele. 

Luustik VII (joon, 3» vasakul), asus eelmisest ca 3 m idapool, 

kuid sr\lele peaaegu vastupidis s suunas - peaga poh je, Skelett 

lamas säili väljasirutatud asendis k< tega vabalt kõrval. Lund 

olid s' ilinud peaaegu täielikult ja hästi, välja arvatud vasakule 

pööratud pea, .mis oli täiesti purunenud, arvatavasti ta peallasu-

nud suurema ca 25- cm-lise läbimõõduga kivi raskuse all. Kivi ise 

ajajooksul oli täiesti murerien d, nagu paljud teisedki kultuurki

hist leitud kivid, rabases maapõues seismise tõttu. Kivi ja pea

luu vahel leidus v-id mõne sentimeetri paksune mullakiht, mis la

seb oletada kivi tahtlikku paigutamist leiba koljule. Luustiku va

sakul küünar luul esines rida väikesi rist isuuna 1 i f; i kriimustusi 

või tekkeid, mis, arvestades kultuurkihi vigastamatust luude ko

hal, samuti täiesti puutumatut ilmet, mille j:ttis kogu matus, pi

did olema tekitatud enne matmist. Luustik kuulub arvatavasti 10-

12 aastasele lapsele. 

Koolnut oli panuste;j varustatud rikkalikumalt kui ühtki teist 

asulasse maetut. Pealuust vasakul leiti koos kaks suurt merivaik-

ehet ja ? mnoake (tahv, X:8,9; 11:4), vasakult rangluult kaks pi

sikest kujult sarnast merivaigukillukest (3960:26?), parema õla-

luuvarre ülaosalt hargikuj uiiselt lõhkise krooniga hammasripsts ja 

väike luust linnukuju (tahv. 111:3; IX:1), lülisamba keskpaigast 

neli hammasripatsit, neist kaks reb se või koerahammast (3960:271) 

kõrvuti lülisambal, viiraste kõrval kummalgi pool selgroogu aga 

kaks : undiki.iva (tahv. 111:2), Lambad olid asetatud ti lesti süm
meetriliselt, läbipuuritud juureosaga luustiku pea poole, kõverus

tega vastamisi, olles nähtav sti kantud ühise nööri abil. Hundi-

kihvadest luustiku jalgade pool leidus samuti kahelpool l:>lisam-

mast kaks lamedat siledapinna ist kivikest, tiks pikerguse, tciüe 

ovaalja kujuga (tahv. IV:1 ,11). Parema küünarnuki juures asus 

jälle kolm hammasripatsit (3960:274), kuna seespool vasakut küü
narnukk! 



leidus katkendlik luuripats koos väikee kiskja hambast ripatsiga 

( tahv. H :2; 396С:2?3b ). Luustiku эа renal t küljelt ribide ja 

vaagna vahelt tuli ilmsiks eks vaga peene t eru luu tt'kki ( tahv. I 

IX:3 ) lihvitud otstega. Võib-olla oli neidki kantud heInestera. 
Rarere reie luu je v« a ena v: У cl lebas õhukenest luupleadiet voo

litud 11: nukr ju, katkenditena ( tahv. .17:4 ). Vaagnaluu vasalcpool 

se y• re alt raadi luu- ve i sarvplaadlke sisselõigatud soonega 

( 396C:274Ъ ), vasaku reieluu 1 laotse juurast - 3 urlpatsi kat

kend ( tahv. ВС:5 ), Mõlemalt poolt parema reieluu keskosa leiti 

kolm hanmasripatsit (tahv. 111:4; 3960:275) ja 1; uripatsi kat

kend ( tahv, i;::6 ). R1 veele vahel loidus viis harj asripatsit 

( 396 ;:277 ) ja sisselõigatud sirgu;;a vilet:õline toruluutükike 

( 396C:2?c ). Põlvedest stг as ke-guses loidus sääreluude vahel 

kaks ripatsina ka nurise j? Igedota loo na härmast ( 3960:280 ), neitsi • 

jalutsi poole, s aere luude keskosas, lamas kiltkivist kiitiste lb ja 

saj oast materjalist teIvakese kild ( tahv. VTI:I ; 3960:282 ) 

ning lõpuks rauaoksüildi rugulake, keetud punase värvainega ( tahv 

ЕС:7 )• eale t-ÖleIdud geriete eli Iruetikul kaasas loomaluid: 

paremas kaenlas p;kk toruluu, vasakus kees veidi peenem torul.uu. 

Esimene neist peaks kuuluna veiksemale neljajalgsele, teine min

gile suure: ai linnule. lir ks leiti veel mõningaid loomaluutüK-

Ke , mis võlsiC aga sett;/a ka Juhuslikult luustiku juurde asula-

kihist. Vasaku kee juures lebas tükike ко"'•* kuru liitud puukoort , 

mida tohiks kindlasti arveta panuste hulka, 

: agu matuste kirjeldusest selgub, ei saadud konstateerida 

kind11 piirilistr heudaukude ega mingisuguste kirstude või matmis-

alivSte jäi i. Plaanil ( joon« 2 ) võib küll n ha nonIngeid suure

maid kive luustik VII ümbruses. Keed asusid aga tublisti kõrgemal, 

samuti ei näita nende paigutus mingit otsest seost luuetikuga. 

Viimase neel kultuurkihis leidus rohkesti Igapäevastest asjatoi

metustest mahajäänud^ luupuru ja esemeid, milline olukord näitab 

tavalise elutege trust ji tкил1st rae tu kohal. Järelikult ei soovi

tud ratusekohtakultiagi eraldeda asula muudest osadest, ega ole 

kivegi jellc tagtmõttega sinna }. andud. bribed on raotud niiäils 

võrellerxi:ii asula kc kõssa, madalale, kaetud ainult Õhukese rul-

lakorraga. I aetuil on kaaeas mitmesuguseid panuseid, nagu see 
on vi.; tavaline osiajaloolisto лtue e juurоs. Seejuures on tar

vitatud kahesugust mati isasendit: ühel juhul lamavad luustikud 
V 

magavas asendis könksus jalgadega ja kätege risti kõhul või rin

nal, teisel 3uhu! on nao täiesti väijt sirutatud rahulikult kõr

va llebt va te к. tega, Orientatsioonisuuriana on.eelistatud põhjakaa-

ri, aluult 1 listi!; VI asub oeaga lcui: -kl Uus. 
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Eespool j out i selgusele i etuste seraeegsvees asulaga# Selgega 

pole vee l öe. d( , т err с jr .гid l:£ik r trrsec tc • z rt •: rc. üheaegselt 

Viimase voire In се vestu r< hg lb erinetr natrlssrer.6 je teetud eri

nevus рапш кг» Jättes veetlusest kõrvele ha lve st is rl 1 inud luus-» 

tikud IV- je v —r da, i j le suhtes ei öaagi konstateerida kindlaid 

parme ei'.,, volt könksus jalgadega neetud, luust ikkudel nentida pa

nustena peaaegu erenc Ittr t s a v 5 n õuk 1 lv с t1 li ust tööriistu — 

naaskleiI ning ahing!otste katkend cid, kune väljasirutatud asendis1 

luustIfuc on ee?.kwi#v€ rikkalikult varustatud loore 1 2:nestest ri

patsitelt , nice kanti keedena ^? tõenäoliselt ka kehakatete külge 

kinAitatuina• Luustik VI.-ndal esires Ilseks merivaiku la roh

kesti õhukestest luupl- atidest voolitud tooteid., Sedalaadi ese

med pvuduäid täiesti könksus jel:;acege luustikkude Juures, 

Ida-Euroopa stepiala Ja Põhja-Kaukaasia kainistute väljakae-

vmisel on uurijatel õnnestunud näidata natnisasendi järk-järgu-

list muutumist neoliitikumi lõpus, üleminekul pronks la ega« Kui 

Tarlupoli kalmistul lanaslo luustikud väljasirutatud seliliasen-

dis, siis hilisemasse, III aastatuhande teise p:>ol:lc kuuluvasse 

JTaltšlkl kalmistusse oli maetud peaaegu eranditult külili könksus 

põlved eg \. tlerinekuvornina esires viimases kalmistus vanemate 

matuste puhul nati 1st küll könksus põlvedega, kuld selili. Sama

sugust гдеtmlsasendpuutumist võidi JMgida Donetsi ja Volga ala 

kalmistutes. (1), 

Kirbes oleval juhal ei s.a sellist vanus emääran ise kriteeriuri 

tarvitada, sest Lestis ei ilmne matmisesendi muutumist niisuguses 

ajalises järjestuses, Lestist tuntakse haudu alle alates ca a-st 

2000 e.r.a. ITeed on ere ii:us üksikhauad, maetud kes uks vc 1 lil— 

hestikku mitu Inimest. Iseloomuliku panusena esineb sageli vone-

kujullne kirve 2 , scllekõrv^l ag;. sa cdasti 1ш luuna a ekle id ja te-

si luuri istu, muuseas ehitigeiu, nln^ keraarikukatkendeid» I õni-

kord on laibale kassa pandud puuraujuge loorehamb.id. Haudades, 

mille inventari hui ;as niisugused hambad doi ineerivad, leidub 

väga vähe või üldse mitte muid panuseid. Silarfl pol e neis mär-

' gatud ka venekirveid, Kuna suurt oss neist haudadest ei ole 

saadud teaduslikult 1'bi uuride, siis on matr isaeeAd sagedasti z 
Jiiänud selgitamata. Siiski näib. et veneklrvestega varustatud - — 

VH/Я шгамужу haudades on valitsevaks könksus jalgadega küll-

llasend, kuna selili väljas irutetult me tn is о juhtur eld tuntakpe 

v^he, Hararesripotsitega v;. rustatuc 1 .iuS'. 1! \i 1 . .aved seevastu — 

väliselt Just väljaslrutatult seliliasendis (2)^ 

f J i;eItšik,м<мли«й£CCI- I » - ^• 25 v J • 
щШк *' (2): i verier te r l tu г' kr 

н ' - • •! • J e.vO, BSA - Ifc.r0?. ii#-
J" ' ' '—' cÄ * 



Venekirved püsivad testis tarvitusel ajavahorikus ca 2С00 -

15CO eer~,a. (4). Järelikult peavad hauad, kua neid esineb, kuu
lutas samasse ajaperioodi. Гаг; asripatsitega haudu ei luba nende 

inventar täpseralt dateerida. iiski vähemalt üks neist ulatab 

kindlasti pronkslaega, ajavahemikku 1000-1200 e,n.a,, nimelt 

Hivisaare kalmistu oma vähemalt 24 luustik^. selili väljasiruta

tud asendis, (^, , Uue r htusena esinob siin surnute vi ikeste mu

nakividega piiramist vi k: tr ist, -in- laseb ka Irls tut, koos ligi— 

dalasuva Käo hauaga^toi t teadaolevatest haudadest mõnevõrra 

nooremaks pidada, TJhel Ju ui or haua kividega katmist esinenud 

ara ka venekirvoga matuses (J), 

ж ii ei sae Jt et; с :•с Mavastatud kaLiete põhjal kehtestada 

kindlat reeglit matmlsesendi järk-järculise muutumise kohta• 

Iafcmisvlis Ialliii könksus jalgadega on esialgu küll pf iratud II 

aastatuhande esirese poolega, aga sellega .»aralleelseit maetakse 

surnuid ka selili väljasirutatud asendis, milline komme püsil) 

jõus vähemalt aastani 12ОС e,m»a# Tamula inimmatusts relatiivseks 

kronoloGiseeriniseks nendest andmetest ei piisa» 

Jätmine asulasse, nagu seo euineb Tanulas, on .„esti esiajaloos 

esmakordselt konstateeritavaks nähtuseks, Siiani tunti ainult 

pmaette eksisteerivale haudu, Heist mõne juures on küll arvatud 

leidL ka. elamisjälgi (4), kuld serla pole saadud teaduslikult 

toestada, 

1 ..tr is kor 7i e t asula с sc t unt skse nc о Hiti kurni s jje s t ige 11 he d a It 

seotud Põftja-VCnC ai r ets elev õötmest, nn, kammkerev ml Ilse kul

tuuri piirkonnast. Vii: asesse kuulus ka l esti. Liin on kindlaid 

lnimmatmisi leitud neljast asulast: Jazökovo'st Llen-Volgal 7 

luustikku (5), I-nxilovo'st ^ka orus 1 (1), HubeninoVt Latsa jär

ve kaldal 5 (7) ja KaraveihLa'st V0Ž2 järve ligidal 22 luustiku 

jt-änusec (ЕЛ • 

(lj Indreko, Viljandimaa, lk,"1 j j 

2) Indreko, VilJar.dlraa, 3.k, lc, 3 0 ;  al2c'"e:-., ' .ir Ar eh, lk,49 jj. 
J) Jut on I isuv rc kt Ic lelust lal j a la kiel1 , fndreko, ÕESA. t933* 

lk,208, 

(4) Heiteks kalmel ihula asunduse jvvr^s 1 с ila kihelkonnas* 
Ind reki , ÕESA 207, 

(5) Bader, Geb. эр:. III, 3k, 17 jj, 
(6) less, TFOvu^b Гам, VIII, lk. rf A . 
(7) гг-г.тщм й,н Гад. 73jj., Ioas, СоЬ.а х̂.. v, lk. 51 jj. 
(8) j vjuasov, Л̂ хя, ru-vv : IJ, lk. 17 jj. 
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Ilagu Tamula ski, on siin surnud 1 aetud nln l- ligidale, enamasti 

asula kultuurkihi alumisse ossa. 'Tavaliselt lebavad luustikud se

lili väljasirutatud asendis rahulikult kõrvallebava te või allke

hal kokkupandud käte ;c. Ijksikjuhtur eil on neetud kõhuli või is» 

tuvLG aseridis, kuid mitte kunagi ei esine könksun jalgu# Surnu

tele kaasa pandud eseme-e hüljes leidub i itresv.sruseid tavalises 

elus vt,jaliiske tööriistu, nende kõrval aga rohkesti ЭЩХГШШХ 

Х25.МЗЖЖН puurauguga loeme han ja id, luv ripatseid j г -naaste ning 

ritu prir it iive et kur titö v in'-- ja loor aku ju': est о näol. Panu

seid on eriti hulg: liseljb ainukeses sehituntua kanmkeraamilise 

kultuuri e±iks liistus v iketel irve sa are 1 ( vere keeles,,Оллтш öcm«tofc / 

( nez > Järves (1). nt ' "ee. xti neist 1.. iudad'est 'pole saaeud konsta

teerida panusena keraamikat, kuiji asulate kultuurkihis^leidub 

Iceraarikat kti luses. irvessare kalmistus leiti vali saviröude 

õrn am onteer ii i s eks k:.1 g ut a t a v luu s t kajrat ripe 1 a ins с tunnilisena 

kera mi a olemasolust kalmistusse atjail . 

I a ini tud a s j а о li id viit ava d kül 1 a It s e 1 eerti Tar ulc va 1J a s j -

rutatud asendis maetud luutikk^ude kokkukuuluvusele teiste kaiim-

keraae.iüse kultuuripii^koi:na i .oliitiliste matustega, 

дппготпптхзаюеро^юсхл^^ 

Kiige enaj- ühiaeid jooni mat. iskomb stikusrcundub Tamula oma

vat nn. Kerg >poli kultuurirta ; i kuuluva Kubeninoga, mille Foss 

on dateerinud II aastatuhande keskele е#в*ае (2). Viimases avas

tatud koli: luustikku 1< iti v ljasirutatuc asendis, kuid kõhuli, 

nägu vastu maad, käod vaagnaluu all. toks neis orienteerus SSO-sse, 

kolmas se, seega teistele otse vastupidiselt. Koigi kolme 

pealuud olid säilinud katkendlikult, nii et v .lj akt cv: ja oletab 

nende tahtlikku purustamist mav, j ate noolt (3) • Kahte samasuguse 
vJjMLUßjlKKU 

orient at sioonija^sal; tis rikkalik j .aua Inventar, sealhulgas rohkes

ti luurinatseid ja mitu skulptuuri, kolmas, vastupidises suunas 

lebav luustik oli täiesti panusteta. Kõige es ernet erohkema haua 

pehi oli "naksult laetud ture pu:: sc v rvimullage. 

Punast värvainest eelnes ka tois/c Largopoli kultuurirühma 

asula, larava ihlia Laudades. Asula kuulub eeli is ega umbes sai As

se aega (4). 

(1) licvdcnikas, Cob. арх- VI, lk." 46 jj.T Лпх. uco a. lk.8 jj. 
(2) Poe , СоЬкарх. V, lk. 
(3) Foss,ЖэдыTUM VIII, lk. 
(4) Irjussov, UTjvtv И TU Al J I /, lk. 17. 



Siin saadi г.atused jagada kahte erinevasse vanuserühias, kusjuu-

res ilmes, et ookritarvitanlne oli tavaks kujur rud just noore

mates haudades, venerates esines seva harva je v^ähe. Veelgi ir>-

tensiivsonialt oli punar .ülla külvatud, II aastatuhande teise poolde 

kuuluva (1) Lirvessere kalrlstu haudadesse* Siinkohal tuleb mär

kida Taftula luustik VII juures leitud raua oks viidi r ujule t, pune-
1 ullv. algainet, к iile vä .ispind oli jubabiautunud punaseks. Sel

legi hauda panemist tuleb vaadelda seoses laialtlevinud punase 

värvaine tarvitamise oruugija. 

Heie läänepoolsetest ni aber: laactast on neoliitikumis asulasse 

mati ise koi ne olnud tarvitusel Ckandinaavias, ceck: tt Cjamael. 

Silt tuntakse sellest ajast viit asulat, mille pinda on neetud» 

Koines ne*st: 11c : o; is, Ires ja Cullrumic (1) or leitud ainult 

üksikuid skelette, aks asulat, Yisby ja Väster^bjers, kujuta

vad enesest aga tõelikke kalmistuid, kuhvhmaetuci kümneid laipu(3) 

Luustikud Ojar.aa asulahaudedes lebavad valdavas enanuses selili 

vsljanirutatult. Kõige huvitavam, ühtlasi kõige arv il: ena te na t us

tega on Västerbjersi asulakalrictu. Siin veidi paaril korral 

nentida ka könksus jalgadega rxtnist. Luustikud asteid tavaliselt 

ainult 40-50 cn sügavusel pinnast, ca 50 в laiusel alal, orien-

tat-ciooni»®, põhja, i in, uau^jisäid kivinoodustisi kalmistult ei 

leituc. Panuseid esines suurel hulgal. Luude Ja luueserete.hea 

snilüvuse tõttu saadi asjade asendist teha väärtuslikke järeldu-* 

si nende kandi ise ko&ta. Kii leiti nuiste.üaudadest sageli läbi

puuritud loon.hanbaid jiladaa reas йыЪег luustiku rcieluude. Nagu 

vriljakeevaja kinnitab, kanti neid sellaselt kehakatete küljes, 

kus nad Vuib-эИа moodustasid nin> i narmaste rev. Rinnakorvi üle-
. • 

osal kanti ehteid läbipuuritud seakihvadest, kuna kaunistatud 

luuplaadid olid tCenacliovlt seoses Vööga (4). Neid tihelepane

kuid --asutades saab parema ettekujutuse ka Tamula luustik VII 

Juures leitud mitmesuguste luuplaadikeste ja harr.vsripatsite 

seosest omaaegse rõivastuse, a. 

Nii Västorbjcrs ; t* k: Visb;/ on dat' erltud ; ontolinse relatiiv

se kronoloogia Järji küik-iaudedevJa lõpuossa (5). Helenas asulas 

harrastati pi;.'. ;irej; cvsv l õrv l Juba karj ipidamiat, väikese l 

mräral oletati vasti ka algelist põlluharimist (6). 

. .sulamatuste olcrar lu 0 J arva ai muidugi ci r ji vrstu Tamula 

matuste kokkukuuluvusele kanmkcraaniliso kultuuri piirkonnaga. St 

dr.ned vii isei • tn f elleks iie :'щ.ггсгС9 

Revdonikas, Cob* apx« l 

ihlrfr., Gotls (is, )*:. lx 
li i  1 6 £ f  G o tlandi - ' 17 'j., 1 cbtf •с r, >ct rch.X, lk.6 
Stef!tnber< ;•i, Acte Ar ch-Xf. • jj*» joon#5#Ö» 
Sternberg'- r, Aeta Arcti»)kyl*U 102# 5 

(G) Л \:л: L\ , Ас4 а ЛгсК.Х, i • "7 * JJ* 
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IV E s i: E s т I к. 

Tänu Qsulskiht1 katvale turbale, on Tamulas säilinud rohkes« 

tl luuesenaid. ieed aitavad oluliselt mitmekesistada omaaegset 

kultuuripilt1• Selle poolest on Tamula õnnelikumas seisukorras 

kui nitned te&ped neoliitilised asulakohad Eestis ( Jõelähtme, 

Undva, .uomml)» Puutooted seevastu pole kahjuks alles hoidunud. 

Leiti ainult mõningad teritatud vaiad, mis enamikus säilisid 

õieti kultuurkihi all. Siiski pidid puuriistad omana tähtsat 

kohta asula muinasaegses majapidamises, nagu tunnistavad siit 

rohkel arvul leitud peamiselt nuutöötlemlseks mõeldud talvad. 

Jagades Tamula asiielud nende valr istemiseks kasutatud ma

terjali järele, ilmneb järgmine artmline vahekord: luust ja aar« 

vest esemeid ning nende katkendeid - ca 370, savitoodete Kilde-

oa 1?0, kiviriistu - ca 160, töödeldud Ja töötlemata mer ivaigu-

tükke - 30. I.eed arvud nii It avad luuriistade suurt osatähtsust 

asulainventaris, kuna keraamika erikaal Jääb suhteliselt vt<ga 

madalaks• 

Järgnevas lühikeses esemestiku ülevaates pean kinni eespool

toodud leidude jaotusest rat er j a li Järele. Prandina lubatagu 

ainult skulptuursete kujutuste käsitlemine Jeitta omaette ala J ao-

tuse teemiks. Koos nendega vaadeldagu ka ideoloogiliste tõeks

pidamistega seotud esemeid ja eKteid. 

A ,  K e r a a m i k a  ,  

Keraamika haarab Tamulas ende alla suhteliselt väikese osa 

leiunumbtite koguarvust - ca 20 Lesti t- iste kermkeraamilise 

kultuuri asülti kohtadega võrreldes on soo t« helenenuäratev. Pea

legi on Tamula savinõud säilinud väga väikeste kildudena, sageli 

mitte võimaldades endast välja lugeda nõude suurust Ja kuju ega 

saada täielikku ettekujutust ornamentikast. Suur pudenevus on 

tingitud savinõude halvast põletamisest, mistõttu nad ei suutnud 

va tu panne märja turbaraa leotavale toimele. 

Sevinõude koostismassls valitseb üldiselt kaunis peen savi, 

millesse on segatud liiva, harvemini kiviterakesi Ja erandjuhtu

meil nähtavasti ringit lublainest ( jirvekarpe? ). Vi rvuselt on 

savimass enamasti Iie lo, 1'1 s pruunjas vi halli Ka г • ir looni 

on ta võib-olla omandanud turbas seismisest. Ijrilllgl moodustab 

väike rühm potikilde, 1 is teistest erineb oma peaaegu rustale li

gineva värviga Ja üksikute suurte kiviteradega koostises, kusjuu

res scdelHki keraamikat on ka tugevamini põletatud, olnult harva 



КШОБЗНХЫ võib neil mustjatel nõuttikkidel näha väi is pinnal 

õhukest helepruuni kihti. Zee on tekkinud arvatavasti valmista

tavate savinõude viimistlevast silumisest mingi märja nahatüki-

ga. Niisugust õhukest teisevärvilist pinnakiht! ilmeb vahel ka 

teistvärvi nõukildude juures, Cee on lalaltesinevaks nrhtuseks 

savinõuttikkide juures kõikjal, mida seostatakse savinõude valmis« 

tantse tehnikaga: poti viimistleval silumisel märja.nahatüklga 

on viimast kastetud savisegasesse loputusvette. (1). 

Keedunõude sisepinnale sageli tekkinud musta kõrbekihti 

võis Tamulas leida ainult neljal nõukillül. Selnapaksuse Järgi 

otsustades pärinevad need killud keskmisest veidi suurematelt 

nõudelt. On maini-av, et nimetatud potitükid leiti kas veest 

või veeligidasest asulakihist, kus võis oletada kc kunagist tu

leaset kividega. 

Savinõude VfIlsest kujust on v> raske saada mingisugust 

ettekujutust, sest killud on nii väikesed, et nad vaevalt pee

geldavad nõu tavalist nelnakumerust, kuid ci suuda edasi anda 

seina võimalikku profileeritust. Säilinud kildude paksus ja nen

de, eriti servattikkide suurem või v' iksen kumerus nMtab siiski, 

et on tarvitatud nõusid mitmes suuruses. Servatükkidest Ilmneb, 

et savinõude ülaserv oli peamiselt kahesugune. Suuremate nõude 

serv paksenes veidi ta all olev:, seinaosaga võrrel es. Pealt 

olid sellised servad harilikult tasased või õige veidi kumerad, 

kuni 1,7 cn laiad, sageli kaunistatud põiksete karmijalgedega. 

Väiksemad, õhukeseseinalised nõud seevastu ei omanud peksenevat 

serva. Kendel muutus serveosa ennemini õhemaks seinaga võrreldes 

olles pealt täiesti lihtne ja kaunistamata. Ainult mõnel üksikul 

õhukeseselnalisel nõul on serv tugevasti laienenud väljapoole, 

moodustades üwber nõu üleäere kulgev; terava randi. 

Eespoolöeldu kiis Tamulas üldise hallika Ja pruunika välimu

sega nõuliigi kohta. lustjatest kõvastipõletatud savinõudest /* 

pole säilinud ühtki servaosa. Üks profileeritud kild serva ligi

dalt laseb ainult oletada, et savinõu servast allapoole veidi 

kitsenes, püsis siis mõne sentimeetri jooksul sanalaiusena, see

järel õle kohal õige veidi l<icnes, et siis hakata kaarjalt kit-

senei : rõhja suunas (tahv. 1:8$,IV: 13 )• Samast nõuliigist sl i-

linud paar katkendit n itaved, et nõu põhi pidi olema 3ame. 

(1) Vojevodski, Cob. ap.X.I, lk. 63 jj. 
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"Ühel potitükll av; ldub seina üleminek põhjaks nõu seespoolsel 

pinnal nõguskaarjalt, kusjuures põhjaosa veidi laieneb seinaga 

võrreldes, moodustades välispinnal terava ranci ( tahv. IV:15). 

Teisel põlijettikil tol:лtb välisseinal üleminek nurgata, ünmaralt 

( tahv. JV:14 }• thel vi ikesel katkendil, profileeringu jlreie 

otsustades Õla kohalt, leidub ovaaljas nlbuke viil is pinnal 

( tahv. B7:8a ,8Ъ )• Sellis d, asetsedes nõu küljel kahel pool, 

olid tõenäoliselt mõeldud ta tõstmise hõlbustanjeks. Taolisi 

muhukesi esineb Ida-Preisi"nöörkeraamikas, kus võib leida ka 

nõusid ligikaudu sellise põhjaga nagu eespool kirjeldatud (1). 

Tamula savinõude ornamentika on kaunis mitmekesine. Põhi

motiiviks on sissevcjutised, peamiselt lohud, esineb ka kammi-

jälgi. Heed kin itavad Tamula keraamika peamas i kuulumist karim-

keraarnika hulka. Kuid ornamentikas pole leida seda reeglipära

sust ega teostamise korralikkust, mis on omane kammkeraamilise 

orneerimisstiili õitseajale. Üldmulje j; äb kahvatuks: sissevaju-

tised on nõrgad, mõnikord vaevaltmärgatavad, lohakad ja ebaüht
lased. 

HJIIMIIf—11 1 S» rirul cavi::Cu-

kildudest ei leidu üldse ornamenti. Teelisi suuri lõhke, nagu 

need on omased kammkeraarike õitsengujärgule, Tamula keraamikal 

ei esinegi. Vald mõned üksikud lohud on veidi suuremad ja ulatu

vad mõnevõrra sügavamale ( tahv. 1:2,1?; 3932:257). Enamasti jät

vad lohud päris väikesteks, mõnikor saab neid nimetada ainult 

sissevajutatud punktikesteks. HõukUdude väiksuse tõttu on ras

ke ütelda, kuidas lohud olid paigutatud. Siiski on näha, et nad 

üldiselt moodustasid mingi rea. Viimne paiknes tavaliselt veidi 

allpool nõu serva sellega laralleelselt ( tahv. 1:10 ). Llõni-

kord on lohud asunud ka mitmes paralleelses reas ( tahv. 1:17 ). 

Vahel on püütud väikeste lokuköstegs imiteerides kammtempli jäl

ge, grupeerides neid reakestena ( tahv. 1:23 ). Leidub aga ka 

selliseid juhuseid, kus lõhke on torgitud nõusorvale näiliselt 

ilma mingi korrata v i niivõrd lohakalt kujutades mingit must

rit, efc kildude väiksuse tuttu ei lase viimane end rekonstru

eerida (tahv. 1:20 )• 

Mõningail juhtudel or sissevajutised omandanud tavalistest 

lohkudest erineva kuju. Lks nõukild ( tahv. 1:14 ) kannab endal 

nelja rida sissuv-jutisi, neist esimene väga niidikest, ovaal

il) Gaerte, Joon. 167, 272. 
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setest je siiluvatest lo moest, teine on vajutatud mlnßi im'ßQ-

lise eser:e otsaga, nii et j: Ije üks ots ulatab stigavcle nõusei-

na sisse, kuna teise otse poole siss« va j litis muutub järjest ma
dalamaks, kolmanda reo moodustava с mingid kõvera б-piklikud süga

vad sissevu jut ised, j< lie nurgelised, -una neljas rida on ens-

loogiline teise teega* Sellelaadsšüd sissevajutisi esineb 

Zebrus-järve asula kera a. ikal Liitis (1). Rohkesti leidub neid 
Ida-Proisls (2). 

Säärastest riI:liJ;est ::u;'unJeir t caznravõrra edasi muutul» sis
seva jutis juba liigostatuks, kammtempliie lähenevaks (3960: 

90,183) •Selliseid kitsaclse v</ Lcseintoga alaosadeks jaotatid 

piklikke lõhke leidub Harjala degenereerunud kammkera am ika1 (3)• 

Kämmt empl 1т*8 u t is t e s/fc esineb kcige sagedamini peentest 

rombitaolistest osakestest koosneva id ridu ( tahv« 1:13,15 ). 

Sellistest templijälgedest on nähtavasti moodustatud ka mustreid > 

rida kildude praolises olekus on kahjuks võimatu jälgida. Teist

il lkl kammtemjlid on jätnud nelinurkseid piijalgi. Viimaseid 

esijteb mitmes erinevas laiuses ( tahv, 1:9»11,15,16,22; IV:5 )• 
] arvadel nöukiIdudel tuleb ette jälgi viga kitsaste, kuid pik
kade ja kitsavahellste piidega kamrterpiist ( tahv. 1:21,24 ), 
Erilaadsed kamniva jut ised koosnevad ritmest lohukesest, mis 
omavahel on ühenda ud ainult nõrga joonekese kaudu ( ta liv, 
1:19; IV:1 }• 

Väga harva esineb samal nõu til-* il koos lohk- ja kammornamen-

ti. 

Omapärasteks sissevajut isteks on mir 1 tüõnsaotsallse eseme 
poolt tekitatud ( tr Irv, 1:12,25 ), 'rliist leidub Tamulas neljal 

potikillul, On oletatud, et.niisuguseks torkerlistaks võis olla 

mir< 1 kultuur ta ime kõrs (4). Pea lo lihe juhu paistab sisseva jutis 

olevat siiski liiga jäme viijakõrre jaoks. Ennem võiks selliseid 

jfil^i Jätta peenike toruluu vöi taimedest näiteks Tamula kaIdail 

kasvav pilliroog. Taolist ornamendimotiivi tuntakse neollltiku-

mi^kaunis laialdaselt, nagu Ojamaa kälkhaudadeaegsetes asulates ^ 
Ida-Rootsi aculatekultuuris (6), Iöa-Preisi nöör• :eraemlkas (?) ja 
Toome nn, Uskela-stiili s~vir.ÕUL'cl (0) . 

(1) Sturms, Concr. see., tahv. 1:14. 
(2) Gaerte, Joon. 219,232-237, 
(7>) Äyränää, Aetc Arch,, joon, 32. 
(/;) Indreko, Sl'YA XLV, lk,42 jj7 
(5) Ebert, 8L IV, tahv; 18^. 
(6) Ebcrt, RL IX, tahve27:k, 
(7) Gaerte, Joon,165« * . 
(8) Ayrüuäi , Acta Arch,, Joon, 70. 
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Harva nähtusena esineb Tamula keraamikas nöör iva jutis • Seni on se

da ilmnenud vald viiel potikillul, mis kõik kuuluvad eespoolteh-

tud jaotuse koi aselt värvuselt rustjäte savinõutükkide rühma. 

Suurimal neist kildudest leidub, arvatavasti serva ligidal, kaks 

katkendlikku nöörivajutise vööti, neiät allpool kolmas rida väi

kesi teravapiiriliselt sissetorgatud lõhke (tahv. I;£3) 

Ornamenteeriniseks on kasutatud veel mitmesuguse id sissekrii-

mustatud või -vajutatud jooni, mis sagedasti on paralleelselt 

rees (tahv. IV:2,6$ tahv. 1:23)• Ühel juhul moodustavad nad võrgu-

taolise mustri (tahv. 1:18), teinekord kulgeb sügavar soon profi

leeritud nõuserva all (tahv. 1:1). 

Nii nöörivajutiste kui ka peralleelkriipsukeste read on teata

vasti iseloomulikud nn. nöörkeraamilisele kultuurile. 

Savinõude pinna riipimist võib Tamula keraamikas vähe ml rsata 

(tahv. IV:3*4) ja eeskätt nõude sisepinnal, kuna välispihd on sa

gedasti silumata ja &onarline. 

Kokkuvõttes võib nihe Tamula s vinõude ornamentikas кehe suu

re keraamikarühma: kammkeraamika ja nöörkeraarika elementide se

gunemist, kusjuures kammkeraarika ilustusmotiividele on siiski 

jäänud suurem osa. IJÕö#kera arnikat võib leida veid harvade kildu

dena. Tamula keraamikale ta koguilmes ei tunta paralleele Eesti 

asulakohtadest. Kõigis neis leidub ainult kes tüübilist või dege

neratsiooni algastr es olevat kermkerear ilist ornamentikat, seni 

pole aga kuskil märgatud nöörkeraarnikale omaste ilustusmotiivide 

elemente. Lätis leir'ub Tamula keraamiKa üldmuljele vastavaid sa-

vinõutükke Purelema* i С-asulas (1) ja Zebrus-järve asulas(2), 

kust tuntakse ka vähesel m äral nöörkeraarnikat. Tamula keraamikas 

on leitud kokkupuutepunkte samuti Liezeris'est ja Riippkalns *ist 

leitud savinõukildudega (3). Teiseltpoolt on viidatud teatud eri

nevustele Tamula ja Rixjipkalnsi keraamika vahel(4) ja avastatud 

ühisjooni Rirpiukalnsi ja Ida-Rootsi asulakultuuri savinõude vahel(5) 
Mõnevõrra meenutab Tamula savinõude ornamentika Ojamaa k;' ikhaudade-

aegset keraamikat. SeaIgi esineb suuremate lohkude kõrval rohidesti 

väikesi lohukesi, vajutisi kitsa pikapiilise karmiga> õõnsat ring-

. sissevajutist ja põikjoonte ridu (6). Väikeste lohukestega orneeri* 

mine on eriti omane Läänesoome degerereerunud kammkeraii ikale, na-

gu seda on leitud Sipilänhaka1 asulas (Äyräpää atiil III 2) (7). 

(11 Sturms, Öenatne 1937» I, joon. 6. ~ 
(2) Sturms, Congr. sefc., tahv. I, IV. 
(") Äyr&pöä, S17IA XLV, lk. 21. 
(4) Indreko, SITA XLV, lk. 40. 
(5) Kat. 6. Ausst. 19~£&, lk. 11. 
(6) Ebert, RL IV, tahv. 182,183. 
(7) iiyräpää, Acta Arch.J, Joon. 73-76. 



Lcäne-Soore kaiimkeraaE.il ic о kultuuri sellele astmele on oma. о 

keraarih^v' .hosus, : ida voigi konstateerida Tanailas':1 . Kuid Tarnu* 

las pole loLukeste Ja' purhtlde kasutamine ornamentikas siiski 

riit te iii d r lnoeriv *.mi J ipilanhakas, kus need moodustavad pea

aegu a ins:, orneer Imls'friiB1^ Lohkornemend 1 tervitamise osatähtsus 

Lääne-Loore Livi,Jt löpp-periooül nn. Kiukaiskeraar:ikas (2), kus 

samuti esineb p nktomarent i kai mi Jälje teoliste reakestena, 

vestab pelJu enaг Tamula ornamentikale, hei Kiukaisest pärine

val rõukillul m v r. не r nr£Joonel in rust er .Tui uit: seda-

iiiki oma-rend iga ( ta; v. 1:21 ), kuld Tarule л vir õule on need 

j ljed vajutatud kits ipiilise kamirtemplli£, Зоог.е nõul aga koos

neb sara ust« r s is sovl Juta tue ; unktil es test. Jar.с . о tüvi irÖrd-

1еЪ Äyräpä Jüüti üksikhaudade ereer llcagc nn. ülemistest hauda

dest (3).  
Kiuka ls kera ärikas leidub 1ШС.Ш tähelepandavalt rohkesti t< i~ 

sigi Ühisjooni Tamula savinõudeg : joonörnamenti, osalt vörk-

i astris, nöör iv jutisi , r uus eas k>os lohureaga, mõnevõrra rü

hitud pinda ja arvaesirevat öönsa esemega sooritatud slsnevaju

tist. 

IT ii suurel määral ühiste elementide esinemine lubab Tamula 

keraajaika asetada Soorз leiumaterjali hulgast kõige lähemale 

just sealsele kiviaja lõpu kera г rikale. 3el asjaolul on oma 

tähtsus käsitletava asulakoh: dateeririsse puutuvate küslruste 

lahendamisel, 

B .  L u u  -  ja  s a r v r i i s t a d .  

Luuriistade suurearvuline esinemine asulainventaris näitab 

küll luu kui toormaterjali suurt osatähtsust muinasaja vastaval 

perioodil, kuid reie päevini on need rohked luutooted säilinud 

peaaegu katkendels, sageli üsna väikestes. Viimane asjaolu teeb 

sageli võiratuks otsustada, mis laadi esemest fragment pärineb. 

Ainult tartritar isest tekkinud lihv või kriiruötused katkendi 

pinnal näitavad, et tegemist on siiski töödeldud ja töö juures 

(1) Äyräpäü, Actс Arch. I, lk. 187. 
(2) jforäpää» Acte Arch. joon. 87*99# Ebert, RL VI, tahv. 9*. 
(3) ̂0"ГаП' , Acta Arch. о., lk# сС CS, Joon. 6с!• 
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kasutatud riista osaga. Teiesti fcerveid luuasju on vche. 

Luu- ja sarvriista^fT hulgas domineerivad mltmesu, used teravi

kud, Suurenad nende hulgast on valristatud lõhestatud toruluust 

( tahv. 11:16, 25; V: 20-22 ), sarveoksast või -lehest (tahv.Vill 

17 )• Selxdste riistade ots kitseneb tavaliselt aegamisi ega ole 

eriti terav. Yäikserr&e teravikkude materjaliks on valitud peenem 

toruluu või luukild. Ix ende iseärasuseks on võrdlemisi järsk pee

nemaks muutumine ja väga terav ots, millega saaci hästi auku puu

rida ( tahv. 11:22; V:9,1 ,12-14,18; tahv.YIII:21 ). Hlõlemat ni

metatud laadi teravikke võib üldiselt nimetada naaskliteks. leid 

kasutati eeski tt nahatöötlemisel, kuid eriti suuremad naasklid 

toitsid arvatavasti ka ruid igapäevases tegevuses ettetulevaid 

funktsioone• erilise kategooria moodustavad ribikondist tehtud 

naasklid, millel nende materjalist tingitult on veidi kõverda

tud kuju. Ribinaasklite hulgas leidub nii terava- kui ka j uneda-

otsalisi eksemplare ( tahv. 11:17-21,24). Just peenetipulistele 

naasklitele on iseloomulik eriline tarvitamisest tekkinud lihv, 

mis ei üllata palju jämenema hakkavale osale. See näitab, et töö 

juures kulus aintilt riista terav tipp ja mitte kogu eset ei vii

dud läbi torgatada augu. 

Teravikkudel, mida võib pidada nõelteks, leidub vastupidiselt 

eelmistei»iistadega lihvi üle kogu pinna { tahv. 11:2,23; V:15»16, 

31 )• Nõeltel ei esine ka seda järsku peenenemist, m.istiLi oma*ie 

teravatipulistele naasklitele, vaid nad on peaaegu kogu pikkuses 

ühtlaselt saledad. Ainult jämedamas otsas on neil äkiline laiend, 

mille taha võis siduda "niiti". 

Esemetel nagu tahv. V:23 leidub välises vormis äarnasust suur

te naasklitega. Võib-olla olidki nende funktsioonid mõnevõrra ühi> 

sed. Sedalaadi esemed võisid täita viiculuda ülesandeid: olla 

кг tele abiks nalritsemise ja punumise juures ning lahti rebida 

püukoort. 

Teravik tahvlil V:19 võiks esialgsel vaatlusel samuti olla 

naaskel. Ta on selleks ega liiga õhuke ja habras. 

t ks teravikkudest on ümmara kaunis tömbi otsaga, jällegi -

rcitte sobides naaskliks (393^:78). Sellisega võidi torgati lõhke 

savinõude seina. 

Kirjeldatud teravaotsalisi esemeid on famulagt seni leitud 

ca 7 . Neist umbes 50 on peenetifculised naasklid, 15 jämedaotsa-

lised naasklid ja viisuliuj&d, kuna 7-8 eset volks pidada nõelaks. 
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Kaсskiid ja nõelad kuuluvad põlisest ajast kiviaegsete asula

te inventari hulka. Ilad püsivad peaaegu muutumatult aastatuhandete 

jooksul. Kü kohtame Tamulaski esinevat ribina.sklit jube Kundest1) 

je ca 5000 aastat hiljem ta^s Asvas(2)• Viisuludasid leitakse 

tihti Ida-Euroopa metsavöötme asulakohtadest, 1 us oli arenemid pu~ 

numine ja puukooretöötlemine (3). 

Teravikkude kõrval leiti Tamulast ka luuriistu, millo ots 15-
z peb kitsa teraga. Need on luutaIvad, jagunedes samuti kui naask-

lidki otsa suuruse ji'rele rühmadesse. Kitsamad neist omavad lih-

vitud järsult Õhenevat keskelt veidi kumerduvat laiusega 0,5-0,7 

cm ( tahv. V:25-27 ). Selliseid luupeltleid on 5« Neist veidi 

suuremad omavad ca 1 cm laiust tera (3960.124,218,290). Viimas

test on üks eksemplar sarvetipust. Kolmanda rühma moodustab keks 

tugevat luutaIba lõhestatud toruluust ligikaudu paari cm laiule 

teraga ( 3960:153,164). 

Lisaks tavalistele talbadele tuleb mainida luust õõstaibu 

kahes eksemplaris ( tahv. V:29,30 ). Need on võrdlemisis tugevad 

riistad kergelt kumera teritatud teraga, mille laius on 2,6 ja 

ZXXX 2,1 cm. Pära, nagu kõigil teistelgi luutalbadel on murdunud. 

Luutalbu tuleb pidada peamiselt puukoore, ega ka puu töötlemise 

riistadeks(4). 

Samuti õõsteraline ese on nr. 3932:2, mis kujutab endast 

suurt lõhestatud toruluu tükki kumera rictilõikega. Öhe otsa poo

le ta õheneb pidevalt, lõppedes terava, kuid sakilise servaga, 

millel leidub lõikamisjälgi, nagu oleks serva tahtlikult sakili

seks tehtud Ja õhendatud, Nimetatud serv on aga oma 7-cm-lise 

laiuse juures õõstaIva teraks liiga õhuke. Kuna ta omab aga saki

list ilmet, siis meenutab ta ühte Kundast leitud riista. Viimast 

on poetud kalapuhastamise vahendiks (5)« 

Teine lapikuotsaline ese lõhestatud toruluust ( 3960:167) on 

12,5 cm pikk ja ca 2 cm lai. Ta üles otstest lõpeb kumeralt, olles 

enne seda muutunud väga õhukeseks. Sellinegi serv ei kõl a talva

le. Arvatavasti on käesoleva riista näol tegemist silumisriistaga 

savinõude valmistamisel. 

Tamula luuesemete hulka kuuluvad mõned ilmsed pistcrelvad. 

л eist tähelepanuväärsele! on оmeeritud pistoda (tahv. 11:1), mis 

(1) Inareko, GESA 1934, joon, 13:2 

(2) 
(3) j/oss, M «-с Vt.II, tahv. IV:5i V:5. 
(4) Indreko, SKYA XLV, lk# 27 jj*» Foes, п<яул.и, uxcjl• II, lk.228 
(5) Indreko, ÕLSA 19.^4, joon.1553» lk.277. 
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nagu varem tähendatud, leiti peidetud nerlvaiguligidalt. Relv on 

valr istetud suurest toruluust. Ta leiti rurdununa koL- eks tükiks. 

Eseme tipp on terav. Tipu ligidal on ka servad hästi teritatüd. 

Teraosa laienedes muutub kaarjar: servadest nüriks, teine serv jeV-

киЪ aga õhukeselt kuni pidemeosa alguseni, mis on i arkeeritud ese

me vaikese laienemisega. :istoda kumeral küljel leidub ornamenti; 

külje keskele on sisse lõigatud ker^e soon peaaegu kogu eseme 

pikkuses. Kahelp oi keskjoont hargneb väikesi joonekesi kuuseoksa~ 

kujuliselt, nagu näidates л ljekurieruse langust serva suunas, 

liista pikkus 6n 20,5 cm, suurim laius - 2,3 cm, paksus 1-1,lern. 

Tamula pistodale nii kujult kui ka ornameüdilt liginev odaots 

või pistoda on leitud Pärnu Jõest. Isegi suurus on esemetel pea

aegu sama, Pärnu eksemplari ots on vaid tömbem (1). 

Asulast leitud teiste pisteriistade puhul ei saa olla alati 

kindel, kas on tegemist pistoda vöi odaotsaga. Hr. 39<$0:75 võiks 

ta pika ja saleda kuju tõttu pidada pistodaks, Seegi riist on lõ

hestatus toruluust, mille üks otsaosa teravneb järsku, lõppedes 

tömbi teravikuga. Eseme pifad kannatab murenemise all, kuiok sili

nud pinnaosad on siledad, nagu tarvitamisest. Riista pikkus 15»5 

cm, suurim laius 2,3 cm, naksus 0,9 sm. 

Ka ко Iras esemekatkend ( 39$0:51 ) vöiks pärineda pistodast. 

Sellel nähtuks teraosa üleminek krepidemcRs, kuna rölenad otsad 

oleksid murdunud. 

Pikki saledaid pistodasi^d on rohkesti leitud Kirvesaare 

kalmistult. Seal omavad nad sageli pära lõpus vi: ljanlkerdatud 

põdrapead, mis sarnaneva Seimast leitud pronksist pistodal lei

duva skulptuuriga (2). 

Väike kaheteraline noake (tahv. 11:4) paistab ennem iluasla

na kui praktiliseks tööke tarvitatuna. Ta omab nõrgalt lanekume-

rat läbilõiget, voolitud ja hästi lihvitud pinda. Riista otsad 

on kahjuks murdunud, i is ei võimalda tast sac иa t ie?ikku pilti. 

Pikkus 7,7 cm, suurim leius 1,5 sm, paksus alftult kuni 0,25 cm. 

Bse leiti 1* us tlk VII pea kõrvalt koos kahe suure rerivaikehtega. 

VÕib-olla kantigi seda asja ehtenõelana. 

Kolm eset näivad olnuvat tarvitusel odaotstena. Üks neist 

(tahv. V:24) on jämedast toruluust peeneneva hästlihvitud otsaga, 

mis lõpeb õhukese kurera teraga. Teine riist (3960:105) on säi

(1) Indreko, ERI.1Ä VI,joon.32, lk. 56. 
(2) Htvdonikes, Ь OjtX. Vt, lk.38 jj., jnon. 14,17,18. 
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linud katkendlikult, Läbilõikes on ta veidi õõneskumer ja lõpeb 

nähtavasti samuti kumera teraga . Kolmas on eeli Istest väiksem 

(tahv. V:28), valmistatud lõhestatud toruluust, voolitud sümmeet

riliseks. Kui mitte kaks eelrist, siis vähemalt see sobiks hei-

teodaks• 

Lisaks on Тагulas leitud 8-9 lamedat sageli väga hästi lih-

vitud pidadege väikest ecenekatkendit, mis sageli on teravovaal-

se läbilõikega, evides ült või kaht teravat serva, Kõned tükid 

pärinevad eseme otsast, See on tavaliselt teravale liginevalt 

kumer (tahv. V:3)• Võib arvata, et enamik selliseidki esстекаt-

kendeid pärineb odade ja huiteodade otstest. 

Lõpuks tuleb odaotsana arvesse üks servtersvik (3960:70). 

See on kaunis sirge, ümmeta läbilõikega surveoks, mille tipp on 

otsast põiki ära lõigatud. Päraots on esemel murdunud. Viimase li

gidal on näi;a kaks kaunis sügavat põlksoonekest, mille kaudu on 

eset nähtavasti seotud. Sauas ümbruses oleks riistal nagu mujalgi 

n .ha sidumisest tekkinud kergeid sisseyajutisi. Katkendi pikkus -

13»5 cm, suurim paksus - 3»6 cm. Tööriistana on kasutatud ka paa

ri teist teravat sarveoksа (3960:38,133)» kuna neil leidub vasta-

vaid jälgi. jaHiriiVbsKf., 
Veib-olla tähtsa iraks^eöliitikumis oli vibu koos nooltega. 

Esimesest pole Tamulas mingeid jält 1 säilinud, teised on aga 

esindatud väherslt neljateistkümne, enamasti katkendliku nooleot-

s näol. ITeist 9vl0 on valmistatud luust. 

Tarule luunooleotsaö on kõik peaaegu ühte tüüpi - pajulehe-

kujulised (tahv. VIII:l-6, 10). Ilad on tavalisesti varustatud 

nõrga harjaga piki üha või mõlema külje keskosa„ ende pikkus on 

mõnevõrra varieeruv, otsade murdumise tõttu ei saa öeda täpselt 

mõõta. Peaaegu tlielikult säilinud terava otsaga on neist ainult 

tiks ja see on 5,2 cm pikk. Sellelgi eksemplaril on murdunud siis

ki rootsuosa. Viimane võis mõningatel juhtudel areneda jbeaagu 

varreks, nagu ni itaved leiud Vcretje 's (1). Laius on seda tüüpi 

nooleotstel aga kaunis ühtlane: 0,9-1 cm (ainult ühe laius ei 

ulate üle 0,8 cm). Paksus kõigub 0,25-0,4cn piirides, ulatudes 

ainult ühe iooleotsa ümmuraks i uutuvas rootsuotsas 0,5 cm-ni. 

Tar:ula И525ХХХ luunooleotste suhtes on oletatud, et nad peak

sid jäljendama ligikaudu samakujulisi nooleotsi kiltklvist või 

tulekivist (2). Tuntakse ju küll Rlr^ukalnsist kiltkivinooleotsa(3) 

11 Foss, Mrtii.u . Д. 9 tahv. 1:3 
2j xndreko, SMYA. -.LV, lk. po 
3) RK, tahv. 1:32. 
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El3 ̂ Ult sarnaneb thele Tamula onadest (tahv. VIII:2), samuti 
on КХИЯХХ liatunluomast leitud Tamula omadele vormilt lähenev 

kiltkivinoolsots (1), kuid siinjuures peah siisli meeles pidama 

et nimetatud Hetunluome nooleots pärineb kamnkerea: ike degene

ratsioon iperlood ist, r:il üldse hakati klltkivist nooleotsi val

mistama (2). Eesti alalt tuntakse pajuleliekujulisi luunooleotsi 

aga juba koos tüüpilise kammkeraamikcge, nimelt Konsa asulast (J). 

Viimased on siis veidi suurmaa kui Tamula eksemplarid . Edasi-

ereng lähtus tõenäoliselt siiski neist, saades võib-olla mõnin

gale jutusl kiltkivinooleotstelt, nagu tunnista': eespoolnime

tatud i.amula nooleotsa sarnasus Riipjukalnsi kiltkivinooleotsaga» 

Tulekivinooleotstega ei paista Tamula luunooleotstel JQQpDC ega 

erilist sugulust olevat» Viimased on teravovualsetest tulekivi— 
nooleotstest märksa saledanad. 

I. õned Tamula nooleotstest erinevad veidi tavalisest pajule» 

hekujuliseet vormist. Üks neist (tahv. VIIIs?) on pajulehekuju-

listest Ш&ККЮГХХ mõnevõrra kitsam, seejuures aga suhteliselt 

paksem. Га tipuots on kaarjas, keskelt nooleots natuke kitseneb, 

siis jälle laieneb. Katkendi pikkus on 3»6 cm, s urin laius 0,8 

cm, paksus 0,35 cm. Sellist nooleotsatüf pi leiti Veretje ülemi
ses kihis, seega märksa hiliserrast ajast (4). 

Teine pajulehekujulistest natuke erinev nooleots (tahv, 

VIII:9) sarnaneb Veretje alumises kihis leitud nr.. lansetikuju-

liseUüübige (5). Eksemplari rootsuots on murdunud, kuid muidu 

on ta säilinud võrdlerisi täielikult. Teistest Таг ula nooleots-

testjon ta pikem ja ebasürmeetrilisem. Kari astub tal tugevamalt 

esile kui pajulehekujulistel, muutes nooleots: ristilõike kolm

nurkseks. Pikkus 7,7 or:, laius 1,2 cm, рлкзис 0,5 on. 
Viimasena tuleb nimetada latkendit, mille suht< s pole täies

ti selge, kes see kuulub noole- või ahingiotsale (t hv. VIII:8). 

Katkend pärineb rootsuosast. Selle läbilõige on s<gmendikujuli-

ne* I õlena 1 serval leidub väike kisk, tähistades ro tsu ülemi

nekut leheks. Katkendi pikkus on 2,5 cm, lvius kiskude kohal 

1,2 cm, suurim paksus 0,5 cm. 
Таг ülast pole leitud ühtki terve ehingi- ega harpuvnlotsa 

Se tõttu on reske midagi lähemat ütelda nende välise vormi koh

ta. Säilinud kaheksast tõenäolisest ahingi- v51 1 arpuunikutken-

diet on neli varustatud kahelt poolt puuritud auguga, üks õna-

raga sidumiseks, kuna kolmel eksemplaril nole auku ega õnarat 

päreosas. Oks viimastest on küll niivõrd vi ike, et ta võib õlle 

;  — — — — -

(1) Aillo II, tahv. 7 : 3  
(2) Äyräpää, Acte Arch. I, 1 • bib. 
(3) 3800:289 „т -lj<\ " M i'.",. • i! *' t v. . T . a ' ш. f 



murdunud harpuuni pare tipust enne augu kohta, K~hte ülejäänud 

katkendit tuleks aga vaadelda kindlalt verre otsa ki: nitatava 

ahingiotsa pärana. 

Cuurir Tamula harpuunidest (tahv. 11:10) on paksu seljaga, 

kuna euk asub õhena serva "igidal. iTbestinmeetrilisuse Järele ot

sustades oli see riist Ühepoolsete kiskudega, nagu nähtavasti 

teisedki Tarula harpuunid. Lisaks augule omas ta enne jrsku 

lõppevat |>ära veel ühe õnara nööri sidumiseks, Ketkendi pikkus 

on 6,7 cn, suurim laius 3 cm, paksus 1 on. 

Teine suurer harpuun on ilustatud muizrujoonclise ornamendiga 

ühelt küljelt ja seljalt (tahv. 11:15)• Se gi eksemplar on va

rustatud auguga nööri jaoks. Katkendil on säilinud ka osa, kust 

peaksid algama kisud, kuid viii ased on kahjuks murdunud. Kisud 

olid nähtavasti võrdlerisi suured. Katkendi pikkus 13»5 cm, laius 

2,2 vm, paksus ca 1 cm. 

Ka kolmas auguga varustatud harpuun (tahv. 11:14) on eelmiste 

laadset peksu tüüpi. Neljas (tahv. 11:12) dn eelmistest tunduvalt 

õhem, ainult 0,5 cm paksune. Viir-ane harpuun on murdunüd kohast, 

kus teostatud esirene väljalõige kisu saavutamiseks. Lisaks au

gule on tel selle vastasserval õnar. Ainult õnaraga varustatud 

harpuunikatkend on jälle paks eksemplar (39^0:8). 

&hlngikatkendid (taLv. II:7>8; 3960:174) on kõik teravneva 

ptireotsaira. Kõige vaiksem neist on teistest tunduvalt õhem. 

lii ehingi, kui ka herpuunikatkendeile on omane hästi lihvi

tud pind, mis on arvatavasti tulenenud nende kauaaegsest tarvita

misest, kui ka sellest, et harpuun täpsust nõudva riistana vajes 

hoolikat väljatöötlemist. 

luide võiks huvi pakkuda asjaolu, ct kõik puurauguga varusta

tud harpuunid leiti vee ligidale, üks koguni veest. Peele tihe 

erandi tunduvad need riistad aga liiga suurtena väikese sisejärve 

kalade jaoks. 

Tamula asulaleiu puhul äratabki tähelepanu spetsiifiliste 

kalastusriistade vähesuä inventari hulgas, vaatamata esulakohe 

järveäärsele asendile ja kaunis suurele kalaluude hulgale asule 

kultuurkihis. Kalastusiiistsde vähesust v ib seletada küll sei-

gega, et nende purunenud osad langesid Järvepõhja; teiseks on 

asula väljakaevatud osa veel niivõrd vi ike, et kalastusriistade 

viVesue selles vüib olla Juhuslik. 

.inus õng (tahv. VII1:11) leiti asula kalda ärsest osast. See 

on toredesti väljatöötatud e :c ülaotsas auguga siduriseks ja all 

teravaotsalise kisura. Büst on väga õhuke, vaevalt 0,2 cm paksune 



Kune ta on kumer rlstisuunes, siis t mdub,et õng on^i teht d rin

gist õhukesest kur.erana hoiduvast materjalist• Selliseks toorai-
• 

neks võis olla näiteks r.etsseakihv, Viimasest vali istetud õngi on 

tervitdud Ojanaei käikheudadeaja lõppjärgu asule tes. Tamula õnge 

üldkuju meenutab suuresti V^'sterbjers 'ist leitud õngetüüpi (1), 

eriti о me e.1.eoses. V s t e rb j er s i õng pole ega ülaosas seotav augu, 

vaid kahe sisselõike kaudu. Kaunis lähedane Tamula õngevormile 

on ka Ilemmorist je mõned Visb: st leitud õnged (2). 

Võib-olle mingisugusest õngest pärineb ka tahv. VIII:12 kujutatud 

katkend, ris on eelmise õnge laiest ülaosast küll tunduvalt suu
rem, kuid evib sobivat auku * 

Asulast leitud omalaadset pisikese ahingi taolist hambulist 

e^ (tahv. VII1:13) ei saa vist pidada muuks kui Õnge kisuks. 

Seegi on väga блике - 0,2 cm. Päras oi eser.eke varustatud väikese, 

paksendige, mille ette jiiäb sobiv kohi? sidumiseks, j uidugi ei sea-

dttd sellise riista a üksi püüda kala, selleks on tema serva lõi

te tud täkkekesed liiga tömbid, Eso on ilmselt mõeldud sidumiseks 

verre külge nurga Qj1, nii et kala hammustaks suhu ta väge terava 
otsa ja jäi;ks kinni kiskude külge. Selliselt verretatud õngede ki-

sulisi koostisosi on leituc Irkutski ümbrusest (3)• 

Luukatkend soonega ümber tihe otsa (tahv# VIII:14) võiks päri

neda õngevihilt. 

Kes ka teravaotsalise luupla^di ketkend (tahv, VIII:16), mis 

kujult mõnevõrre sarnaneb P.iijqukalnsist leitud veo õngede (4), onii 

kuidegi ühenduses kalastusega, see jäägu esialgu lahtiseks. 

Talviseks kalapüügiks, kui seda harrastati, oli kahtlemata 

vajelik raiuda jää sisse auke. Selleks tarvitati juba Kunda-ejal 

tugevaid toruluust j ätuuri (5). Tamulas näivad selletaoliste 

riistade katkendeiks olevat kümmekond suurt toruluutükki, mille

de pirnaE tarvitemisjäljed näitavad nende kunagist kesutemist 

riistana. Enamasti pärinevad need tükid luu liigpselähedesest 

otsast, seega omaaegse riista pärast(tahv. 111:20), mõni üksik 
aga ke kesk- Ja isegi teraosast. Viimane on poolpöiki teritetud, 

küllalt paks ja tugev tuura Jaoks X$gEE3XX (3639:29). Jäetuure-

tükke on leitut? peale mõne ka helde ve erandi Just veett ja vee li

gidasest esulaosast. 

(1) SteXnberger, Aeta Arch.X,Joon. 23:1. 
(2) Lithberg, joon. 90-9'' ,95. 
(3) Pedorov, С»Ь» curvX, • III, lk. 1C4JJ., tahv. II. 
(4) kat. der AUSst., tahv. 4:20. 
(-) Indreko, ÖLS-k I934, lk. 269 jj. 
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Teiseks juba Kundas märgatud eseneliigiks osutuvad augguga 
põdra jalalülid (tahv. IV:22,23), mida Tanulas on seni leitud 12, 
Sageli i oidub neil auk enam eseme tihe otsa poole, lõnikord on ta 
luu sisse lõigatuü, vahel kaunis lioolimatult purustatud« tks sel
line j a laiali ei oma auku, vaid ristkriipsutustest ornamenti ka
hel po 1. viiel juhul naib, nagu oleks augu serv tarvitamisest 
lihvitud, Selliseid ..aust karbikesin  kasutati arvatavasti mitme
suguste iciosemeto säilitamiseks ja kaasaskandmiseks (!)• 

Luuriistade katkendite seas leidub terve hulk selliseid, mis 
omavad sügavamaid või madalamaid ilmselt kulumisest tekkinud 
ristsooni. (tahv, 121:15-18, 21-24), Sageli ulatasid need sooned 
niivõrd sügavale .uu sisse, et nende kohalt oligi riist murdunud, 
Soonit б esenekatkendid oh enamasti toruluust, mõned neist kaunis 
suured. Indreko seob nendel olevaid sooni taimekiududest lõnga 
kerimisega, viites, et sellise iseloomuga sooned ei võinud tekki
da rihmadest (ä), Huvitava paralleelina esineb sellelaadsete 
soontega korrapäraselt ornamenteeritud luupulk Põhja-Korras 
Ilyelv'i asulas, ridu ta väljakaevaja dateerib ca aastale 2000 (3) 

tlej: anud luuesemeist võiks veel mainida kammtempli katkendit 
(tahv. IV:19) tihedate pikkade hai astega ja lihvitud toruluukese 
katkendit pikiikovaaIse sisselõigatud avaga küljel (3950:278), 
mida võib-olla kasutati vilena. Oletatav vileke on ainult 0,5 
cm-lise Г / imõõduga. Toruluust vile, kuid tulblisti suurem, on 
leitud Veretje alumises kihis. Gellel on peaaegu taiselt samasugu 
ne ova ljas avaus 1 ui Tamula eksemplaril (4). 

Lõpu cs tuleks luuesemete osas nimetada üht omalaadset riista 
(tüliv. 11:9)• ^eda iseloomustab eeskätt kõverus, nii et esimesel 
pilgul vae eides on teda neetud sarveoksaks või metsseakihvaks. 
Lühem tutvur ine n itas, et tegemist on luumaterjallst säi raseks 
voolituc esemega, Riiat on neljatahuline, tasaste külgtahkudega, 
ainult kaarjas väliskülg on vilja lõigatud kumerana, nõ^us sise
külg seevastu moodustab külgtahkudega täisnurgad. Eseme alumine 
ots timmardub ja lõpeb tömbi teravikuga, kuna ülemist otsa on ka
helt poolt järsult õhemaks lõigutud, Cel teel saavutatud õhuke
sest otsast on läbi puuritud auk. Riista pikkus on 11,2 cm, suu-

rir lai г 1,8 cm, paksus k,3 cm. Ta leiti hävinenud luustikkude 
IV ja V vahelt võima ikv panusena, 

(1) Indreko, ESA 1934, lk. 277 jj. 
(2) Indreko, SLYA XLV, lk. 42 jj, 

(3) Uurimedel, Viking II, tahv, XXXVI. 
(4) Foss9  M^m. u u.üUi.11, tahv. 111:3, 
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Neeskii J aoks on а чnr -о f v , . 

to poleks nende riistade'(а.ои. Д'Т^Т'л"^ 1  ^ 

tada aueaea. Eseme otstsrbc'Vo^ v« -' t Г ^ 
i , c  " o f i t l- v  l b  tehe sinult r.õningsid ole

negu о a laud, erat,, и t, .-.exepanu ta teatud sarnasus isetsseakih-

Г е!*„ S e l (" S e  m l t e e l  p 0 0 1  neoliitikumi n orema Järgu 
1 Le S  PrU S t 0 n a ' P Ö h j e-E o r o o p a e  0 1 1  neid avastatud suuremal hui 

gal Ojamaal, Kuid üksikjuhtudel ka mandril. Västerbjers'is moodus 
P»«rauguga metsseakihvad sageli luustiku rinnaehte (1). Lõu 

na«Venemaa stepivötitme suurtes »asskalnistutes, Lariupclis ,1a 
Keltsikis, or .aa id metsseakihvad ja neist valmistatud plaadikesed 
samuti väga tantsat kohta panuste hülges, paiknedes ikka pea, 
kaela Ja rinr.a i mbruses. l.altäiki uurijad Jõudsid koguni tulemuse 
le, et metssiga omas kultuslikku tähendust Kaltsiki kalmistusse 
mat jäte silmis. SecU kinnitavad I.J. r.iarr'i 2üE®lstilise analüü
si tulemusec, mille järgi mitmetes kaukaasia keeltes "siga" ja 
"jumalust" tähistatakse sara sõnaga (2). 

Tamulaski leiti mets. ea luid. Siinkohal ma viitan võim; luse-
1c, et eespoolkirjeldatud ese võis olla r.etsseaklhvc Jäljendiks, 
omaсes puurauku ülaosas, magu enamik haudadest leitud messeakih-
vu <(a nagu üldse amuletina kantavad harm asripatsid esiajaloolisel 
ajal. Viimastele on Just iscloor ulik, et puuril ise hõlbustarisoks 
lõigutakse neid enne vastavalt kohalt Õhemaks. 

Näite juhtumist, kus amuletiks mõeldud karukihva oli luust • 
voolides ji.reie aimatud ja selline kaasa pandud surnule,võiks 
tuua nn. I atjanävo kultuuri kuuluva vaulovo kalme leiust (3). 

Mmetada võiks ka Skene 'st je Ojamaalt samuti haudadest lei
tud pikki kõveraid teravaotsalisi riistu hirvesarvest, mis Viis-
terbjers'is kahel korral ciLi asetatud risti üle luustiku j2Igade(4 : 
Heedki omavad auku jämedaras ülaosas ja sarnanejad välimuselt mõ
neti Tamula riistale, Västerbjersis leiti nad koos augus lahti
selt asuva luupulgakesega, mis oli esemega umbes võrdselt lai või 
veidi laiem ja mis tunnistas, et augukest riista ülaosas oli kasu
tatud es ere tarretamiseks. Sturiberger ni eb sollist« s hirvesarvt te
ravikkudes eeskätt algelisi kõplaid. Tamula riist on neist mitu 
korda va iks ein »Ka ei ole hirvesarvteravikke õhendatud au^u ümbru
sest. Süsi pole mitte võimatu, et Tarnu lagi riista ülaosj oli 
Õhendatud Ja varustatud auguga just varretemise mõttes. Eseme ots
tarbe selgitamine tuleb esialgu jätta lahtiseks. 

(1) Stenber^er, Acta Arch. X, lk, 95 JJe 
(2) Kaltšik,Kv..4iie<III, lk. 129. 
(3) KrainoT.TRiyiM«* T«JUU XII, lk. 113, tahv. Xli), ' 
|4) Stenbergcir, Aeta Arch. X, lk. 91 jj«» Joon. 18, 26. 
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Seiiega olekski lühike Ülevaade antud enam-vchen kõigest, 
ris Tarul., luuriistad. hulgas leidub iseloomulikku. Käsitlemata 

Ijfil rohkesti mitmesuguste esenete murdosi, millest mõningaid 
näiteid leidub tahvlil 7111:17-20, 22,23, samuti primitiivse 
Ideoloogia ja skulpturaalse loominguga seotud asjad. Viimaste 
va tlus Jtrgnefe töö selleks ette nähtud osas. 

C e K l v i r i i s t a d  .  

Kiviaja lõpul või о Läänemere idaranniku põhjaosas margata 
üldist и uluki v itarvitarise vähemerist * Lriti avaldub see suhte
lisel b kõige paremini uuritud Soome leAuaineses , Degenereerunud 
kaimkerramilise stiili perioodil tulekivi juurdevool sinna peaae
gu lakkes, i ist Jttu teda hakati asendama teiste to rainetega, 
peamiselt kiltkiviga, ii;ast leidub Soone t :  aa põues rohkesti ja 
kergesti kattesaadavalt. „'ulekivi asemel hakati nüüd valmistama 
kiltlivinooleotsi, kuna kõõvitsat hakkas Äyräpää jär t  i asendama 
küüstalb (1). Samasugune joon - suurte tulekiviriiotade puudumi
ne ja kiltkivist esemeto suurenev tarvitamine ilmneb HSVL loode
osa, eriti Karjala neoliitilistes asulates (2). Ke Läti-ala neo
liitikumi lõpu leid des on märgat i tulekivi vähesust, ni iteks 
Rii дика Ins is (3). 

Tamula kiviriistade leiunumbritest kuulub 108 tulokiviese-
meile, kiltkiviriistu on 32» kuna 20 numbrit haaravad enda alla 
teised kiviliigid. Seega cn tulekiviriistu arvuliselt küllaltki 
rohkesti. Kuid seniste kaevamistulemuste järele piirdus tuleki-" 
vito tlei.ine siin ainult väiker i istadega. See asjaolu r:i it ab, et 
ka Tamulas kannatati tulekivitooraine nappuse all, Asulekoha lä
hemas ümbruses ei lei u tulekivi looduses, seeparast avaldas 
siingi mõju impordi katkemine. 

Kaugelt kaige arvukama tulekiviesenete liigi moodustavad Ta
mula s kCõvits^d. Käedki on.valmistatud enai ikus pisivormidena, 
vähenedes mõnikord tõelisteks mikrol Õevitsatel g, on oletatud, et 
Tamula kaõviteate üldine väiksus on tingitud nende kulumisest 
ajajooksul (4), Sellisel oletusclbi puudu toenac:iselt alus, 
sest kuna tulekivimaterjali pikemat eega juurde ei saeduc või 
tuli teda vL'{;a piiratud hulgal, riis cn loomulik, et ti riie
tu kasutada võimalikult kaua je töödeldi timber purunenud 

1 räpää, Acta Arch, I, lk. < lo, 
2 Our ins, I, lk, 1V 0, 
3 Kat. d. Ausst. 1950, lk, -U • 
4 Indreko, SI1YA CLV, lk. 31* 
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riistade tükke, hoolimata nende viiksusest. 

Tenuis kõuvitsad on tehtud e smsti tulekivilaastust, mistõttu 
nad sageli on laneõhukesed Ja onavad teravaid servi, ;;ende kõrval 
leidub siiski ka üksikuid korgekõevitsa id• 

Kujult on siinsed kõovits-d v ga гitnesugussd: piklikud, tra
pets i 1 i j с d, :co Iznurkss d, Inn - r. us . 1. ervad na i 12 vac" t u< ;eva id 
jälgi kuivi:isest mis kiu i tab eespoolõeldut seinade tulekiviesene
te pikaajalisest tarvitamisest • 

Piklike kõõviteate grupi moodustavad eeskätt tulekivilaastust 

tehtud titskõõvitsaf, : istiläbilõikes vaadatuna on nende üks külg 
tasane, cuna teise külje keskosi tõuseb servadest kõrgemale. Kõõ-
vitaa kitSwEi ots lüpeb terav. rurrukoha,;e, laiemat, kaarjalt väl-
J at ööd о ".dufi otsa teritab ag; suhtel issit hea retusž« hõningal juh
tumil on kõõvita pikisuunas veidi kõver, nii et allapoole keer-
duv töötav ots moodustab nagu küti netep1ise kaapiva tera. Tüüpilisi 
otskõövit: aid leidub seni 9 (tahv. 71:4*5,24,25*31,42). Vii ljatööt-
1emiseit on neist hõige sllr a >aistvan tahv, VI:42 kujutatu, mis 
omab Iiead rtusši üle kogu pinna. Kohati dm retusitud ka ta teravad 
pikiservjd. : õned teisedki ot kõ.vitsad evivad retušifk"ljel. Pik
like lcõjvltsato pikkus kõigub 5-1,7 cm, laius 1,2-0,9 cm vahel, 

Otskõõvitsate juurde kuuluksid õieti ka mõningad suuremad kcõ-
vitsad, ende seas üks ei-ila dse sijuga kaksikki "vits (3960:112)., 

Viimase väiisvarn ligineb kolmnurksele, Kitsamas otsas on ta kau
nis >aks, ulatudes keskosas 4,3 cr paksuseni, sr'.is eg., ka laneb 

paksus järsu murru tõttu ainult 0,5 cm-ni ja püsib sellisena kogu 
kaarjas laiemas ots-s. HetuSitud on mõlemad otsad, seme pikkus -
3 cm, laius - 2,6 cm. Samuti naib otskõõvitsana olevat tarvitatud 
kaunis korrapäratu kujuga tulekivitükki, mis ühes otsas kannab 
kergeid retusijälgi (3960:1~>5)» 

Kahe otskõõvitsa materjaliks om kasutatud kvartsi(3960:44,292). 
С ma väljatöötuselt jätvad 1 eed vastavatest tulekivirlistedest 
kaugele reha. 

Lisaks ctsköõvitsatele leidub piklike kõõvitsate rühmas 4 
ekscmplati, 1 illelpclc retusitid mitte ots* vaid txc ( ai1  • ,2*^3) 
v >i kaks (tahv, VI:27) pikiserva, 

Kõi0e enam leidub kõsvitsate hulgas igasuguseid trapetsilisi 
ja neile liginevaid vorme. Selliste hülges on hõi se silmena istvarn 
ilus tunepruunist tulekivist kolmnurkse rist läbilõikega riist, t  

r is pole retušitud mitte ainult kõigilt servadelt, vaid ka pinda
delt (tahv, VI:3). Kujult ь rnaneb see otskõõvitsate^., Ta hear-
jaelaiem ots moodustab vc.idi nõgusate külgservadega mõlemal kt 1-
jei terava nurga. Kulumisjälgi ilmneb aga just kitsamal ots .1 ja 
külgscrvedel, järelikult on töötatud eeslit just nencega, Pikkus 



2  c r> suurim laius 1,3 ein, pt ksus kuni 0,7 cm. 
Huidu on trapetsikujulised kõõvitsaG I.arilikuit õhukesed ja la-

med^, ̂ etusSpiirdub neil enamasti ühe servaku, olgu viimane siis 
kaer J аз vei enam-vuher sirge (t_v. 71:6,29,32,33, *4). telliseid 
kõvvitsaad jn кокки 13, -isuks mõned katkendid reist. Feijai trr-
pet -^и. г».оõ t õ sl _ on pe~le tavalise the se; va rctuŠituc veel selle 
kõrv-l -suv (tahv. 1:3,- ) j- 1 ahel eksemplaril isegi kolm serva 
(tahv. 71:40). 

Ко 1:; nur ks e t e s t k.: J vita test on osa kitsamaid, teine osa lale-
naid. _simestest omab ka.ts lame ••kolmnurka et ristilõijct, üks külg 
on neil lame, kuna piii teist jookseb terav kari (tahv.71:17,45)« 
Lende mõlemaid piaiservi on tarvitatud, eriti kulununa niit aga 
terev ots. Ilaks sama liiki kuõvitsat on ebakorrapärasena kujuga 
(tahv. 71:48). 

LSiemad kolmnurksed kõuvitsad kuul' vad suhteliselt suuremate 
ja kõrgemate hulka oma esemeliigis. I ende väljatöötlus on kaunis 
hooletu (tahv. vi:i~). Ilusale eksemplar (tahv. 71:41) on kvali
teetsest tu mepruunist tulekivist. ks neist on valmxsti tuci kvart
sist (39^0:119) s i ks v ike er kolmnurkne kõõvits omab retиsm peaae
gu meer. in&i (3960:57)« Kokku on neiu 7. 

Ümiearad ja ovaalsed Lõõvitsad on eranditult väikesed, ainult 
üks on neist mõneverra suurem (tahv. 71:15)« Oma suurusega võrrel
des on need küavitsad kõrged ja sageli hästi töödeldud. Sageli on 
neil retuŠftud ümberringi kogu vüi peaaegu ko»u serv, millele nad 
arvatavasti võlgnevadki oma ovaalja kontuuri (tahv. 71: 15,46). 
Ilarver.ini piirdub retuš£e.Dõv i t sa serva teetud osaga. Seda liiki 
kõõvits-ic on kökku 3. 

Järgmisena tuleb nimetada suhteliselt arvukat nikrokõõvitsate 
rühma. Nende liulka arvan ma kõõvitsad, mille ühe tfcülje pindala on 
veidi üle või alla 1 cm. Sellisteid plsieksemplare eidub Tamulas 
ca 20. VI. ikat im neist on 0,3 cm pikk, 0,7 cm lai, suurima paksuse
ga v,J^cn. . ikrük v^vitsate vori on vuga vrieeruv (t liv. 71: »-14,35, 
47). Oma suurusega võrreldes on nad cõrjed, näiteks 1 c:: pikk ja 
0,3 en lai k Jvits (393-:1^7) on kuni 0,75 cn kõrge. 

Lisaks leiti ca 15 k< Õvltsakatkendit, mida vastадаta nende • 
väiksusele, on tõenaoliselt ka sellisena edasi kasutatud (tahv. 

VI:36,37). 
õovits-id tarvitati eeek tt nahatööde juures. Sel'Istena olid 

nad asendamatud naha puhastamis- ja pehmendamisvahend^ine. 'ende 
vorrgi or. püsinud peaaegu .uutumatuna ju a v :  ga vara etest esi,a jaloo 
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perioodidest metalliajani. Huid kõõvitsate kasutamine ei piirdunud 
üksnes nahatöödele: nad olid tööriistadeks ka puu ja vöib-olla luu 
töötlemisel. Eriti siluti nendega kitsaplnnallsi puuesemeid, näi
teks noo2 evarsi. Sellest tunnistavad kõõvitsate terasse kulunud 
süvendid, mis ei saanud tekkida rruidu, kui tera kui misel fräs tu 

kõverat kumerat pindi (tuhv, 71:45). 
Kõõvitsate rohkuse kõrval äratad tähelpanu uuritsate vähearvu

line esinei ine, kuigi Tarnulas oli ar nenud luutöötlenine, mida 
nfiitah luuriistade suur arv ja parajasti toormaterjalina tööprot* 
sessis olevate loomaluude leidmine# Lurits oli aca tähtsamaks riis 
taks luutöötlemisel, eriti tükeldamisel Ja esemete üldkontuuride 
lahtilõikamisel* 

UUritsateolisteks esemeteks võib pidada õieti ainult kahte Ta
ru las leitud tulckivieset• iks neist (tahv. 71:16).oleks pikitera-
lire nurkuurits. Ta tera on küll kaunis pikk, v.-o. kasutati sel
lest ainult üht nurka. Teine võika olla põikteraline keskuurits 
(tahv, 71:20). 7iimas 1 riistel on ka rettisi jälgi ühel kumeral 
serval, 7õib-olla, et riista kasutati algselt к õvitsana, siis 
aga t сtati ta ümber uuritsaks, tekitades killu iralöömise teel te 
rava nurga. Tamula luuesenetcl leidub uuritsaga tekitatud sooni, 

(tahv. 111:25), järelikult pidi neid riistu asulas tar
vitatama. 

õhukesest tulekivilaastust on valmistatud mõningaid esemeid, 
mida nende hastiteriidtud kitsa ja lõikava tera tõttu tohiks pidada 
nugadeks (tahv, VI:1,26,35) või noakatkenddiks. ühe noa tera on 
lisaks varustatud nõgususega, mida võidi kasutada noolevarte snu
riseks. Euvitav ese on eriti üks neist, mis evib kummalgi pool 
väga teravat nurka, ollea ise õhuke. Reid nurki võidi muidugi töö 
juures kasutada. 

Tamula tulek iv i e s eme t e s t on kahtlemata tüpoloogiliselt kõige 
tähelepandavamad nooleotnad. Keid on siit leitud kolm tervet ek
semplari ja keks katkendit. 

Kombilise kujuga nooleots (tahv. 71:50) on hästi retušitud üle 
koeu pinna. Ainult rootsuosas muutub retuššjpealiskaudsenaks. Üldi
selt on XÖHX ese lame, paköenedes veidi ainult keskosas, kuna 
tipud ja servad lõpevad teravalt. Pikkus 3<I cm, laius 1,4 cm, 
paksus 0,4 cm. Selliseid rombilisi nooleots! on leitud rohkesti 
karrokeraärilise kultuuri alalt, näiteks Kubeninost (1), ХЗфШШПСК 



Zsejnieki'st (1), Llcagals'ist (2) ja Konsalt (3). 
Tüübilt eelmisele ligidane on õhuke ro tsuga nooleots (tahv, 

VI>49). Seda ei saaks aga enam nimetada rombiliseksj ennen vas
taks ta üuju nandli omale, millele liöandub aeglaselt kitsenev 
roots. Rombilise eksemplariga võrreldes on rootsuosa siin enan te-
raotsast eraldunud. Sellel nooleotsal piirdub retusš servade^, 
sest ühtlasest Õhukesešt laastust valmistamise tõttu polnud vaja 
pinnaosi tasandada. Pikkus 3,3 cm, laius 1,3 cm, paksus 0,3 cm. 
Kujult sellele lähedane nooleots on leitud Zebrus-jc'rve asulast(4i 
Viimane näib olevat retušitud üle kogu pinna, millise nähtuse 
v is põhjustada tolle nooleots^ suurem paksus, nii et retušiga 
anti talle läbilõikes teravovaalne kuju. Selliselt ШйЙШШД 
retušitune leidub neid hilsemates kammkeraamilise kultuuri asula
tes üsna sageli (3). 

IJelriiste taoline on ka iks nooleotsakatkend (tahv. VI:52). 
See pirineb nähtavasti riista keskosast, kus see saavutab oma suu
rima laiuse, hakates kahele poole kitseneme. r.ur ruk6ht edel nähtub 
eseme teravovaalne libilõige. Retušitud on ta üle kogu pinna, oma
des ka teravaid servi. Katkendi pikkus 1,5 cm, laius, 1,3 cm, 
pAkkus 0,4 cm. Katkend võib kuuluda samakujulisele veidi suurema
le n oleotsale kui eelrisenakirjeldatu. Nagu tähendatud, leidus 
seda tüüpi kammkeraanilistes asulates just üleniretusituna, milli
seks osutub ka käesolev katkend. Oma praeguse kuju j reie võib kat
kend kuuluda ka laialtlevinud pajulehekujulisele nooleotsale, nagu 
neid tuntakse Llcagulsist (6) , Zuejniekist (7), RiibuksInsist (81 
ja Konsalt (9)• 

Järgmisest katkendist (tahv. VI:51) on säilinud roctsupoolne 
osa. Ilooleots lõpeb lühikese rootsuga, mis ei asu ta pikiteljel, 
vaid hoidub enam teise serva poole. Retušitud on ainult servad, 
histilõige on lame trapetsiline, Pikkus 2 cm, laius 1,3 cm, pak
sus 0,4 cm. Säärast nooleotsstüüpi esineb jube Kundas, kuigi palju 

(1) RK, tahv. 1:43,47. 
(2) Kat, d. Ausst., tahv. 111:3# 
3) 3800:350 

(4) Sturms, СопьГ. Sec., tahv. 111:3. 
(5 j Ind reko, SI YA XLV, lk. 33• 
(6) Kat. d. Ausst., tahv, 111:2. 
(7) hat. d. Ausst., tahv.111:9. 1235:1. 
(8) Kat. d. .iusst., tahv. IV:7. 
(9) 3300:330 



algelisemal je halvcr:inl töödeldud kujul. Ta on tagaslvlidev 
Sülacrien-t.: ,.:.lc (1). 111 Jen esineb sellelaadne vorn L tl hllls-
neollltlllses asulas Varnas кго£з'Ь{2). 

Viimane ."anulaet heitud nooleots on kujult kolnnurkne, kaarja-
te peenelt retušitud orvadega(tahv. 71:53). Ta on v ,;a v:;ike ja 
õhu! с• riHkus 1 , ' r  cm, leius 1,3 cm, peksus 0,2 с$. Sellist tüüpi 
on leitud Konsas (3) ja Zebrus-j£rvel (4). 

Kii ilnneb Tanule tuleklvinooleotste tüübistikus suhteliselt 
suur rikkalikkus, Ppaaegu iga leitud nooleots on ise tüüpi. Selline 
tõlk loseb oletada, iga enaznkütltava jahilooma jaoks oli välja kuju
nenud oma kirdel nooleotsa ttüp, nagu seda veel praeLu esineb etno— 
graafiliste rahvaste j lures (5). Tamula nooleotsad or kõik väikesed. 
Arvatavasti kütiti nendega peamiselt väikeloomi, pis ira nooleotsa^a 
elfiti vast veelinde, arvestades asula järveäärset asendit. 

! Õningetest veidi suurematest tuleklviesemetcst on Tamulas säi
linud ainult katkendeid, tits neist pärineb nlhtavasti pikemast kaa
bist (tahv. 71:19). See on olnud suhteliselt paks valkjast tuleki
vist riist. Ainult üks sevadest , к ige õhem, kannab jämeda retuši 
jälgi. Paistab, et sama serv on tugevasti .toest kulunud. Körvalolev 
serv lõpeb kaunis ИУ^ЮРОРОС sirge murrukohaga - siitkaudu on nähta
vasti riist jätkunud. Katkendi pikkus 3 cn, laius 2,6 om, paksus 
1,2 cm. 

lingi talvataolise eseme kannaosast paistavad olevat mrrdunud 
kaks katkendit (tahv. 7I:£1,28). Esimene neist or. kollakashallist 
tulekivist. Kannaks on olnud kaunis kitsas tahk, millest allapoole 
laienevad küljeplnnad. Vähemalt üks viimastest on olnuc lihvitud. 
Säilinud, on ka osa ühest kitsasküljest, i is praegusel kujul j( tab 
raiutud ja ebatasase mulje. Riista ühelt servalt on ära löödud kilde, 
rillest võiks järeldada, et teda on katkendlikus olekus kasutatud 
uuritsana. Pikkus 2,5cm, laius l,9cm, paksus l,lcm. 

Teine katkend on eelmisest veelgi väiksem, aga kujult ligikaudu i 
samalaadne. Seilet.! teravamal serval leidub jälgi, negu oleks teda 
pruugitud kõõvitsana. Pikkus -cm, laius 1,2. paksus 1 cm. 

Arvatavasti odaotsa katkendiks võib ridade trapetsikujulist puna
kaskollast viirulist tulekivikildü (tahv. 71:39). See palsteb pärine
vat odaotsa alumiselt osast, laienedes kaayjate külgedega ülespoole 
kuni Järsu murrukohani. le kogu pinna ilmneb esemel J'redat retusri. 
Teravamad servad kahel pool kannavad lisaks kulumise jälgi tee b. 

Katkendi pikkus 2 f 3  cm. laius 1,7шп« peksus 0,8 cm 
1) Indreko, OESA 1934, lk. joon. :1. 
2) Kat. d. Ausst., tahv. 711:5. 
3) 3300:156. утл о 
4) Sturms, Congr. see., tanv. iu • • 
3) Foes Vianißbn&Ii 2с 0 jj. 
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Arvatavasti on sedagi eset kasutatud kõõvitsana. Katkendi pikkus 2,3cm, 
J.sius 1,7 cm, paksus 0,8 cm, 

Järgmist katkendi о tuleb nähtavasti samuti pidada nin^i ovaalja lä
ti il ~i-^e0_ . -iista uükiks [z2hv• ,1:34). f ellest polegi õieti midagi ruud 
seil-^-ud, -— ainult ristilõige, mis kahelt poolt on ebatasaselt murdu
nud# t/Llis vinnal leiduh 3< r edat löökretušši. Katkendi murrukoha ühel 
serval leidus ootamatult umbes 1 cm ulatuses peent retušši. Võib-olla 
kevatseti sedagi katkendit hakata ümber töötama kõõvitsaks. Pikkus 3»3cm 
laius 2,1 cm, paksus l,5cm. 

Õhukese kvartsriista katkend on li-ikaudu trapetsikujuline (3932:286]. 

Te üks serv on ilmselt murdunud, sellele vastu asuv serv on aga lihvitud. 
Ke riist ise omab lihvitud ilmet nagu kauaaegsest kl'es tarvitanisest. 

Võib-olla kasutati teda tulelcör.' seks. Pikkus 2,1 cn, laius 2,1 cn, pak
sus 0,3 cm, 

Teadmatules otstarbeks on tarvitatud lihvitud kvartspulka (tahv. IV: 171 

See on 4 cm pikkune, 1x0,8 cm-lise libilõikega viietatyuline ese. Tahkude 

leius on ebaühtlane. Pulga üks otstest, kitsenev, on rurenenud või tööt-
ОП/ 

1 ema ta, kuna teine ots kaunis sirgelt murdunud. Viimasel otsal on ühe 

tahu pind veidi murenenud, sellel leidub reas 5 v; ikest trket, r is esi

algselt on võib-olla jätkunud veel pulga murdunud osal. 

Peale tulekiviesemete leiti asulast nitusada tulekivi töötlemisel 

rahalangenud kildu ja tükikest, Kuna tulekivi annab vrga teravaid servi, 

siis võidi neidki kasutada mitmesuguste tööde Juures. 

Tamula vähesed kirved ja arvukad talvad on valmistatud pehmetest 

kivi liik id est. Pear ise materjalina on seejuures tervitatud tur.edat 
savikilta. 

Kivikirveid on senini leitud ainult 3 eksemplari, neist üks nii-

verd katkine, et ta vormi kindlaksmääramine osutub võimatuks. Kirved on 

sinata ja niivõrd väikesed, et neid võiks nimeteda ka suurene toks tsi

padeks. *ks tervetest eksemplaridest on otse-, teine põikterallne. 

Otseteraline kivikirves (tahv. VII:26) on tehtud tõeni õliselt ura -

liitporftiriidist - Sest is viija sagedasti tarvitatud kirvenatorjallst. 

Kõnesolev kirves on nelinurkse lühilõikega, paksukannaline, kergelt ku-

r.erduvate küljetehkudega ja ka; rja tera pool« veidi laieneva kerega. 

Pind kannab lihvimise Jälgi. Xaterjali teralise iseloonu tõttu Jtitib 
sellele siisM aukline iseloom. Pikkus 8,3 cm, tera laius 5 cm, ken na 

l£ius 3,9 cm, suurim naksus 3* 1 cm. 

Põikteralise kirve (tahv. VII:27a, 27b) materjaliks on kiltkivi. 

Ese on ümmardatud nurkadega, nii et ta ltbilõige ltheneb ova.. 1J ale. 5ee 

|oi eksemplar on paksukannaline. Ta küljed kaarduvad tugevamini kui eel

misel. ri era on tahutud nea is eit ühelt ioo.it, mistõttu ta - ̂ 111> a sünmeet* 
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kl kirvele põiktereiisc iseloomu. Tera ise on euenikus murdunud, 
RShtavasti oli see kaarjas'. Riist on lihvitud, kuid mitte eriti hästi. 

Pikkus 9,1 си, tera laius 5,1 cm, kanna laius 3,7 cm, suurim paksus 

Katkendites säilinud kirves (3960:31)'on olnud kas trapetsja või 
laeekuaera läbilõikega. Suurima katkendi järele otsustades ulatui ta 
pikkus veidi tile 9 cm. 

Taib^cc hulgas reid uh kaks teistest su rer.at , mis oma r: Metelt 
XÄXXX on lahedamal eespoolkusitletud кirvestele kui ülejäänud väikes
tele talbadele, lks neist on tehtud tumedast porfüürist (t^-hv. 711:25 > 
Ese on suhteliselt halvasti töödeldud, tublisti kitseneva paksu kanna» 
cs£(j~ ja nui:tilku ristiloikega. Servanurki pole vilja tahutud. Tera 
on kuner j? tundub väijatoetlemstuna• Igatahes on ta Vt.L:a nüri (0,J— 
0,4аш pake J j. j'unduo kahtlasena, kas sellise riistaga oli võimalik 
teha ni iteks puutahumictööd. Tõenäoliselt kasutati seda talba liht
salt kiiluna. Tikkus 8,4 cm, suurila laius 4,8 cm, kanna laius 3,3 cm, 
suurim paksus 2,3 cm. 

Teine suurem talb (tahv. 711:23) oh ühtlaselt oliuke, kannast ela

tes veidi laienevate kontuuridega, kuid tera ligidal ta..s vaevaltmär
gatavalt kitse ev. Tera asetus annab talle põikteralise ilme . Lihvi
tud on eset ainult ühelt kltsasküljelt ja teralt , mujal omab ta ko-
natlisi pindu. Pikkus 8,4 cm, laius 3,3 cm, paksus 1,5 era. 

7äiksemete talbade seas leidub neli trapetsikujulist laia eksemp
lari. .Neidki võiks jagada otse- (tahv. 711:14,19) ja põikterallsteks 
(tahv,711: 13,18). Kuid vaevalt olid v?iketalvad varretatud täte]iste 

kirveste kombel, mistõttu on kahtlane, kas selline jaotus osutub ots
tarbekohaseks. Kõik nad on hästi lihvitud, tera poole laieneva üldku
juga ja järsult õheneva teraosaga. Kand on servapindadest tavaliselt 
eraldatud ümmardatud nurgaga, ainult ühel juhul pole sellist nurka ja 
kannetahk osutub kitsaskül&ede kaarjaks jätkuks, andes kogu kannaosale 
ümmardatud kuju. Tera on kumer või peaaegu sirge, lende talbj£e pikkus 
on 3-3,9 cm, laius 2,7-4 cm. Seega :õnel juhul ületab laius pikkuse. 

Ka kr vriketalba on pikliku trapetsi kujulised (ta.iv. 711:12,15)» 
Isimene neist näib olevat piki-, teine põikterallne. Lihvitud pole 
nad nii j.ästi kui eespoolmlnetatuci laiad talvad. Pikkus 3,' *4,4 с г., 

laius 2,1-2,4 cm. 
Neli eksemplari on päric pisitalvad ( ai v. 711:16,17,20,24). Ku

jult on nsd kõik piklikud, kas ШШЮЮШН ristkülikutaolired, 
trapetsilised või kolmnurkjad. Kaks neist on väga õhukesed, ainult 
0,4 cm-lise suurima paksusega, üks oma suuruse koht; jälle ebsloomulfc 
kult paks. Kuigi mõned neist on võrdlemisi hästi lihvitud, on kolgile 
iseloomustav murruplndatfe olemasolu. Lähtavasti on .:ccci pis.it- ./^c 

valmistatud suuremate kiltkivi senete kildudes . Ilende pikkus i , ub 

2,1-2,9 cm, laius 1,5-1,3 or vahel. 



Or. säilinud ka кекс talva termose katkendit (tahv, VII:23.,22), 

Heist esimene omab v; ca peent lihvi * 

Rohkesti - 8 eksemplari - leiti Tamulast küüstalbu. Lende konk
reetne kuju cn varieeruv» Ileli neist on trapetsi$ujulised (tahv, 711 
2,6,7; 3690:3), lähenevad v-hel ronibilisele (tahv, 711:3-3) ja ühel 
juhul ristkülihulisele (tahv. V1I:1). Esikülje nõeu algab enamasti 
rüste keskosas kaunis järsu sisseluikega. kavaliselt on küüstalvad 
hästi lihvitud ja töödeldud, ainult kõige väiksem eksemplar on visancl-
lik, : agu küüstalva kevaüd• hei eksemplaril esineb lisaks tavalise
le terale ka küljel selle].e õõnsat leu ju andev lihv - na u seda esi
neb küüstalva tera ülaosal. Nähtavasti on see eksemplar valmistatud 
mõne suurema küüstalva katkendist. Küüstalbade pikkus on 3,4-1,5 cm, 
laius 2,6-1,4 cm* 

Viimase Tamulas esineva tiIbac eliigi moodustavad õõstalvad. Neid 
leiti3 enam-v. hem tervet eksemplari, lisaks üks katkend. Terved ek
semplarid (tahv, vII:9-11) on kõik väßa vi ikescd, k-jult piklikud, 

laiei-evi. teraosaga. ; lahel eksemplaril alg^b õõs juba riieta esikülje 

keskel selgelt märgatava üleminekuga, GeeJuures on oos võrdlenisi 
kitsas, jättes kahelepoole riista külgedele kõrgemad randid, kus õõn-
saksr uutumiat ei toimu. Kolmanda talva Oos al^ab alles riista esikül
je allosas ja laieneb kiiresti, muutes kogu tera nõgusaks, Õõstalvade 
pikkus on 2,3-3 cm, laius 1,5-1,7 cm. Katkendina säilinud õõstelva 
teraosa (tahv.VII:8) on kuulunud suuremale riistale kui oespoolkir-

• jeldatud, 

Peale kindlate ta lira de on leitud 4 lihvitud pinnaga kiltkiviri is

te kt tkend it, mis tõenäoliselt samuti pärinevad talvedelt. 

Tamulast leitud õigsteraline kirves on omane tulp venekirveskul-
t'uri lõpule. Sellised põikteralised kirved seevastu levivad laialt 
ко, i kummkeraai ilise kultuuri alal (1). 

Vasteid Tamula talbadele tuleb e skätt otsida C3( ozrest ja Karja

last kui kiltkivitöötlerise kesvkusest, Saaäaoleva kirjanduse põhjal 

on aga raske saada üksikasjalikumat ülevaadet nimetatud alade leidu
dest, eriti viikeriistadest. Seetõttu tuleb piirduda üksikutele pa
ralleelidele osutamise-a, ::ii leidub Tamula ööst-Iva kitsama õõnega 

tüübile li^ilähedasi vasteid Kiukalsest, Virolahtist (2), Sakkolcst 

jc Pusulast (3) • Ll iu väikesi ti-apetcilr .julisi talou esineb etsäpirt» 
tis ja Pylr. järvis (' ). Ktitstalvad or pülsi jaganud kahte põhirühma, 
rillest -.с - nur с,el so vC i tahulise selja es aL.a ja aeglaselt nõgu» 

(1) Indreko, "ITA :LV, lk. 37,42. 
(2) .»ilic,/ li, t JV, 6:5; 17:21. 
(3) Altertümer, tahv. 3:6; 3:10. 
(4) Altertümer, tahv. 5:16; 7:8, 
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saks muutuva esiküljega on om~ne Ida- oone esulalle (1), kuna teine, 
kumere seljaga je. Järsult nõgusaks muutuva esikülje^; levib Isaemalt 

kogu Soones, Tarule kütistslvad kunlukeid viimasesse rühma, NeileÜei-
dub vaste Uskela*st (2), Vä ikesed kiltkiviriisti. d on cc. üldiselt 
palju sagedasemad Karjalae kui Zdela-Scomed (3), 

Kuni kiltkivi Eestis leidub looclunes ainult üksikute juhuslike 
rändkividena, siis on urheollogode poolt näidatud, et enamik klltkl-
vir.aterjali on toodud neile välismaalt, eeskätt Aunuse piirkonnast 

kui kiltkivi:?ikkelt alalt. Seda kinnitab veenvalt looduses algselt 
ainult Aunuse Järve looderannikul piiratud alal leitava roheka nn, 

:шшшог<1шмршг сых 

хшгахзж: сопщххшжщвхшааж тюеххххтх 
Aunuäe kiltkivi esinemine tarberiistadena laialdaselt mitte ainult 
Soomes, vaid ke Testis je isegi lõunapoolsematel Läänemere rannikmäe-
del, J ä tegevuse tagajärjel v3is Aunuse kiltkivi üksikute rahnudena 
levida or: asupaigast ainult kagusuunas, i itte mujale (4), Kuna pea
legi leitakse seda kiltkivi nimetatud aladel just ШЗЗйЯт^ШЗГ 
valmisesemetena Karjala riistaöüüpide näol, siis annab see alust ole
tuseks, et Aunuse kiltkivi polnud kaubaartikliks enamasti mitte toor
materjalina, vaiä vali?isriistedena. Seesugune oletus on püstitatud 
ka Tamula kiviriistade kohta, kusjuures on toodud tõenduseks, et 

Tamulast leiti küll kiltkiviriistu, mitte aga vartavat toorainet (3)-
Viimastel väljakaevamlstel leiti aga Tamulast tükk kiltkivi, mis kan

dis saagimisjilgi ja mille küljest oli eraldatud vaiksemaid tükke 

ka raiumise teel. Kui see kildatükk pole mitte rõnest juhuslikult 

kohapeal esineda võivast klltkiviliigist, siis näitab ta, et -*ähe-
malt osa kiltkivi imporditl Tamulasse toormeterjalina. Kuna kivil 

leidub sa imist1älgi, siis tuleb ji'reldade, et kohapeal kiltkivi 
rõnevõrra ka töödeldi. Leitud kiltkivitükk on küll seni asulas ainu
ke, Pole avastatud ka klltkivltöötlemisest tekkinud vähemaid jäfneid. 
Viimaste puudumist võib küll osalt seletada seni väljakaevatud esu-

lepinna v'iksusega je kiltkivitöötlerise iseloomuga, rille juures, 

erinevalt tuleki'jftoötlemisest, tekib vihem kilde, Viimeeed r.uidugi 

ei levinud siis niivõrd laiali üle asulapinna, vid jäid peamiselt 

töötler ispiirkonda, 
Küsimuse lõplikuks selgitamiseks tuleks teha kindlaks, kas Taimid 

talvad on ..unuse või mõnest nuust kiltklvist ja leida üksikesjelise-

(1) Riisi, lk. 123-125< tsr.v. VII:l-4. 
(2) Ebert, RL III, tel т. 124:1. 
(3) ."bert, F.LIII, 11^. 3- 4 Jj. 

(4) Äyräpäü, rulttuurinuodct, lk.112, joon.11 
(5) Indreko, SLTA XLV, lk. 37. 



ma analüüsi teel Tamula talva üüpidele lähemaid vasteid. Et nende 
seas ilmselt leidub Soome alale sarnaseid vorme, siis on tõenäoliney 
et vähenalt osa neist on vahetuse teel algselt saadud оonest või 
Karjalast. Teiseltpoolt võib oletada, et väiksensmZõduliselt on kilt
kivi töötlemist harrastatud siiski ka Taimlas, Selle produktiks võiks 
kindlamini pidada eeskätt halva st Ivalnistatud atüfipilisi pisitalbu, 
mis nähtavasti on tehtud kohapeal purunenud kiltkiviriistade tükki
dest . 

Teisi pehmeid kiviliike on kasutatud v lhe. Peale juba eespool
nimetatud ! irve ja talvafrõiks siin mainida arvatavasti peos, aga 
võib- >: la ka varretatult kasrtotud 2Щ|ШШ löögikivi (tahv. IV:9), 
mis leiti panusena luustik VI juures, Erilaadset laperguse kujuga 
ja ümmarguse otsaga kiviriista (tahv. IV:16) on võib-olla kasutatud 
puurina* Lihviniskividest on säilinud ainult väikesed tükid (tahv# 
IV: 13), osa fielst õhukestest plaatidelt• Ainult ühest 1ihvimiskivist 
on s :  il im id suurem osa (3932 >3)» Selle lihvitud pind on alles vt. he 
kasutatud. Üht piker ;ušt koredat kivikest (ta: v. IV:12) on tarvita
tud vahest su uti lihvimiseks või teritamiseks. 

D. S k u  1  p  t u u r i d »  l d e  о  l o o g i  1  i s t  e  к  u  J  u t  -
l u s t e r  a  s e o t u  d  e s e m e d  j  a  -  e  h  t  e  d  .  

Kui eespool käsitleti mitmesuguseid muinasajast säilinud tööriis
tu, siis käesolevas alajaotuses püütakse anda ülevaade esemetest, mil
lel polnud otsest sidet toot: isprotsessiga. Qiia rühma kuuluvate eso-
rrete hulk on kirjuilmelinej neid on valmistatud erinevast materjalist 
,j£ erinevas tehnikas. I.uid kõigi vaatluse a&la võtmine koos on siisKi 
otstarbekohane, sest kõik aitavad selgitada esiajaloolise inimese 
mõttemaailma, arusaamadesse ja tõekspidamist;sse puutuvaid küsimusi. 

Tamule leiukoht osutas silmapaistvaks oma inerivaigurikkusega. 
Siit leiti 30 suuremat vui väiksemat melvaigutükki, nei t enamik töö
deldud ja varustatud puurauguga. Läbipuuritud merivai&esemeid on ilm
selt kantud ripatsitena vol helmestena* Viimastel leidub puurauk kes
kel, esimestel serval. 

lelreid ju iende k. tkend (ic on leitud neljas eksemplaris. Сuurim 
neist on torukujuline pärl (tal v, X:15), 3cm pikkune ja 1,2 cm-lise 
diameetriga, i iile iks otstest on murdunud. Pikuti läbi helme cn 
puuritud juk. Üks välke iter Iva iguka tkend näib pärinevat samalaadsest 
esemest• 

Teistliiki helmeid esindab nööp V-kujulise puurauguga, millest 
on säilinud pool (tanv. X:10)e  Nööp on kaunis õhuke eksemplar omasu



guste sees, teravovaalsc libllõike,-
v-i* nr -r-,-™.-..*. .... . * • "e-*" ;>a lurciunuõ puuraugu kt>-

• - scrT=-st 011 lh*>i puuritud veol üks auk 
Xolnandasse tüüpi kuu"ub \ ? 
,vnv • , ... """ » cm Pikkune helr.es ebako**cpärase 

I pikliku kujuga (3%0:2'o), puurauguga keskel. 

Ena riku zner ivc ikeeer-etest nooduštavad ripatsid. Viteaete seas onab 
e r i s e i s u k o h a  s u u r  k o l m n u r k - л » *  л  ,  
v.M -p11, tiVe t tua nurkeaa2Q "eriv lkplaat (tahv. 

I * S °* v lc:"tl 1-me, teine keskelt kergesti kumerduv. 

! f" 5 "=«" h£=,i им», 1ыъ „и рюгали . 
[toto mrte-eL, Мс«м«с Mm te.ksl. rai  .et= Наш 
Г " C B° ««*»»•» J= "«• VElJetöötuaesa ,11Ъ c=„. l e, „ j«. 

trt, .toel vahelülina. Ht .u, 7,3 an, s m r l B  l a l u s  

; kuni С,8 св. . 

lv 1 Sj w ; l a" 0' """"" -kripatаit:s on s:muti flnmardatud nurkadega 
Ikolmnurkjes plaat, kuid teistissei kuju*- (tahv. Xs9). Use on hästi lih-
vi tue, киле rat с külgedega, hi.samas otsas varustatud puureuguga. prdeus 

J*6  "• laius - 4,2 cm, paksus 0,9 от. 
 _ Ilesd lihvi Hannah ka eelmistest väiks er ja õhen trapetsikujuline 

r placr.ike (tahv. X:8). TemaIci cn ! umeravcitu küljed, servad peaeecu te-
revao. Pikkus - 2,<- cm, laius - 2,3 cn, paksus - 0,4 cr . Keks viimast 

I ripatsit leiti luustik VII meelekohal. 

vlcjaar.ua 14 auguga varustatud merivaigutükki (tahv, X:l,7-7, 11-14 
17,18 j ei ona n:i head < ihvi ega väljatöötlust kui kolm eclrist. Ilad 

on ebarazras- au.uga, krobelise piinaga ja sinult osalt lihvitud või 
üldse lihvimeta-, mõni isegi jahukete pindadega. 

Puurauguta nerivalgutükkidest on ̂lihvitud pinrage/tHcsl nelinurkne , 
lliBe ja õhuke (tahv. X:16). Pikem serv on tal ilmselt murrukdheke. See*. 

• on ese katkend suuremast meriveiguplaadist. Ke koks pisemat nerivai-
gukildu kannavad lihvimise j:lgi ja tohiksid pärineda mõrest purunenud 
rerivaikehtest. 

Laks me r iv aifeuk iIdu leiti luustik VII rinnalt. Need on ainult ,2 

sm p.kkused ja 0,4 от laiused. Siiski omavad nad võrdlemisi sümmeetri
list kuju. Et neil pole auku ega siduris jälgi, siis vöiks oletada nende 
kendrist riietuse juvrde kuuluvana. 

Lõpuks tuleb mainida veel :elja täiesti töötlemata merivai-uttikikesh 
Tamulast leitud merivaigutü41d on enamikus heledad punakaskollssed. 

inult torup*rl ja õhuke nelinurkne plaedikatkond on tumedat pruunikat 
värvust. 

I erivaiku leidub Ida-Preisi rannikul, Kurische Kehrun 'il. Eriti 

kuulus on siin Schv/arzorti leiukoht, kust on r hkeoti saadud muinasajal 
töcdeldud merlvalkesemeid. Alates tütpillse ^srimkerearillse stiili pe

rioodist,' lefttus Ida-Preisist ^eaaegu kogu tnerivaik, Mdc leitakse 

neoliitilistest asulatest I' rarer idararnlku maades (1). 
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ilmselt pärinetod ka Tanules leitud meriva igutüjid Ida-Preisl ran
nikult , sect lähematel mererandadel ei võinud leiduda nerivaiku nii 
hulgaliselt ega nii suurtes tükkides• Ka Tanulast saadud merivaik

es cme te vormidele: toruheImele, V-kujulise puurauguga nööbile ja ri
patsitele leidub Schuarzortis külluses vasteid (1). Ainult suur nel
ja aucuga varustatud plaat jääb minul olevate andmete kohaselt esi
algu täpsemate paralleelideta. 

Antiikrahvaste juures oli laialt levinud arvamine, et merivaik 
kaitseb haiguste, deemonite ja roidüse vastu. Samasugune tõekspida
mine esines keskajal. Bitmel pool ustakse tänapäevalgi merivaigu 
kaitsvasse ja ravivasse toimesse,eriti mitmesuguste haiguste vastu, 
ja lastakse lastel kanda kaelas sellest ainest keed. On tõenäoline, 

et merivaigu omadused juba esiajaloolisel ajal tõid talle maagi
list võimet eviva aine kuulsuse. Selle oletuse peolt rai gib asjaolu, 
et merivaiku sageli on kantud tv lesti töötlemata, aidult puurauguga 
varustatult (3). Ka Tamula luustik Vll-ndal asunud kaks merivaigu-
killukest polnud laibale kaasa pandud mitte ehteks, nagu võiks ole- • 
tada hästi väljatcödeldud pla tripatsite puhul, vaid kaitseks, 

Edasi peatuksin Tamulast leitud skulptuurtoodete juures, leid 
tuntakse vähemalt kuus. Kaks neist kujutab inimest, kolm looma, ku-vjnit fit к i 
na Ühe suhtes ei kindlusega ütelda, koda tema all on mõeldud. 

Tamula skulptuuridest väljapaistvaim on lameda mehekuju katkend 
pikliku peaga ja keskelt kitseneva kehaga (tahv. IX:10). Katkendi 

pikkus - 3»7 cm, laius - 2,7 cm, paksus - 0,3-0,5 ori. Kuju selja
poolne külg on täiesti tasane, ainult mõnede väikeste teketega. Ku
ju pea esikülg koosneb õieti näost, mis on jagatud kolme võrdsesse 
ossa. Otsaesine on tasane, selle keskel leidub puurauk, mis mõeldud 
kujukese riputamiseks. Kulmude kohal saavutab nägu suurima laiuse ja 
hakkab siis allapoole veidi kaarjalt kitsenema. Kulmud asuvad näo 
pikisuunale risti, on kergelt kaarjad ja ulatuvad üle terve näo, Ilen-
de vahelejjäib kitsa nina algus, IIlna jätkub sirgelt ja samasuguses 
laiuses allapoole, olles otsaesisega samal tasemel. Иina-jakulmude-

jooned tõstetakse aga esile muu näo keskosa Järsu madaldamisega, mis 
loob mulje, nagu asuksid kulmude all silmad. Nina alt aIgavafl veidi 
allapoole rippuvad vurrud, mis krlipsukestene ulatuvad üle terve 
näolaiuse. Ninast otse alla suundub ligistikku keks paralleelset Joo
nekest ülahuule tähistamiseks. Viimased lõpevad ümmarguse süvendina 

kujutatud suu juures, Sellest allapoole jätkub alalõug, olles näh

ti) Klebs, tahv. I - VIII. 
2) Händvõrterbuch I, lk.1091 jj. 

(3) Äyräpää, sm XLV, lk. 19. 



tavast! keetud häbenege, ida näitavad suust lehvikuteoliselt alla
poole hargnevad jooned. Kuju õlad omavad kaarjaid kontuure. Õlgedel 
ja algavatel käsivartel leiduvjd ЮШ:$й£Шр££М krlipsupaarlkesed pea
vad nähtavasti märgistama rõivastust. Edasi on kuju murdunud. Selgub 
ainult, et keha on keskelt kitsenev ja käte ning keha vahele paista
vad jäävat ovaaljad avad. 

Skulptuuri jätkuvat osa võime umbkaudselt ette kujutada teise 
Tamulast leitud inimkujukese (tahv. IX:11) abil. Viimane onbelnise* 

i 
tunduvalt v iksem, kuld üldilmelt sellega paljus sarnane. Kujuke 
omab timmayaid kontuure ja lihvitud pindu. Lihv paistab suurel mää
ral oletrat tingitud hõõrumisest ningl pehme eseme vestu, soega ar-
vatavasti kandmisest. Suhteliselt on see kujuke eelmisest paksem, 
nii et ta dimensioonide suhe ligineb Jube inimkeha loomulikkudele 
proportsioonidele. Seetõttu ci tundu ta enam reljeefse, vaid plas
tilise kujutisena. Kujukese pikkus - 3#3 cm, laius 1,15 cm, paksus-
0,5 cm. Pea esikülje võtab enda ella nägu. Detailide andmisega on 
siin oldud väga tagasihoidlik. Silmade kohale on uuristatud väike
sed piklikud augukeded, ninajuure suunas veidi tõusvad. Silmakoobas
te Ja nina markeerimiseks on kulmude^slust ja nina kõrval asuvat 
näo-oss kergelt süvendatud. Nina on kujukesel suhteliselt laiem kui 
eelrisenakäsitletul ega oma selgeid piirjooni, vaid laieneb kaarjalt 
allapoole» Sellega piirduvadki kuju pinnal antud detailid. Mäo ala
osa on juba t; :  lesti lame. Õlajoon langeb kaarjalt, nagu eelmiselgi 
skulptuuril. Ke keskkeha kitseneb samasuguselt, jättes k?  te ja enda 
Vahele ovaalsed evaused, Puusa kohal liitub õlast kaarjalt allapoo-
2Ж2П£$]ЕХХ le laskunud käsi taas kehaga. Jalgu on kujutatud lahus
seisvana, Kuju parem käsi, parem jalg je vasaku jale alaosa on mur
dunud . 

Lõlemad skulptuurid ei taotle inimkeha loomutruud kujutust, vaid 
annaved seda edasi stiliseeritult, tingimüsUkult, 

Vasteid Tamule Inimest kujutavale skulptuurile tuleb eeskätt ot
sida jäilo Kurische Hehrung^lt. Siin, lõunapool iridden'it, arvata
vasti kiviaegselt asulepletsilt, on leitud meriveigust skulptuur-
toode (1), mille väline kuju on suguluses Schwarzorti merivaikskulp-
tuuridega (2), kuid mis veelgi enan sarnaneb Tamula mehekuju katken
dile, Ka Hidden! kuju on katkendlik, kuid säilinud siiski suufremas 
ulatuses kui Tamula oma. Pea üldkuju on mõlemal sama, Tamula skulp
tuuril veidi väljavenitatur, samasugune on ka pea asetus õlgade 
suhtes. Nina ja kulmude markeerimine on läbi viidud täpselt ühesugude 

(1) Klebs, tahv, X:6, 
( ) Klebs, tahv, ГС:1-5. 



võttele.. rinevus iii:neb ainult suus, ris Tamula skulptuurel asub 
ümmargusena lõuale ligemal, Hidden! kujul aga Joonekesena kohe nina 
a-l- --läjoon on-skulptuuril ainult vidi enam langus. Viimas 1 pole 
ka auku pea laubaosas, v.. id neid on puuritud kummalegi "лоо1е külge 
Leha ju käte vahele, kohale, kus Tamula kujul algab kitsonev kesk-
keha. Kujude sarnasus on niivõrd suur, et see eeldab mingisugust, 
otsest või kaudset , sidet mõlema looja vojiel. 

leile skulptuuridele Iseloomulikku võtet näo lii estamiseks*mis / , 7 
avaIdud kulmualuse ja ninakõrvase näo—osa süvendamises, tuntakse 
mujalgi Xlrde-Luroopas. See esineb Soomest, LZetsäpirttlst leitud 
meriva ikrlpatsil (1), faillel leidub, samalaadselt kui Tamulas, pikaks -
venitatud inimnäo kujutis, ainult ebaproportsionaalsena lõuaosagü, 
Sigiri "gorodištšelt" saadud kiltkivijSlaadil (2) ja Gorbunovo tur-
baasulast välja kaevatud 1,06 m pikkusel puuiidolil (2). Toodud 
näiteist selgub, et kord välja arendatud traditsioon on püsinud 
kaua ja laiadel aladel peaaegu muutumatuna. 

Таг:ula inimkujudest väiksem sarnaneb kehahoiakult Galitci peit-
leius avastatud pronkskujudele (4), Skulptuuri viiksuso tõttu oi 
saa teda aga Gslltšl kujudega võrrelda detailides. 

Kolmanda skulptuurina leiti Tamula asulast savlkuju (tahv,DC:8), 
samuti katkendlik, 4,4 cm pikk, 2,1 cm lai Ja 1,2 cm paks. See ku
jutab seisvat kogu, mille keha allservas ulatuvad jalad voldi väl
japoole, Esikülje keskosas leidub kõrvuti kaks veidi kõrg nevat 
muhku; nende kõrvale on sisse kriipsutatud poolkuarjas sooneke, 
nendest kõrbemal laineline joon, £la Ja lameda keha ülaosas, figuu
ri ühel külgscrval, on kujutatud nägu. Silmi kujutavad sissekribi-
tud lohukeäed. Silmade all, teravj otsaga allapoole, on sissekrii-
г-ustatud kolmnurkne nokk või nina. Kaela Joont narkeerib seljapool
ses osas väike süvend ja mõned kriimustused, Kuklaose Ja kogu selg 
on murenenud. 

Kaminkeraamlllse kultuuri piirkonnast tuntakse rhhkesti savist 
inimkujutisl, kuid ükski neist ei sarnane Tai ula kujuga, Viimase 
nokaga nä^u, 1Щ1ке ja lai keha ning sellel leiduvad lainelised soo-
nekesed teevad figuuri sarnaseks ennem öökullile kui inimesel. Tõe
näoliselt tulebki teda viimaseks pidada» 

tks Tamula linnukujudest (tahv. IX: К ) ületab kõik seniecd sa
ma asula skulptuurtoofied oma mõõdetega. See on valmis ahivl sarvest jj 

%  %  .Ja kujutab linnupead koos kaarja caclega# ._дш. i kogupil us on 

(1) Äyräpää, SI.jYA XLV, lk. 11; Joon. 2. 
(2) ]ding, Cob. <чрх • IV, lk# 14 ~ j, ,, , n, 1 , 
(3) Udine.^.I, lk. 54 Jj.; tehv. V:l. 
(4) tellgruu, ESA И-*-» -к» S3 j.J» joon. »<-• 
( 5 )  АугёрИЙ, SI.I XLVIII, lk. 82 jj. 
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ligi 20 cn, laius 3-3,5 cm. Väljatöötlus on toores ja visandlik 
ega laeku detailidesse. Kuju kaelaots pole murdunud - ta on valmis-
tatudki ainult linnupeana. Huna nii suurt ja rasket eset ei kantud 
loomulikult ripatsina, siis pidi ta valmistamisel olema mingi muu 
eesmärk. Selline võis olla os.ks mõnest kunstlikult valmistatud 
peibutislinnužt, nagu neid veel hiljuti tehti Hiiumaal. Tähelepanu 
ШНШ vi'ärib, et viimaseski kohas valmistati need "kuigukujud" 

kahest eri osasl? - kehast ja kaelast (!)• 
Ülejäänud Tamula linnukujud on hoopis teissugust laadi. Nad on 

tehtud õhukeset luuplaadist. IJõlemed leiti luustik VII juurest pa
nustena, tks neist (tahv. IX:4) asus põiki üle parempoolse kubeme-
koha peaga suunatud jalaluude vahelise ale poole. Linnu pikk 
kael on sirutatud kaugele ette, lõppedes nokalise peaga. Kere on 
fragmentaarne, kuid kaarja kaela ja pea järele otsustades on siin 
tegemist luigekujutisega. Figuuri kogupikkus on 10,5 cm, suurim 
laius 2,5 cm, paksus 0,2-0,4 cm. Same luustiku paremal õlavarrel 
asus väiksem linnukuju (tahv. DC:1). Sen on lame hastilihvitud ku
juke, mis meenutab hani. Li bi figuuri jal^adeosa on Juuritud auguke. 
Kujukese pikkus - 3,7 cn, laius - 1,6 cm, paksus 0,4 cm. 

Eelmise^laadsest linnukujukesest vciks pärineda samuti tiks luu-
katkend (tahv. IX:9)» kuid see võis kuuluda ka mingile ripatsile. 

Linnukujutusi luust tuntakse PÕhja-Euroopa neoliitikumist laial-
dastelt aladelt. Enamasti on need aga plastilised, öagedasti moodus
tavad nad mingi tarbeeseme, näiteks lusika päraotsa. Niisuguseid 
1innuskuiptuure on leitud Volossovo'st (2) ja Gorbonovo'st (3) 
Venes, Skjavika'st (4) ja i:yelv'ist (5) Norras ning Ri^ukalns1  ist(6») 
ja Särnate fst (7) Lätis. Üks Kinnukalnsi eksemplaridest jõuab ehk 
kõige It herale Tamula väiksemale linnukujule. Suurem, luike kujutav 
skulptrur, meenutab aga Aunuse kalda kaljujooniste luigekujusid, 
sarnadedes eriti til ega neist (8). Bavdonikes peab kaljujooiistel toast*} \ li зе. 
kujutatud linde, peamiselt luiki, Maailmavaate .kujutlusilmas esine
va nn, kõrgema taeva ja piilese sümboleiks (9)# 

Omalaadne luuese (tahv. IX:2) asus luustik VII vasal&i küünarnuki 
kõrval. See on labidataoline väga õhuke plaat pika Ja peene varre 
otsas. Viimase veidi laj.emas ülaosas leidub puurauk ,mille kohalt 
ta on murdunud» Plaadi tildplkkus.on 13.5 cm« paksus aga ainult 
(1) triste, EBluX IX—X, lk. 97 jj» 
(2) Br jigger, joon. 265, 
(3) ding, I, tahv, 11:1; III; 4,5; IV: 2, 
(4) Gjessing, Acta Arch. IX, joon. 4. 
(5) rur.-neda], Viking II, tahv. XXXIV:1. 
(6) Kat. d. Ausst., tahv. 4:21. Br$ er, jo< n.266. 
t n )  Sturme, Senatne 194C I, joon. 13. 
(ß) avdonikas, Hacv. tuy<Гр. talv. 24, 66. 
(9) Ravdonikas, Cob . ap>C. • IV, lk. 30, 
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0,15-c,25 on. Pre kt i Ilseks tööks nii õrna luueset vaevalt kasutada 
saadi. Puurauk varre ülaosas osutab sellele, et plaati kanti ehte-
ripatsina, Luutöötlenise tehnikalt sarnaneb pleat 1innukujudele. 

-nuti mingi õhukese plaatripatsi katkendeiks on arvatavasti 
mõningad voolitud ja osalt puuraugu jälgedega luutükid (tahv. IX: 
5,6,13). Sagedaima ripatsil iil ina esinevad Tamulas siiski juure-
osas läbipuuritud, (tal v. 111:2,4,7,8,10,12,13* tahv. V:l-8), har
vu ka soonejvõi srl ;u, : varustatud (tahv. 111:3,6,1';) looma hambad. 
Augu kohalt on puurimise kergendamiseks ШМШШШ1Н hamba juureosa 
tihti ^kendetnid. nähtus luustikkude kirjeldusest, kanti ham-

b; id tavo уi*r?ak*%escpB5r~V hei moodustasid nad suuri keid, 
näit. luustik 71 kaelas, enamasti aga rippusid mitmeksupa к os, 
või, eriti sui renad kihvad, ke üksikult. Just suurenesid hambaid on 
soo itud, kuna väiksemad omavad eranditult puurauku. 

Hamma»ripatseid ei kantud mitte ainult ehetena. : ende algne mõ-

- te oli hoopis stJ^..v*n: usti# et loona hammastes sisaldub ta elujõu
du, mis siirdub tiir ka neid kandvale ininesel^,Koos sellega pidid 
ka:tavad hambad kattena inimest võimalike õnnetuste ja äparduste 
eest, andma twlle jahiõnne jne. Kõige selle tõttu eelistati amulet-
tidana kiskjate loomade kui tugevamat elr jõudu omajate kihvu. Nen
de kõrval tarvitati ripatsiteks suurte rohusööjate , eeskätt põdra 

hambaid, sest suurtel loomadel arvati olevat ka enam elujõudu. 
I Õnin^ac suured hai bad, nende seas üks metssea kihv (1X1:5), ei 

oma mingeid jälgi puuraugust ega soonest. Siit järeldub, et selli
sed hambad polnud mitte kandmiseks, vaid nuuks otstarbeks# lende 
lai alaots omab a^a väga peent lihvi, mis -.õis tekkide ainult kaua
aegsel kulumisel mingi pehme asja vastu. Võib oletada, et niisugu
seid suuri hambaid kui suurte loomade elujõudu omajaid kasutati 
Haaniliste ravivahenditena. Mendega ht ruti ehk valutavaid kohti, 

millest Lambsd oi andasidki lihvi. 
Ka luustik vii rinnal leitud lamedad kivikesed (tahv. 17:10,11j 

omasid primitiivse inimese silmis arvatavasti mingit maagilist 
võimet või omadust. 

Ora pärasteks luueseneteks osutuvad orneeritud õhukesed luutüki-
kesed (tahv. IV:21), m: Iidseid leiti asulast 8. Kõigisse neisse 

vsar.aleads» Id. sisse lõigatud s :onl, era masti paralleelsetes ridades. 
Hende tähendust i.i osI:a na ?rae£uste andmete kohaselt seletada. 

Vaike põletatud savist luulike (tahv, IV:20) v iks olla näide 
laste mänguasjadest riuinasa jal. 
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Hinnates tagasivaatavalt töö käesolevas alajaotuses kirjeldatu.] 
esemeid , tuleb полбе seest . iaht leinata kõige tähelepandavamateks pi
dada skulptuure. Viimaste valmistamine nõudis kõi ;e enam oskust, 
hoolt ja püsivu t. Kuna neile seda osutati, siis tuleb järeldada, 
et nad omasid primitiivininese siiris erilist tähendust. 

Paljude etnograafiliste ralvaste juures on tuntud komme, valmis-
tada elust lahkunud kollektiivililkmest inimkuju, rille sisse pidi 
asuma sumu hing (1). Samasuguse kombe eksisteerimist võib oletada 
Уa muinasajal inimühiskonna teatud arenguastmeil* Seda kinnitavad— 
l:i inimkujukeste leiud, mis sageli on ühenduses muistsete matuse-
paidadega. Ajajooksul, p&randudes edasi põlvest—põlve, ruutus sur
nust valnistatue kuju esivanema sümboliks üldse, muudus iidoliks, 
keda hakati kummardama jumalusena ja ta ees tundma hirmu* Sääraste 
iidolite heaks niiteks on puuskulptuurid Gorbunovost, kus nad lei
ti asule lißical asunud soostunud järve turbast. Puust iidolid olid 
a^fcsenud siin vaiehitises, asulast eraldi rajatud kultusekohas. Kei
le oli toodud ohvreid, millest tunnistasid looraluud, puust ja sa

vist sööginõud, relvad ja tööriistad, äamuti ma cilised kujutised 
( 2 ) .  

Tamula inimkujusid ci saa muidugi Gorbunovo iidolitega hästi 
võrrelda juba nende määratu erinevuse tõttu dimensioonides. Kuid, 
nagu n eht us eespool, leidub mõlemate va ei siiski ühiseid £ooni väl
jendusviisis ja valmlstuslikes vötteis. liii Gtort unovo kui ka Tamula 
Inimkujutusele or. omane stiliseeritus, leppemärklikkus. Siiski ei 

puudunud nende valmistajail oskus kujutatava realistlikuks, loodus
päraseks edasiandmiseks. Seda tõendavae Gobunovo realistlikud looma-
ja linnuskulptuuride Ka Tamula inimkujude küllalt heas tehnikas 

teostatud näitab, et nende skemaatilist kujutuslaadi ei põhjustanud 
] <ütri saamatus, vaid et põhjust tuleb otsida mujalt. Hagu on näida-
rud K.J. Karr, pole mõtlemise primitiivseil staadiumel tähtis mit
te kujutatava suurem või veiksen kunstipär sus, lüli aga ta semanti
ka (3). SeiiopPrast tehtigi inimkujud, vastandina sagedasti realist 

likele loomakujutustele, stilise ritud ja :hbloonsed, tõsteti neis 

esile ainult n" o-osa ja vahel ainult silmi kui suurimat maagilist 
võimet omavat kohta inimkehas. T iisu^ustena raa t: itsic nende abil 

taotletud ee margi - ja sellest j'tk s. 

J is puutub esiajaloolistesse inimkujudesse iidse, ciis on Zele-
nin jõudnud tulemusele, et muinasleidude hulgas esinevaid iaiseKü-

(1) Indreko, SITZA xlv, i*. 35* r 

(2) I issclev-Tšernetsov, Сл+Jau,. XII, lk. 173« 
(3) Goljmsten, XII, lk. 170. 



- 49 -

jutusi tuleb seostada reatгiarhsSre sußukond1iku korra olemasoluga, 

kuna meest hakati kujutava kunsti kaudu edasi andma enamasti alles 

patriarhaalse t Iiis kondi iku korra tekkimisega (!)• 3e väide on olu» 
line Tamula inimkujude t'henduse selgitamisel Ja neist järelduste 
tegemisel. 

Teiseltpoolt ilmutab ka ; amulas leitud pikakaelaline luigeskul|>-
tuur realistlikust kujutusviisist loobumist. Hagu eespool on maini
tud, peetakse Karjala kaijujooniste skemaatilisi "uigekujutusi usku-
muslikeks sümboleiks. Viimastena pidid nad edssi ardma linnuliigi 
nimetuse tähenduslikku, sümboolset mõtet, mitte üksikindiviidi konk-9 9 

reetset vi'liskuju« Sel teel on urusaadav nende sker.aatliistus• Ana
loogia põhj2l tuleks Tamula luigeku^u samuti pidada sümboolseks mär
giks, mis kõige tõenäolisemalt omab sidet mõtlemise kosmilise staa
diumiga 

• • 

(1) Indreko, sara XLV, lk. 55. 



V K O K K U V Õ T E *  

ulen lõpule jõudnud ülevaate andmisega T-rula«»lärse asula 
isel^orail Hainas t leiuaincsest• J* är jelcorda kerkib ülesanne, katsu
da esitatud materJ all põhjal, sedavõrd kui sen on vCimalik, re
konstrueerida asu le kompl0ksi nuinasagset oierust: siin elamu 
ininkollektiivi ftcJcM baasi, ühiskondlikku korraldust ja 
ideoloogilisi tõekspidamisi. 

Juba asula j arvel ärne asend sunnib oletana, et siin elutses 
anastaval majandusastmel seisefo kollektiiv, kes ei pidanud lugu 

põUutatmede KUlt iveerirots-eKS sobivalt pinnasest, vaid eelistas ve
te vahetut lähedust, rajades oma elamud järve tungivale neemele, 
jõeäuudne ligidale. Asulakoha seesugune maigutus maastikul esineb 
tüüpilisena kogu kammke: aomilise MLurkütliku kultuuriperi odi 
jooksul. Asulast saadud leidude kogumik ei raigi ecspoolöeldule 
vastu. Leitud arvukad nooleotsad, niisama odaotsad ja harpuunid, 
tunnistavad kütinduse suurest osatähtsusest siinsete elanike majan
duses, mille tulemusena ladestus kultuurkihti rohkesti jahiloomade 
luid. Teiseltpoolt osutavad esmajoones loomahahkade töötlemiseks 
г.. äratud riistad - naasklid, igasugused kõõvitsad ja ki usta Ivad -
omakorda küttimise suurele, võib-olla suurimale erikaalule majan
dus ha rude seas. 

Kalastuse osatähtsus paistab, leitud püügivahendite jireie 
otsustades, olnuvat märksa ta, asihoidlikum. Kuid sellejuures tu
leb siiski š ilmas pidada asjaolu, et Õngede kõrval tervitati kala
püügiks kindlasti ka võrku ja tõenäoliselt vitstest punutud pütigi-

riistugi, mis Õngepüügiga võrreldes annavad hoopis tõhusamaid tule-
muäl. 15ende abil saadigi enamik saagist, mir reie päevini on säili
nud peenikese kalaluupurune, andes asula kultuurkihile ta iseloomu
liku ilme. Et kala pidi olema siinsete muinaselanike üheks peatoi
duseks, seda kinnitab ne-le muu ka asulakoha valik: soodsaid kalas-
tamisvöimalusi hinder ata poleks kindlasti püsitudki niiskel jMrve-
neemel, vaid oloks asutud kõrgematele aladele. 

Karjaktsvatarnisest polo asulas mingisuguseid märke. Kodulooma
de luua puuduvad siiani mi Iratud luuleidude hulgas triestl. Samuti 
ei sae kindlalt jaatada põllumajanduse olemasolu. Viljekõrte Jcljed 

s^vinõuseinal on esialgu v^id kahtlaseks oletuseks. ..sula kultuur
kihid ci Ilmne кiltuurtairade viljelemise l.ohta mingi tunnust. 

Kui siin mõnesugust ra..harimist siiski harrastati, siis võis see 
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toinuca ainult primitiivse aiandusena kuskil Roosisaare kõr -eras 
keskosas, kusjuures võidi mulla kohandamiseks kasutada näraaugu 
Kaudu varretatavat kõverat luuriista - algelist kõblast. Põllukul
tuuride tundmia* tõestamiseks on aga vaja rohkem andmeil kui noile 
suu avad lakkuda senised leiud. 

Põhiliste majandusalade kõrval paistab silma vahetuse olemasolu 
Ja Juba märget avalt tõhusamal kujul kui esti varesenetes kammkeraa-
nilistes aeuIl:kohtades. Vahetuse teel s.adi lõunast Ja edelatt meri-
vaiku, kuna põhjast Ja kirdest toodi kiltkivieseneid. Kohapeal ei 
leidu ka 'tv 1 e vi. Vilr:ee vi/icese koguse toitu ei saa siiski kind-
lüse^a va.tj, st asula leitud tulekivi pärineks kuskilt kaugemalt. 
l.envisell i? 1 r.ulgal võidi aga vahetusse last- vaid Ida-Frei-
aist. Kiltkivitoodete 1 hteala..;.<? tuleks kõige tõenaolisemalt pidada 
..^r;uj.at. seejuures nais Tamula etendavat teatud mäi-ral vahendaja 

ca, levitades iõunaat tulnud nerivaiku edasi põhjapoolsetele ou^u-
kondadele neilt saadud kiltkivimaterjali (resp. valristooteid 
1—„ 2Г; ) valle.,aöcs edasi lõun;.sso. Säärasena - sugukonnalt 8щ;и— 
knrnelo — tulebki r;icte kiviaegse vahetuse kiiku. 

Vahetuse cuureneriihe eeld. b sugukondliku ühiskonna edasiarengut" 
vjrreldes neoliitikumi varasemate staadiumidega. Kaju kirjutab En-
gels, sai alles esine ч suure ühiskondliku tööjaotuse kaudu, mis 
toimus karjatajahõimude eraldumisega barbarite muust messist, esma
kordselt võimalikuks kompfirsne vahetus, sest n  kerjateJahõimud 
tootsid ritte ainult rohkem, vaid ka teisi e3a tustarbeaineld kui 
r.uud b rb-rid, Ueil oli mitte ainult rohkem pijma, piimatooteid Ja 
lihe kui teistel, vaid 1:2 neliku, villa, kitsekarvu ja toorainete 
hulga kasvamisega rohkenevtid kedruseid ja kootisi " (1). Tamula 
leiuainese põhjal ci saa küll näidata korrapärase, mingi stabiilse 
või reguleeritud vahetuse olemasolu siin. Kuid eespool selgus ometi 
et Tamula elanikel pidi olem karjata j ahõir.ud ega kokkupuuteid kes-
vxl kaudsel teel. Sellele vi:'tavad asulast leitud savinõutükid nöör» 
ja Joonornemendica, otseteraline kirves ninL  lõpuks - matrine könk
sus jalgadega, rillist kommet cl tunta kalurküttid le omistatud 
kermkerrärilise kultuuri piirkonnas. Olgu rergitud, et '/õrumaalt, 
soega Tar ule j? rve ümbrusest laic: as mõttes, on leitud ka silna. a 
kivikirveid (2), üks neist koduni Vagula Jl'rVe Roosiseare-poolsclt 
kaldalt (3). Muidugi ei püüa a väita, nagu t loksid need ki sitleta-

(1) linge Is, lk. 159 Jj. 
( 2 )  Võrumaa, lk, 141 jj, 
(3) 2490;58. 



! те asulaga samaaegsed, kuid lubavad oletada, et randavalie loam*-

kerjatajeilc polnud Tanul« ümbrus võõras, I una nii on kindlaks tehtud 

Tanula elanike otseste või kaudsete kokkupuud ete olenesoiu kaejatajä

lk lnudega, siis on tõenäoline, et sel alusel tekkisid?:! va: etusolc 
ava rar ad võir.alused, Vaheta t ;vvte varade hr lk suurenes, vahetuse ring
käik kiirenes. Vahetuse intend:visturüne-teatud piirkondades avaldas 
mõju kaugemalasuvatelegi aladele. Hiliste konkreetsete sugukondade 

kaudu vahetuä tolmus, se< e voireIde suurinise prae une seisund mää

rata, Venekirvestege haudadeсt on si:anl nrrivaiku leitud vaid haru
kordadel (1) ja peale ca aas ca . Г C\ 1 peb meie ra-l j к k-j r^ult ve«r 

rekirve:te tarvitamine, 

2: a: mke r a a n 11 i s e tui tuuri suletes elanud inimrülu a4es arvatakse 
üldiselt, et nende ühiskondi: kii organisatsiooni vor iks oi 1 sugukond, 
; us juures, sõltuvalt naise su irefet os ti htsusest toitr ispritseseis, 
valitses matriarhaat. Viimast seostataksegi üldse anastaval najandus-
astmel viibivate inimkollekt iiviclega, Llenlnek sugukond1iku korra kõr
gemale arenemisastmele - patriarhaadile - toinus alles seoses viljele
vate majandusharude, < esk?t 1 arjanduse tähtsuse tõusu;-а. I agu eespool
sest niihtub, tuleb Tarules tiiesti domineer vateks elatusaladeks luge
da ktittinist ja kalastust; viljelevatest majandusaladest seevastu puu
duvad igasugused otsesed tõendid. Ootuspäraselpeekä Tamula inimkolleK-
tiivi ühiskondlik kord oleme niisiis emajurgusllk, 

egelik leiumetorjal ri ;ib siiski teissugust keelt. katriarhaelse 
sugukondliku korraga kamr kera ai il.ise kultuuri piirkonna va tasemat eit 
asulakobtadelt ei tunta reert kujutavaid skulptuure,nagu neid leiti 
Tanule s, espc- 1 me viitasin Zeleninile, kelle andmete koheselt on me
hekujud seostatavad patriarhaadi tekkirisega (2). Seega tuleks Tamula 
nehekujusid kõige tõenäolisemalt veedelda kui patriarhaadi tunnust. 
1 uidugi ei 1 aa ütelda, r illices ema konkreetses arenemisastmes seisis 
parajas i Tanulss kehtiv isejlrguslik kord, Võimalik, et kestis alles 
ema järguslikult korralt patriarhaadile Ülemineku protsess, Engels! jßr-
gi üks sügavamaid revolutsioone, rida inimkond on üle elanud (3). 

Huvitava paralleelina võiks r.ainida Gorbunovot, Siinsed iidolid 
linutavad mõnevõrra sarnasust Tamula mõttekujudega. Vähemalt 'aks neist 
kujutavad kindlasti meessoost objekti, Kii peaks Gobuncvo nuinaзаrules 
järeldama patriarhaalset korda. Sellisel seisukohal азиЪ 1-a kling. 

Kuid Gorbunovoski ci ole viidud mkrgeta mingit j'Ige koduloomade luu
dest ega viljakasvatanisest. Ainsa tunnusena loomade kodustamisest 
leiti roe j a Lae [4). 

(1) Inöreko, ÕESA 1933, lk. 211. 
(2) Lk. 49. 
(3) .ncels, lk. 58. 
(4) din, , СcU.AfK. 17, lk. 14С. 
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Patriarhaadile ülemineku põhjused vajavad sce^a täpsemat selgita
mist ni.; Tinulas kui ka Gortmnovos. Küsimus on er'ti huvitav seetõt
tu t et kumalgi Juhul ei pa! зjanduslik Ъааз näiliselt ringeid eelT 

duši isa j rguse tekk iniseks • Voib-olla on siin nCne^a?ra arvestatav 
asula ligemas vai kaugemas naabruses asunud patriarhaalse korraga 
karjatajahõinude г ju« 

Tanul a sugukond lik ale rüiuna le ise loonul i leuks г т re к с n na vorm iks 
tuleb pidada paarperekonda, nls tavaliselt kujuneb välja J tiba metslu-
se ülem- v..i barbaarsuse alar 2sti efl (1). 

Tamula ae ulakollekt 1 lvi ideoloogiliste kujutluste suhtes r. rae fee 
teha konkreetsemaid Järeldusi olemasoleva leiuaines: " jal. lat
rine asulasse, samuti inimkujud osutava; sugukond 1 il:ule kõrrele ene
sele ee ivaneratekultusele. Inimkujude juures ei relets ilr nevat er

teil isi tote: istlikke joonj , kui ritte arvestada öökullile sarnane
vat в с v i skv1pt' .ur i * Tiir are võiks kujutade endast toteri võre kuja. 
Inimkujud ora stiliseeritusega lubsvsd mõelda, сt ininl.ollektlivi 
ideolõogilistes tõekspidamistes oli käimas urisluste ent го pomorfis ee -
rinise protsess. Teiseltpoolt Karjala kaljujoonistele serrärevad 
luust linnukujnd lasevad eeldada- elemente nn, kosmilisest mõttelaa
dist • Vij-ase kohaselt peetj raeilrs koosnevaks kolmest kosmose 
afäärist. Heist esireee all mõeldi taevast, teiseks oli r: küps all
maa ilma kujutleti voolava veena. Linnud, eriti luiged, olid just tas-
va s limb ole iks (£) • 

Mitmesugustest maagiaga seostatavatest uskumustest rr: rifrad. roh
kest ie sine va d amulettidena kantud loomahanbad, tõenäoliselt ka neri-
vaik Ja maotule pihku esetetuti puukoorerullike• 

: tnogra afiliste rahvaste j iv tes Mmets takse iidolite \ralr istaja

na sacoli Sargani (3). ..rvacav.ati on ka Tanule inimkujud valmista

tud sugukonnas tahtsai kohal aeisva isiku (resp. isikute) Doolt, 
::es juhtis li ltuslikke koiю ali usi. 

I.uidugi ei, saa muinasaegse la uskumusikke kujutlusi v Treida uus -
Šaegaete religioonidega nende detailideni väljatöötatud süsteemides* 
Prini11 ivinimese adcoloo i- oli suurel тгёта 1 seatud sugukonnaga ja 
mitmesuguse salle liuve teenindava maagiaga. Seejuures püsisid aasta-

tuha niete jooksul kujunenud t3ekspideya sed ja 1 uitusUkud toimingud, 

kuid sc, unenult ühiskonna r aJandusliku baasi edasiaran u tõttu tek
kinud uute kujutelmadega s ing viimaste mõjul muutes one esialgset 

mõtet ja sihti. : okku moodustavad nad irmiselt keeruka küsimusta

ti) Enge ls j 11*-. 53. 
(2) ave s j C*l. ом*. 1  , , 
(3) Kd ira, C+b.AfX* IV, Ih. P- jj . 



kompleksi, rille lähemaks uuri iseks on vaja veel palju töcc ja tub
listi rohkem materjali kui on saadud seniste väljakaevamisi . 

Kiviaja vanemate leidude dateerimisel 011 suure oduLa !asutatud 
suiraaralüüsi abi. nt neoliitikumi hilisele jär- u j aoks ei võimalda 
nimetatud ree t об ena г: I üllaidast t tipsust г et^ade koosseisu liiga aeg 
lase nuutui ise tõttu. Tarulas teostatud tolmuterade aralüüsist sel
gub ainult, ot asula eksisteeris subboreaalsel kiiimaperioodll Ja 
rieht avai tl mitte selle clauses Kd pr is lõpus • Iii ) j. iravad s ai
res na lüüsi tulemused asula о!ш| Lu с ca 1000—aas »aee ri— 
kuga, (1)• 

Täpsema dateeringu saamiseks tuleb toetuda r uini sieidudest Laada 
vc uele andi etele. Võrreldes :a::ul qp>t sr.--lud leiuaii est est 5 teiste 
reol i it il iste asulate omage, võib mirgata ii teiesuguse id erinevusi 
nende va. е.". L luriistad ei palu enarasti rir^it pide • ?ur.l: -?l!c^eažrtoet 
ncoliitilistest asulatest pole;i neid kuigi palju leitud. Uitmed 
Eiiotevornid, nagu naasklid, J :  tuurad, auguga luud, on püsinud -tar
vitusel enam-v hem muutumatult jube mesol5 itlkunlst neaIc. le paju-
Icftekujuliei nooleotsi esineb r ;  itus Konses, kus nad '"ai ula oi. а С est 
on ainult mõnevõrra suurem, с'. 

' iviriistaces ilmneb jv.be tuncuValt tl ! clenendev reid erinevusi. 
Kõigepealt pe is tatrad silma tulekivi hulga Je tuleklvirüstsde dimen
sioonide vähenemine, teiseltpoolt aga kiltkiv:' toodete Imlg-.. mi'ära tu 
tõus, eriti nende seas rohkearvuliselt esinevad pisikesed küürtaIvad 
loed nähtused ja esemed, olles seostatavad kamokeraamike degenerate! 
oonlstaadiui 3dev.a (2), näitavad, et Tamula kirlub teiste asulatega 
võrreldes tunduvalt nooremasse neoliitikumi järku. Sama kinnitab asu 
is meriVaigurikkus, is Jällegi on oi а e just clegeneree: uva keiatoke-
paanikaga asulatele (3 • Otseteralir.e 1irves ja otsetalvad on iseloo 
aulikud vcnekirveskultuurlle, riis, nagu nähtub Soome ЮООВТГЗЖНКХХХХХ 
ainesest, on paralleelne I_.il.era rika ee* eneratsloonlfaesidega Kar
jalas (4). 

Tlhtsaimad erinevused seisnevad siiski kcrqar.ikas. leeti teis
telt necliitilistelt asulakolta Л eit tunc, so sinult t'. n i 11 n V^e ge
neratsiooni algastmel olevat kannkerear.::kat. Tamula karxikeraarnika 
seevastu näitab juba degeneratsiooni äärmist astet ja segunemist 
nöörkeraa* ikale omaste elementidega. 

Ajalt ligidase võrdlusmaterjali puudui ine Kesti asulakohtade 
leiuairestikus raskendab märksa ' aiaula neoliitilise asul- tl  psemat 
r>- . ... ... 

1) Pr -. IT. Crviku poolt la.:esti üutorile antuC selgituse 'icbaselt 
2j Ä; i,; p! , vet- .\rciu I, lk. 210. 

(3) ÄyräpUü, SISTA XLV, lk. 25. 
|4) JbrräpäS, Aot- iVrch.I, lk. 210. Indreko, Ä@lk. 37. 
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dateerimist, nooremad tuntud asulad, Asva ja Iru, pärinevad juba tun
duvalt hiliäemast ajast - pronksiaja lõpust ja varaseimast raua-ajast. 
Paratamatult tuleb toetuda paralleelidele välismaises mat rjalis. 

Oma üldiseloomult kõi£,e sarnasem Tamula asulakompleksi leiuaine-
sege tundub olevat Soome nn. Kiukais^rühm, kus samuti ilmneb катике-
raemilise ja nöörkeraarüise kultuuri elemntide kokkusularine.Töö 
keraa.ikat käsitlevas osas гз juba mainisin Tamula keraa mi. a lähe
dust Kiukaiskeraamikale, Kiukaisriihma asulates, samuti kui Tamulas, 
tarvitati põikteralisi kiviriistu paralleelselt otsteralistega, kus
juures viimaste osatähtsus oli vähenemas (1). Keraa: ilea ja kiviriis-
tade iseloomu nii suur* ühtelangemise korral tundub, et ma talitan 

õigesti, kui asetan Tamula asula samaaegseks Soome Kiukaisrühmaga, 

nille Ayräpää paigutab ajaliselt kiviaja lõppu, ca aastate 1600-
12J0 vahele e.m.a. (2), Samasugusele iildtulemusele jõuab &a Indrekoß, 

Asula eksisteerimiseja veelgi täpsem kindlaks ääramine oleks uu

rimise prae^uae seisundi juures juba mõnevõrra meelevaldne. Otsetc-
rcliste xiviriistace suhteliselt sagedane esinerine võiks viidata 

veel ajalisele lahedusele venekirveskultuurile, mis Eestis lõppes 
teise aastatuhande keskpaiku. I eest kujutavad iidolid ja õhukesed 
linnukujucl, omades teatud määrani võrreldavat materjal^oriiunovos ja 

Karjala kaljujoonistes, eeldaksid seevastu pigemini hilise.iat kui 

varasemat ajapunkti. Kahjuks pole lähemalasuvaid paralleele - Uidde-

ni ja Letsäpirtti kujukesi - täpsemalt' dateeritud• Eit võiks Tamula 

asulat ainult oletamist paigutada Kiukais^rtihma ajaliselt keskmisse 

Järku, kuid, nagu tähendatud, j äb viimane ajamoärang esialgu vaid 

subjektiivseks oletuseks. Lähemat selgust peab dateerimisküsimusse 

toona edaspidine uurimine. 
Tamula-'ärne asula kuulub leiuhõredasse ajavaherikku, mille 11-

g male poolteist aastatuhandelisest kestvusest ei tuntud senini üht
ki asulakphta Eesti -NSV territooriumil. Praeguseni siin uuritud 
vanematest asulaleidudest nende tüüpilise kalastajaile ja ktttijaile 
omase inventariga ning alles õitsengus või degeneratsiooni algastmes 
seisva kanmkeraamikaga ci tohiks ükski ulatuda üle 2000-nda aasta pii
ri, vähemalt mitte oma olulises osas^ Tamulast nooremaid asulaid tun
takse aga alles pronksiaja lõppjärgust. Viimaste leiuaineses peegeldub 
juba pea ise elatusalana karjapidarine, mille kõrval harrastati ka 

põlluharimist. Tamula-iirne asula paikneb ajaliselt mõlcra nimetatud 

Ebert, RL VI, lk. 36? jj. 
(2) Ayräpää. Acta Arch. I, lk. 2Г0. 
(3) Indreko, 51ПГА XLV, lk. 40 jj. 



asuleterühma vahel, olles 11 iviisi :esti esiajaloo pöördelise järgu 

barbaarsuse alarastmelt keskastmele üleminekuperioodi ja isajarguse 
tekkeejastu - muistiseks. Kuna asula on nii tähts~ ajajärgu ainus 

и ronida ja, siis oleks raske ülehinnata neid väärtusi, mida ta leluai 
nes suudab uurija iie pakkuda tähendatud esiajaloo perioodi konkreet 
semaks valgustümiseks. 
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f z f y  W ü J v  ctaj »/uk'nû to» /Ц^кЛХК, 4. i^uXAU^UjL c^c/a^MiJb С q̂ lu/ux̂  лх 

ас iLCCAJlXl̂ l̂ MjUjüC UMCA*AA \̂tU #̂AJC mc*vfrjvwav ̂ lUZAKCjuL-

(KjU^f^oCi /l̂ ja/l4'*k4̂ j\m_, Xjj ' ̂ä/0c1£z(̂  ̂ vlt-kalm vf a> i^jH(o , 
19. Gurlnc, Т<р*шм,1Н.Ц.10щил, .SeyvtwdicW ы^влмлм.. M-

^t jvVbttVVO^ М- А 8 /Ко a^Olt<)VtOU>U4^ CCC Р 
Лллшмгр*^ W4I -

20. Handwörterbuch I = Handwörterbuch dec deutschen Aberglaubens X, 

Berlin, Leipzig 192?, 

21. Indreko, ЕВШ VI = Indreko, Л,, Skulptuur ja ornament ISesti ki^-

viaja luuriistades. Hesti Rahva I uuseumi Aastaraamat 
VI. Tartu 1931. 

22. Indreko, ЗГ.ТГА XLV = Indreko, ..;,, 1 ärkneic. Tanule leiu kohta. 

Suomen I uinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja XLV. 

Eelis inki 1945» 
23» Indreko, Viljandimaa = Indreko, R., Viljandimaa muinasaeg. Ära

trükk ÜCS-i Kodu-uurimi s e Toimkonna-toimetusel ilmu
vast koguteoses Lesti VII - Viljandimaa. Tartu 1935. 

24. Indreko, 0ESA 1933 » Indreko, R., Sepultures neolithiques en 
Estonia. õpetatue : osti Seltsi Aastaraamat 1935» Tar
tu 1935. 

25. Indreko, Cc OA 1934 = Indreko, R,, Vorläufige Ber erklingen über 

die Kunda-Punde. Cpetatud lesti Seltsi Aastaraamat 

1934. Tartu 193ß. 
26. Kat. 6. Ausst. = Katalog der Ausstellung zur Konferenz baltischer 

Archäologen in Riga. Riga 1930. 
27 • 11 s s с le v-Tf eme t s с v, fcyuunUL. X|f e ioicxvu^ C. 6. f  

г\х^м^сц)§(х f  6. N., hM. 
ft^UXLX CAUAMyMKXAfrOv It^AA*. <л} û wvajfloav уС^ШЬОЪО C¥*JUJUX,. 
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