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I. Rahvakunstist üldse.

„Nagu ise, nõnda asi“, on olnud me vanarahva

arvamus juba muistsest ajast. Sama arvamus on vä-

gagi paikapidav ka tänapäev ja mitte ainult üksiku,
vaid kogu rahva juures: sellest, missugused oleme ise,

oleneb, kas ja mida me suudame luua. Ja ümberpöör-
dult: need asjad, mis oleme valmistanud, jutustavad
kõige selgemini me võimeist ja soovest. Seepärast
kui tahame tunda iseendid, peame tundma õppima ka

eneste ja oma rahva loomingut kui rahva konkreetseks

kujunenud elutunde ja elutingimuste kajastust.
Eri maade rahvaloomingu ja rahvakunsti uurimine

on kõikide teiste kunstiharude käsitluse kõrval alles

väga noor ala. Muidugi on juba vanast ajast rööbiti

kõige muu rahva elu-olu kirjeldusega koltunud kroo-

nikais ja reisikirjades toodud ka väga pildirikkaid ja
värvikaid jutustusi sellest, mis kõnesoleva maa elanik-

kudel oli seljas ja missugused olid nende asulad ja
elamud nii väljast kui seest. Kuid kõik säärased lood

on esitatud nii muu seas, sageli kogu kirjutise või

raamatu kohta ainult paar-kolm juhuslikku lehekülge
või isegi rida.

See oli linna- ja eriti masinakultuuri tõusuajal
XVIII saj. lõpul ja XIX saj. algul, millal Lääne-Eu-

roopa juhtivais mais sai suurt hoogu maaelanikkude,

peamiselt kohatute ja seega siis vaesunute vool lin-

nadesse, eriti vabrikuisse. See muutis suuresti ka maa

ilmet, eriti et vabrikutes masinate jõul või ühistöö-

-printsiibi järgi toodetud tööstussaadused oma kii-
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rema ning hõlpsama valmistusviisi, ühtlasi ka hinna

odavuse tõttu üha enam turgu juurde võitsid, surudes

ikka enam ja enam kaugemaisse metsakolkaisse en-

diste aegade primitiivse kodutööstuse sageli väga
vaevarikkad ning palju aega nõudvad tööviisid ja
-tulemused. Linna- ja vabrikukultuuriga käsikäes

sammuvad leiutised elu hõlpsamaks ning mugavamaks
muutmisel aitasid selleks aina kaasa. Nii järk-järgult
terve elu kultuuristus, omandades ikka enam indust-

rialiseeritud, mehhaniseeritud ja ratsionaliseeritud

ilmet. Feodaalkord asendus kapitalistliku korraga.

Muidugi, äraelamine oli muutunud tunduvalt

hõlpsamaks, aga ka tühjemaks, tuimemaks. Kaine aru

andis külmale masinale käsu oma ükskõiksete, osavõt-

matute raudhammaste, poltide ja võllide vahelt saata

maailma elatusvahendeid, -soodustajaid ja isegi -kau-

nistajaid õige kosmopoliitsel kujul. Tõsi, oli neilgi
vabrikutooteil omajagu värvide erkust ja vormiliselt

kaunist kuju, kuid neis puudus enamasti isiklikum

„hing“, neid iseloomustas massiproduktsiooniline
odav hoolimatus ja sageli palju halvem kvaliteet.

Niisugusena rännates kõigil moderniseeritud vee-,

maa- ja hiljem koguni õhuteil ikka sügavamale ja sü-

gavamale maa südamesse nad kõigest oma kultuursu-

sest hoolimata külvasid omapärast segadust primi-
tiivsete metsakuru-elanikkude hinge, heidutades ja
halvates nende looduslapsele omast loomisvõimet ja
-tahet, lamestades nende maitset ja süütut kujutlust
ja luues sootuks uue arengulise suuna seniste põlvest
põlve päritud traditsioonide asemele.

Kõige kiiremini lülitati tasa maailma suuremate

kapitalistlikkude keskuste ümbrus, siis aga ka liikle-

misteede äärsed maakohad: need segasid oma rahvapä-
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rase loomingulise joone võõraste, uute elementidega.
Mitmeti tuleb arvata nende alade hulka ka Eesti, sest

oleme olnud tõeliseks „tuulemaaks“. Lisaks sellele,

et juba muistsest ajast oleme ise pidanud mitmesugu-
seid suhteid oma naabritega ja korraldanud julgeid
rööv- ja kaubaretki küll maa-, küll mereteed mööda

teiste rahvaste maa-aladele, langesime XIII sajandi
algul, vähemalt tuhandeaastase eduka oma praeguse
kodumaa asustamise ja kasutamise järel sakslaste

ülemvõimu alla. Kannatasime järgnevate sajandite
jooksul ära veel ka taanlaste, poolakate, rootslaste ja
venelaste surved, mis jätsid me maale ja rahvasse

mitmesuguseid tõulisi ja kultuurilisi jälgi. Ja need

tahtes-tahtmata on omakorda mitmeti mõju avaldanud

kogu hilisema eesti elu kujunemisse.
Oleme pidanud omarahvusluse ja eriti rahvakunsti

seisukohalt vaadates palju kannatama oma maa õn-

netu-õnneliku geograafilise asendi pärast.
Kui juba vanadel aegadel korralikkude maismaa-liik-

lemisteede puudusel tuli pidada mereteid väga tähtsaks

teguriks kaubanduse, tööstuse ja sõjandusegi edukuse

suhtes, siis tõusid need hiljem kultuuri arenedes

veelgi suuremasse ausse. Nii seisid me sadamad

kogu aja kultuurse Lääne ja vägeva Ida kui ka Põhja
kasutuses — enamasti vahejaamana. Teiseks ei ole

maismaa-liiklemisteed, nii head-kurjad kui nad olidki,

me kodumaal sugugi kõige uuema aja nähtuseks, kuigi
alles Peeter Suur paarisaja aasta eest maanteid ots-

tarbekamal kujul välja asus ehitama. Nii oleme väi-

kese rahvana tahtes-tahtmata pidanud jääma teiste

suuremate vaenuliste, aga ka heatahtlikkude rahvaste

tallermaaks, ja germaani ja slaavi lained on me

tõugu, haridusse, kunsti ja kirjandusse vajutanud
püsivaid jälgi.
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Aga kuigi oleme pidanud vastu võtma suuri

torme, võime olla rõõmsad, et meil nüüdsel raadio ja
pilvelõhkujate ajastul siiski on tervelt kolm niisugust
elavat muuseumi, ehtsat rahvakunstilisi saarekest,

nagu on Setumaal, Alutaguses ja Läänemaal saartega.
Paraku aga ei esine sealgi kõik enam päris vanaaeg-

sena, autod, meiereid, klaasverandad ja milanees on

juba sealgi sooritamas oma vallutuskäike. Ja vägisi
näib, et sealne kultuuristumine võib olla veel ainult

aja küsimus.

Kuigi spetsiaalset kirjandust puht-rahvakunsti-
liste küsimuste kohta on tänapäevani kogu maailma-

turul võrdlemisi vähe, siis ometi huvi rahvakunstiliste

esemete vastu on küllalt vana, nii meil kui mujal. See

on jällegi kultuuri ja tehnika edukäigu teene. Sest

kultuurikandjad, asunud „vaeste barbarite" juurde, ei

saanud siiski hoiduda imetlemast nende omapärast
kunsti, mis, ime küll! oli olemas juba enne neid ja
oli sageli väga iluski. Muidugi suhtuti sellesse kunsti

teatud üleolekuga, justkui lapse omasse. Sest nagu
sakslased, me esimese vaimuliku ja ilmliku kirjan-
duse soetajad, me sõnalist rahvakunsti, s.o. rahvaluulet,
nimetasid „viletsateks ning väljakannatamatult lapsi-
kuteks vaimusünnitisteks" või „koduloomadele oma-

seks häälitsuseks", niisama alahindavalt vaatlesid nad

ka me rahvakunstilisi esemeid. Ometi kogusid nad

neid siiski! — kuigi nende esemete värvirõõm ja sise-

mine erkus meelitas ja uudistas ainult nende võõra-

pärast silma, suutmata liigutada nende südant.

Nii olid siis esimesed me ainelise rahvakunsti

harrastajad sakslased: A. W. Hupel, J. Chr. Petri,
Fr. Kruse jt., kuigi nende töö kandis esialgselt väga
isiklikku-huvialalist ilmet. Alles 1838. a. asutatud

Õpetatud Eesti Selts pani eestlaste rahvapärase aine-
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lise kultuuri (aga ka kunsti) mälestiste kogumisele
kindlama aluse. See korjamistöö edenes läinud sajandi
lõpukümnest alates rööbiti rahvaluule-kogumisega
eriti O. Kalda ja Kr. Raua õhutusel 1907. aastani, mil-

lal senisest konkreetsemalt tõsteti üles Eesti Rahva

Muuseumi asutamise mõte. Viimane algatus saigi
teoks 1909. aastal — „J. Hurda mälestuseks ja eesti

rahvateaduse igakülgseks edendamiseks". Kogud, mis

nüüd hoolikalt ja kaunilt on korrastatud Eesti Rahva

Muuseumi vitriinidesse, esindavad ja kajastavad eesti

rahvakunsti selle väga erisugustelt ajajärkudelt, ala-

delt ja maakondadest.

Mis siis õieti on see rahvakunst, küsivad ühed,
samastades seda rahvakultuuriga või jällegi kunstiga
üldse, mõeldes selle all näiteks Köler’i, Weizenberg’i
ja teiste vanemate eesti soost kunstnikkude töid. Nii

me ei saa sellele küsimusele läheneda, sest mineviku

rahvakunsti ei saa pidada üksikkunstniku tööks, vaid

„siin on olnud kunstnikuks kogu rahvas ise". Küll

leiame tihti mõnelt puukannult või kodaratega rahalt

nime, mis võib kuuluda niihästi tegijale kui ka asja
omanikule, vahel isegi teame, kes need või teised uh-

ked käisekirjad on tikkinud, ja on kindel, et rahvagi
seas ainult üksikud on kunsti tüsedamalt edasi vii-

nud, kuid siin on meil enamasti tegemist ikkagi käsi-

töölisega, juba olemas oleva eeskuju ja traditsiooni

kandjaga ja ainult mõninga väiksema isikliku kunsti-

lise muudatuse lisandusega, mitte aga individuaalse

loojaga selle sõna meieaegses tähenduses. Sest rahva-

kunsti nagu rahvaluulegi alged ulatuvad igimuist-
seisse aegadesse. Võib-olla on ta esialgse tõuke saa-

nud ainult juhuslikest või meelega tehtud kriipsel-
dustest. Ometi on ta oma hilisemas arengus juhus-
likkude leidude, aga ka juba teadlikkude katsetuste



10

tagajärjel kasvanud ikka enam ja enam täiuslikumaks,
uhkemaks ja toredamaks, kuni ta nüüd seisab me

imetlevate silmade ees, nii nagu ta on. Mõned kirjad
on aastatuhandete jooksul läbi teinud terve rea muu-

tusi, teatud muster on peaaegu iga uue tõlgitseja käes

mõnevõrra teisenenud: lisati juurde mõni nüansike,

jäeti välja mittemeeldiv, kohandati veidi parajasti käes

oleva materjali jaoks, ei saadud mustrist õieti aru või

tehti kogemata väärsamm, kusjuures juba järgmine
edasikandja selle vea nimelt täpselt kopeeris, teda

kõigiti õigeks pidades, edasi keegi teine püüdis tek-

kinud segast kohta uuesti selgeks muuta, andes sel-

lele aga hoopis uue kuju. Nii saime teisendeid ja
moonutisigi suurel arvul, hoolimata asjaolust,et rahva-

kunst oma igivanade eeskirjade põlvest põlve päran-
damisel püüab olla algkujudest äärmiselt kinni pidav,
traditsioone austav. Kergemini alistuvad muudatus-

tele olid väheste tehniliste abinõudega sooritatavad

tööd, eelkõige tikandid, seega suurelt osalt lillorna-

mentika, kuna näiteks kangastelgedel kootud esemed

juba oma tehnika piiratusega niisuguste kõrvalekal-

dumiste all ei tarvitsenud kannatada. Sellest siis geo-
meetrilistes ornamentides suurem „tõupuhtus“ ja sar-

nasus algkujuga.
Veel peame teatud maa rahvakunsti üldteemade ja

iildjoonte kujundamisel arvestama näit, seda, et rahva-

kunst vastandina „linnakunstile“, seega „kujutavale“
kunstile üldse, esineb üldiselt dekoratiivse

ornamentika näol. Ornamentika iseenesest ei

tarvitse veel olla kunst, kuid kunstiharuna aitab just
tema teatud kunstieseme põhikujuga ühte sulades ter-

viklust luua. Ornamentika on asjade alasti, tühjade ja
külmade kohtade katjaks, täitjaks ja soojendajaks,
tuima igapäeva halluse elustajaks ja pühapäevastajaks,
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nagu üldiselt rahvakunstis. Aga ta võib olla ka loo-

duse ilu (või ilutuse) täiendajaks, nagu näiteks eksoo-

tiliste maade verest ja haavadest-armidest kohkumatu

kosmeetiline kunst (tätoveerimine jne.).
Rahvakunst, nagu üldse kunst, on sündinud pea-

miselt inimese väljendus-, jäljendus-, eriti aga e h t i-

mistarbest. Kuid eksootilistel rahvastel on rahva-

kunsti rikkaim osa tingitud usundist. Seal leidub

jubedalt-naturalistlikke, isegi kolpadest valmistatud

maske ja kujusid, mis lisaks kõigele kuuluvad veel

skulptuuri, seega just kujutavate kunstide valdkonda.

Kuid eksootiliste rahvaste kunst oleks peatükk oma-

ette.

Niisiis meie lähema ümbruse rahvakunst on ees-

kätt ornamentika, ehtimiskunst, mis riietusesemeile,

majatarbeile, tööriistadele, elamule ja isegi ümbrus-

konnale (õueväravad, kaevud jne.) kantuna mustrili-

ses ja värvilises kõnes kajastab rahva hinge ja ilu-

meelt. See ornamentika oma iseloomult võib olla

väga mitmesugune. Tavalisem ja üldisem on geo-
meetrilise ornamentika kasutamine. Jälgi sel-

lest võime leida kogu maailma rahvakunstis, sest

punktid, jooned ja joontest moodustatud ristid, nur-

gad ja rütmilised rööbikud on igasuguse dekoratiiv-

kunsti alusvaraks, algelementideks. Seepärast ei

tõesta siis niisuguste ornamentide juhuslik, kuid sa-

geli väga üllatav sarnasus eri rahvakunstide vahel

(läänemere-soome rahvad, mehhiklased, benini neeg-

rid) mingit laenamist üksteiselt, veel vähem sugulust.
Geomeetriline ornament olevat omane kolivaile rah-

vastele, kõige iseloomustavamalt mongoleile, kuna

taimornamentikat kasutavat enam paigalpüsi-
nud rahvad, aarialased ehk kõige enam, arvab Neuge-
bauer. — Mõlema eelmise kõrval on rikkalikku vilje-
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lemist leidnud veel loomornamentika, lüües

oma muinasjutuliste olendite kujutamisega eriti lop-
sakalt õitsele vana-norra puunikerdistel ja iiri vöödel-

-paeltel. Lõpuks ornamentika liigina tuleks mainida

veel inimornamentikat, mis aga oma olemuselt on ehk

siiski rohkem linna- kui külakunsti kuuluv.

Veel tuleb teatud rahvakunstilise ornamentika

mõistmisel arvestada selles esinevaid sümboolseid

kujutusmotiive. Niisugused on näiteks haakrist, mida

tuntakse üle kogu maailma, ka Eestis, ja mis näiteks

Mehhikos on salapäraseks inimsoo ürg-ühtekuuluvuse
embleemiks, siis päikesketas, kuustäht, maagilise
tähendusega viisnurk jne.

On loomulik, et kunstiuurijal tuleb arvestada eri

maade looduslikke varasid, sest näiteks lap-
laste rahvakunstilt elevandiluust ja jaanalinnu-sul-
gedest esemeid otsida oleks niisama mõttetu kui

oodata neegrite kunsti esinemist põhjapõdra- ja hülge-
nahkse materjali alalt. Teiseks määrab materjal
kunstitööle oma piirid esemete kujutamises: põhja-
maine raudkivi ei lase ennast iialgi töötella elevandi-

luu peene nikerduse laadis ega käändu raud hõbenii-

dina peenelt spiraali. Üldse: aines on kujutatava ma-

teriaalseks põhielemendiks, mille kaudu dekoratiiv-

sus õilistub, õilistades omakorda teda ennast. Nii on

õige vormi leidmine teatud materjali käsitlemisel sel-

lele emakeeleks, ülima kooskõla võtmeks, ja Õnn sel-

lele rahvale, kes oma kunstilises loomingus seda ema-

keelt õieti on mõistnud.

Veelgi on rahvakunsti seisukohalt väga tähtis,
kui kõrgel kultuuri astmel teatud maa seisab.

Ja lõpuks oleks huvitav teada, kas teatud maal tarvi-

tatakse igapäevases elus ja igaühe poolt kõiki loodu-

ses leiduvaid värvusi ja motiive või mitte. Nii on näi-



13

teks Abessiinias lihtrahvale tarvitamiseks keelatud

kollane, mis päikese ja ülevuse,võimu tähisena kuulub

ainult keisri õukonna kasutusse. Niisamuti võivad eri

mais värvidel olla eri sümboolsed tähendused,
näiteks sinine tähendas Pärsias (aga paiguti ka Ees-

tis) leina ja must — igavese tühjuse ja inetuse kehas-

tajana — oli vanas Hiinas hoopis keelatud. Selle

asemel esines hiljem purpur või jälle budhistidel rohe-

line. — Siis võis esineda veel erinõudeid kehtiva

moraali ja seisusliku vahetegemise
seisukohalt, näiteks riietuse kvantiteedi ja kvali-

teedi suhtes, ja lõpuks uskki võis kaasa mõjuda,
keelates näiteks muhameedlastele elavate olendite

kujutamise.

Ka eesti rahvakunsti lähemale vaatlusele asudes

tuleb arvestada kõiki ülal esitatud asjaolusid. — Juba
eespool nägime, et ei mineviku poliitilised olud ega

me maa geograafiline asend pole olnud kuigi sood-

sad puhta, jõuliselt-omapärase rahvakunsti arendami-

seks. Siia liitub veel maavarade puudumine, tehniliste

oskuste ja tsivilisatsiooni tõkestatud areng. Kuid kõigi
nende viletsate tingimuste kiuste on meil siiski olemas

hea kogu vanade eestlastegi pühapäeva-rõõmu kunsti-

kajastusi, millega ei tarvitse häbeneda kellegi ees.

Tõsi küll, neisse on tublisti vastu võetud ka igasugu-
seid võõrmõjusid, kuid need on omapärase tõlgitsuse
teel ometi liidetud algupärase loominguga, ühendatud

ehtseks tervikuks.
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11. Rahvapärane puutöökunst.

„Ei seedrid, ei palmid ei kasva me maal“, laulab

me rahvas, ja seegi asjaolu on olnud väga mõõduandev

me rahvakunstilise omapärase joone kujundamisel.
Jäävad eemale meist kõik tihedakoelised, peaaegu

metalli või kivina kõvad värvilised ja lõhnavad eebeni-,

mahagoni-, palisandri-, pähkli- ja roosipuud, mis on

võimaldanud valmistada äärmiselt peeni pitsilisi ni-

kerdisi. Selle asemel on aga meie käsutuses seisnud

lõpmatud metsad ja laaned uhkeid kuuski ja mände,
millele lehtpuudest seltsisid valgekoorsed kased,

käharpäised lepad ja rida teisi, nende hulgas ka tamm,

see puuriigi uljas kuningas. Sellest siis tuleb, et puu,

mida ikka ja alati on leidunud me maal nii rikkali-

kult, moodustaski tähtsaimat ainest, millest oli vanasti

valmistatud kõik inimesele vajalik: elamud ühes

kõrvalhoonete ja muu juurdekuuluvaga, töö- ja maja-
riistad. Puu on mänginud meil rahvatehnikas seda-

võrd ainuvalitseja osa, et näiteks isegi lukud kogu
oma keeruka konstruktsiooniga on valmistatud selgest

puust, ilma raasugi raua või mõne muu metalli

lisanduseta.

Puu on mitte ainult meil, vaid peaaegu kõikjal mujalgi
pakkunud muistsele mehele rikkalikku materjali, millest sai

valmistada elamiseks vajalikke tarbeid, aga mille kallal võis

proovida ka oma kunstnikukätt. Puu on ju pakkunud ümber-

töötuseks kergeimaid ja mitmesuguseimaid võimalusi: seda

võis tahuda kirvega, võis nikerdada mustriliseks

või puurida auguliseks, võis põletada talle kirjad
peale, võis asetada mitu erineva värvuse ja põhikoega puu-
liiki üksteise kõrvale või lapiti sisse, saades niiviisi puu-

mosaiigi ehk in t a r s i a, või jälle võis teatud mustri saa-

vutamiseks puu kõrval kasutada elevandiluud, metalle, pärl-
mutrit jne., saades nii marke t r i i tehnikas valmistatud

eseme. Valmistöid oli veel võimalik üle värvida, peitsida,
poleerida või lakkida.
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Kuid puul on ka oma nõrgad küljed: halb käitlemine,
vesi ja temperatuur rikuvad aja jooksul puueseme esialgse
kauni kuju, tõugud ja eriti tuli võivad ta aga hoopis hävi-

Pühakujude kapid Petserimaalt.
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tada. Kõike seda kokku võttes ei saagi oletada tänini säili-

nud puuesemete suurt vanust, vaid tuleb neid pidada tahtes-

-tahtmata alles hilisema aja tooteiks.

Eesti rahvapärane puutöökunst oma üldiseloo-

mult ei tunne puu kudet peitvat värvi ega lakki. Meie

puutööd on jäetud üldiselt oma loomulikku, puule
omasesse kahkjasse tooni, aga see-eest on silutud pind
hoolikalt, kuigi lihtsate abinõudega väga kaunilt

meile omaste toredate põletis- ja täkkekirjadega ilus-

tatud.

Sellest üldisest puutöö-esemete ilustamisest on

jäänud eemale paraku me vana elamu, suitsutare, nagu

me seda tunneme eriti kurvast XVIII-st sajandist.
Selleaegse suitsutare all tuleb meil mõista akendeta,

korstnata, savi- või kivipõrandalist ühiselamut nii-

hästi inimestele kui talvel sageli ka loomadele. Ühes

selle elamuga ei leidnud ilustamist ka vastav sisustus,

mööbel, sest lisaks tõsiasjale, et suuremal jaol pere-

rahvast tuli sageli parem osa oma ööst-päevast kulu-

tada mõisa töös, ei suutnudki see oma ulualuse pime-
dus ahvatella inimest kunstitegevusele.

Mõningaid erandeid sellest üldisest elamu- ja mööbli-

ornamendi puudusest leiame üksikuil aladel siiski, kuigi need

käivad nähtavasti kaasas alles hilisema ajaga. Mõtlen siin

eelkõige setusid, kelle värava- ja aida rõdu postidelt võib

leida nikerdatud kaunistisi. Eluhoone otstesse asetatud

räästalauad on sageli rikkalikult setupäraselt, s. o. mitte
enam puhtvene-, aga mitte ka puht-eestipäraselt, välja lõiga-
tud, niisamuti ka pisikeste kuueruuduliste akende voodri-

lauad. Toas on aukohal pühäzenulgas (kambri taganurgas)
asetsev jumalakuju või -kujude kolmnurkne riiul või väike

kapp (kibot), mis on eriti rikkalikult ilustatud geomeetrilise
lõikekirjaga, siis on ehtimist leidnud veel ahjulee rindpuu
alläär ja ahjualuse palkide otsad, mis sageli on kaunistatud

isegi skulptuursete kujudega.

Teine niisugune mööbli ilustamise suhtes silmapaistev
nurk on Läänemaa läänepoolsem osa ja saared, eriti Muhu,
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kusjuures sealsed toolid tõmbavad endale peatähele-
panu. Talupoja tool elas Itaalias ja Saksas üle õitsengu
1500. aastate keskel, millal nimetatud ese esines rikkaliku puu-
nikerdis-katte all. See oli niisugune toolitüüp, nagu neid

tänapäevgi leiame näit, üliõpilaste korporatsioonides, eriti
saksa omades: võrdlemisi kõrgele asetatud kõva, sileda pin-
naga, trapetsikujulise põhjaga, põrandal eemalduvate põhja
sisse löödud jalgadega ja tahapoole kallaka istmelauast kit-
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Setu väljalõigatud räästalauad ja murispuu-otsad.

sama seljatoega. Ent skandinaavia ja siit muhu toolitüüp
on sootuks teine: istelaud on normaalsest veidi kuni tundu-
valt madalam ja sealjuures punutult nõtke ja nõgus, jalad
jooksevad nurkadest püstloodis alla, kuna tagumiste jalgade
niisamuti püstloodis pikendid ja neile asetatud ristpuu või

-puud moodustavad leeni. Niisugune tüüp juba oma pro-
portsioonilt nõudis teissugust ornamentikat: mitte niivõrd

nikerdisi, vaid just lõike- ja põletiskirju tooli seljatoele.
Niisugusena leiamegi Muhus toole, ilusate geomeetriliste kir-

jadega ilustatuna, kusjuures sageli torkab silma südame-

kuju — armastuse sümbol. Südame-motiive tuleb seletada
asjaoluga, et Eestiski tool ei olnud vanasti just igapäevane
ega igaühe istease, vaid sellel võis istuda peamiselt ainult
pruut.
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Peale esitatud kahe ala on leitud ja muuseumikogudesse
paigutatud üldise elamu ja elamusisustuse käsitlusviisi suh-
tes veel terve rida huvitavaid majatarbeid, mis peamiselt
kajastavad püüet ühest puust mööbli, eriti toolide valmista-
miseks kasutada kõiki puu loomulikke kühmusid ja õnarusi.
Erilise kurioosumina ses suhtes esineb näit, üks kummaline
käänatud ja väänatud tool Mihklist, mislaadi mööbli kohta
Kohi a. 1841 on arvanud, et see meenutavat rohkem ürgjõu-
lise looduse kui kunstipäraselt mõtleva inimese loomingut.

Niisamasuguse tähelepanematu saatuse osaliseks ja üldi-
selt pimeda ning tuhmunud vana rehetoa valdkonda on jää-

nud suurem osa pisemaid igapäevaseid majatarbeid, nagu
igasugused söögiriistad, vitsikud, lännikud ja muud. Või
mis pidulikkust selle aganaleiva ja kördi hävitamiseks vaja-
tigi! Hoopis iseasjad on näiteks metslaste uhked, võimali-
kult kunstipäraste võtetega ehitud ja isegi eriliste nimedega
austatud lusikad ja kahvlid — inimliha söömiseks

.. . Kuid
tuleb arvestada, et siin on tegu pidulikkusega, mille puhul
tarvitatavad esemedki pidid olema pidulikumad. Nii ka
meil on kõige rikkalikuma ehtimise alla me sööginõudest
kuulunud küll lusikas — kui kergemini ja sagedamini rehe-
toast välja pääsev, aga ka pidustustel üldsuse imetlevate pil-
kude alla sattuv ese. Teiseks, kui terve pere sõigi ühest

Muhu tool.
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kausist, siis üldiselt ikka igaüks oma lusikaga, mis juba isegi
andis küllalt põhjust, et teha sellele kas või väikegi isiku-

pärane kriips või pisiornament.

Niihästi elamu kui ka selle sisustus, üldse argi-
päevased töö- ja tarberiistad, on jäetud üldiselt ilus-

Lusikad (Muhu). Kirstupulk (Rapla).

Tool Mihklist.
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tarnata. Seda enam rõhku on pandud pühapäevale,
perekondlikule ja seltskondlikule koosviibimisele,

oma mina pidulikumale esindamisele. Ses suhtes on

kolm tegurit tööle meelitanud me möödunud aegade
puud-käsitleva talupoja-kunstniku kätt: naine, ho-

bune ja õllemärjuke. Õieti peaks küll viima

ka kaks viimast esimese alla, sest hobuse uhked rangi-
puud, look, sadul ja piits leidsid ilustamist kõige enam

kosja- ja pulmasõiduks ja toredad õllekannudki on

tehtud jõuludeks, varrudeks, kuid kõige enam küll

pulmas tarvitamiseks või ka otsekohe pruudile või

noorikule kinkimiseks.

„Veli, hella vellekene, tee mu11’...“, algab me

rahvaluules suur hulk neiulaule, ja teame, et soovitud

eseme tegijaks ja siis ka kinkijaks ongi olnud kas

peigmees, isa või neiu vend. Viimaste tellimisel võis

valmistajaks olla ka tasuline külakunstnik. Nende

isikute käte alt on siis tulnud mitmesugused tööd,
ühed uhkemad, teised lihtsamad — kõik sedamööda,
kuidas jätkus kellelgi armastust kingitava viimistle-

miseks, tööoskust või varasid tegijale palgaks.
Kõige tähtsamad esemed ses suhtes olid kahtle-

mata pruudikirst ja veimevakk. Muidugi
oli eelistatud hästi suur kirst, sest tihti mõõdeti mõrs-

jagi väärtust kaasavara rohkuse, seega siis just kirstu

suuruse ja raskuse järgi, ja oli endastmõistetav, et

keegi ei tahtnud siin osutuda armetuks; vaesemad

neiud olevat petnud oma kirstu mahatõstjaid isegi
kivide abil saavutatud raskusega!

Vanemad kirstud olid lihtsed ilustamata katus-

kaanega puukastid neljal nurkpostide pikendeist moo-

dustatud jalal (et tuul alt läbi käiks), mis pidid var-

jama omaniku riideid, ehteid ja raha. Puu käsitlemise

oskuse arenedes aga tuli endisele lihtsale katuskaa-
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nega kirstule juba uhkem kumera kaanega järglane,
millele ta ilusama üldkuju tõstmiseks tehti veel tulise

ora või terariistaga kirjad külgedele ja kaanele. Need

esialgsed kirjad ei paku just kuigi suurt kompositsi-
ooniliselt kaaluteldud ornamentikat, esitades mõni-

kord ainult ritta asetatud ühesuguste ja -suuruste tä-

kete ja nende ridade rütmilist rööbiti kordumist, kuid

teatud algeline ilustus on see juba siiski. Nende liht-

samate ilustusmotiividega kaunistatud kirstude kõrval

näeme rikkalikumaidki: siin ja seal on põletatud
punktid, jooned ja täkete kolmnurgad ja kriipsud va-

helduvalt korduma pandud, kusjuures mõnikord

ringitaoliselt korrastatud siksak-joon, punktid või

hambakesed ja nende sõõri-jaotatud pind annavad

õige ilusa ratta, roseti või tublisti geometriseeritud
õie kujutuse. Isegi naelad kirstulaudades on vahel

kenasti lihtsama geomeetrilise mustri kohaselt ritta

või nurgeti asetatud. Ka värvi on siin-seal appi võe-

tud, kuid need tavaliselt üleni punakaspruuniks võõ-

batud kirstud, kirev maalitud lillepärg põiki ümber
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kummagi otsa, nurgad ilusti sakilise plekiga löödud,
kummaski otsas uhke taotud käsiraud ja seest tore-

dasti kirev-värvilise, sageli roosa seinapaberiga üle

tõmmatud — need kirstud on kõige hilisema aja
tooted.

Veimevakkade e. pruutvakkade (vt. joon.) küljed
ühes küljeõmblustega ja kaas on juba hoolikamalt ja
rikkalikumalt kaunistatud. Nendegi vakkade üles-

andeks oli hoida omaniku riideid, raha ja ehteid, kuid

nende eriülesanne oli varjata just viimast. Niimoodi

aitasid nad säilitada igasuguseid ilusaid paelu, hel-

meid ja hõbedat, mis eraldatuna suurtest riietest

koondati varem kuhugi kirstu nurka mõne torbiku,

aga ka lihtsalt räti sisse. Seega sai siis vastav vakake

kirstus endale õige erilise aukoha, kusjuures ta ehete

hoidjana pidi ka ise olema ehitud. — Teiseks oli vaka

ülesandeks olla pulmas kandikuks, millelt mõrsja jao-
tas pulmaveimi: vöid, paelu, kindaid jne. Ja niisu-

guse vakaga käisid ringi andeid kogumas pruudid ise

kui ka pulmade järel peiupoisid. Oleks olnud ime,
kui seesugune pidulik ese oleks jäänud ilustamata!

Need vakad olid tavaliselt sõõrikud, kuid ei puudu
ka piklikud, ovaalsed eksemplarid. Harilikult olid

nad valmistatud puupinnast. Neid võis kirjata nii-

hästi lõikamise kui ka põletamise teel. Neile tehni-

kaile liitub veel pinna värvimine, eriti Saaremaal, ja
ka pealekleebitud õlg intarsia jäljendusena ei ole tund-

matu. — Kiri ise on jällegi geomeetriline, algtegureiks
on siingi punktid, jooned, kolmnurgad, sõõrid.

Edasi on neidudele-naistele valmistatud ja kingi-
tud uhkeid pesu- ja vaalikurikaid, neid

muistseid seebi ja triikraua asetäitjaid, mis paiguti
veel tänini on tarvitusel jämedamate riidesortide, ees-

kätt paklase ja linase tõlvamisel ja silendamisel. Eh-
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timise alla on võetud kurika laba, kusjuures sellele on

põletatud ja lõigatud küll geomeetrilisi ornamente,

küll nimetähti, küll aastaarve. Jällegi torkab silma

südamemotiiv! Küllap see etendas nende kurikate

juures sama osa, mis kirjeldatud muhupäraste tooli-

degi juures. Peale selle silmame tihti „kaheksanurka“,
mille ülesanne oli rohkem usundiline kui dekora-

tiivne: see oli kaitsemärgiks kõige kurja vastu.

Siis tuleks nimetada veel ilusaid kirjatud vöö -

mõõku, millele isegi peeglikilde on sisse pandud
suurema mõju saavutamiseks. Ja edasi on sirbi-

ja vikatilöed kaunilt puulõigetega ehitud —

kõik samas stiilis, mis esineb muugi samast mater-

jalist vanavara juures.
Klassi omaette moodustavad ketrusega seotud

tarberiistad: terve vokk võib olla üleni ilustatud, rää-

kimata veel uhkeist koonlalaudadest, mis oma

Vöömõõgad (Rõngu). Pesukurikad (Võnnu, Paistu)
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väljalõigete rikkusega moodustavad kauni kogu oma-

ette. Koonlalaud, eriti linaketrusel, pidi olema võima-

likult sile ja libe, et niit ilusasti jookseks, kuid see

asjaolu ei ole takistanud põrmugi katmast koonlalaua

laba vahel õrna, vahel tüsedamailmelise lõike- või

■t i ♦ & i
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põletiskirjaga, mis otse meelitas ketrajat ikka enam ja
enam kiude laskma värtnale, et aga kiiremini ilus

laud paksu koonla alt nähtavale tuleks!

Sellega piirdukski naisperele valmistatud ja kau-

nistatud esemete loend. Veel leiame ilustusvõtteid

Koonlalauad. All paremal toolikorjud.
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ühelt-teiselt puuesemelt, kuid need kannavad rohkem

juhuslikkuse ilmet ega suuda enam palju üldpildile
juurde anda.

Hobune (härja kõrval) on vastena elevantidele

Indias, kaameleile Aafrikas ja põhjapõtradele ja
koertele Arktises kujunenud eesti mehele tähtsaimaks

neljajalgseks. Hobust on peetud mujalgi suursugu-
seks. Sudaani vürstid näit, võtsid oma kõrgeid küla-

lisi audientsile hobuste juures tallis ja vanad germaan-
lased on hobust, eeskätt just valget, hoidnud ja kas-

vatanud ohvriloomaks. Ka eesti pärimustest teame,

et (valge) härg või hobune pidi sageli esinema oraakli-

loomana, otsustama püstitatava kiriku või mingi teise

ehitise asukoha. Sellest siis ka hobuse suur tähtsus.

Hästi toidetud ja hoitud hobuse järgi mõõdeti pea-

legi mehe enese jõukust, aga ka suursugusust. „Hobu
alla kui see ahju, ise pealla kui see päeva" — see oli

ihaldatav tunnustus igale eesti mehele.

Jällegi tuleb jätta kõrvale töörakmed, siin polnud
kellelgi aega ega lusti nende ilustamiseks. Aga seda

toredam oli pühapäev.
Üks pidulikumaid hobusega kaasnevaid esemeid

on küll piits, eriti pulmapiits, mis kohati oma

dekoratsioonilt on kujunenud üsna tähelepandavaks.
Piitsapiug, „plett“, mis võis olla küll terveni või osa-

liselt kiudainest, küll nahast, küll muust materjalist
keerutatud või palmitsetud, on omaette imetlemis-

väärne asi, rääkimata veel piitsavarrest, mis peaaegu

alati oli nii uhkeks meisterdatud, kui seda tegija os-

kus on vähegi lubanud. Alates lihtsate täketega ja
lõpetades viimisteldud väljalõigatud või põletatud
nimetähtede, aastaarvude ja isegi algeliste reljeefsete
või skulptuursete kujutistega, on piitsavars veelgi
kaunistatud spiraalselt jooksva naharibaga, puusse
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löödud metallnaeltega ja otstesse kinnitatud metall-

võrudega. Lisaks kõigele on piits ehitud värviliste

riideräbala-tuttidega ja kootud või palmitsetud
vööde-paeltega, Setumaal isegi tikitud rättidega, mis on

seotud piitsapiu otsa kirevaks lisandiks nöörile. Eesti

piitsad võrreldes näiteks ungarlaste omadega on suu-

ruselt küll märksa väiksemad ja dekoratsiooniltki

hoopis kinnisemad ja tagasihoidlikumad, kuid seejuu-
res ometi inimlikumad, kuna ungari piitsanöör on

kohati juba nägemist haavav oma traatlisandite, sõl-

mede ja isegi sissenööritud metallkuulikeste ja -nöö-

bikeste rägastikuga.

Juba väljakujunenuma ornamentikaga on kaunis-

tatud puust sadulad ja eriti rangid. Mõlemailt

võib leida üldiselt niisamasugust geomeetrilist põle-
tatud, aga enamal määral küll lõigatud kirja nagu

muiltki puuesemeilt,kuid siin esineb rohkesti ka taim-

ornamentika käsitlust, näiteks nõrgemini või tugeva-
mini stiliseeritud väänkasve, kuuski ja muud. Mis aga

meie rangipuud eriti toredaks teeb, on nikerdatud

plastiline kujutis ülal taoste harjal.

Eesti mineviku puutöökunsti rohkearvulisemad

ning uhkemad esindajad kannude kõrval ongi need

Piitsavars (Räpina). Muhu saani kori.
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rangipuud. Neid on kogutud üle maa väga suurel

arvul, ometi arvukaim kogu ja ilusaimad on pärit jäl-
legi eespool kirjeldatud puutöö-aladelt — Lääne-

Eestist ühes saartega. Karja ja Emmaste rangipuud
kajastavad ehk kõige paremini seda eestipärast natu-

ralistlikku skulpteerimisnärvi oma vähem või rohkem

stiliseeritud hirnuvate hobupeadega. Kuid ega ole

palju halvemad teisedki, mis paiguti kipuvad meenu-

tama ennem harjalist lindu, mingit kummalist looma

või kroonikandvat muinasjutulist ussi kui kahekõr-

valist ning kumerkaelset, lakalist hobust. Nende

kõrval esineb veel suur hulk rangipuid, mille hari

peegeldab ainult mingit kaarduvat geomeetrilist lõi-

get ilustavate sämpude, nuppude ja sõõridega.
Ka värvi on rangipuude ilustamiseks appi võetud,

nimelt pruunikat, punast ja musta, kuid nagu nägime
juba eespool muude puutööde juures, nii ka siingi
algeliselt ja võrdlemisi tagasihoidlikult. Palju ilu-

samini mõjuvad värvimata jäetud esemed oma tihti

primitiivkompositsiooniliste rombide ja rosettide või

jälle korduvate kolmnurkade rühmade või ridadega.
Nende hulgas või õigemini nagu kogemata kuhugi
poetatult võib sageli leida risti või viisnurka, mis

peab hoidma hobust igasuguste õnnetuste eest.

Mis puutub eesti puutöökunsti tehnilisse

käsitlusse, siis rangipuud ja nendest veel suuremad

tööd kannavad peamiselt lÕikekirja kui kergemini
mõjule pääsevat, kuna väiksemail asjadel aga domi-

neerib põletiskiri. Lõikekiri ja selle üksikud täkked

on ju vastupidavamad, sügavamad ja varjukamad
õrnast ning peenekoelisest põletiskirjast, mis see-

tõttu ongi palju sobivam just pisemaile esemeile.

Edasi tuleksid kõne alla sõidukid. Regi ja
vanker on olnud eestlasele peamiselt veoriistaks, liik-
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lemise puhul on väga laialdaselt kasutatud hobust

ratsasõiduks (ka naiste poolt: naistesadulad!) või

käidud lihtsalt jala. Ja kuigi pidulikumate vedude

puhul, nagu näiteks mõrsja veimevaka toimetamisel

isakodust mehekoju, on kasutatud sõidukit, siis üldi-

selt ikkagi sedasama igapäevast töövahendit. Selle

lihtsa veoriista ilustistena tulevad kõne alla peamiselt
ainult mitmesugused lisandid, nagu näit, kirjud pae-
lad ja vööd, kirstule pandud pulmalipp, oksad jm.
Heaks näiteks sellest ongi uuema aja kirikuvankrid,
eriti -reed, mille iseloomustavaimaks ehteks on vähe-

mal määral esineva lõikekirjalise ornamendi kõrval

peamiselt — uhke kootud tekk.

Alles eesti kannudeni jõudes on meil tegu

esemetega, mis teevad tõeliselt au eesti vanema põlve
meesperele. Umbes 1300 vana eesti kannu seisab

muuseumiriiuleil, kajastades ehk kõige puhtamas ning
rikkalikumas keeles omapärast joont eesti rahvakuns-

tilises loomingus, millele sel alal ei leidu võrdset

kõrvutada ühegi naabermaa rahvakunstis. Tõsi, esi-

algse taari- või õllekannu kuju on võib-olla küll võõ-

ras, arvatavasti skandinaavia algupära, kuid sääraseks

uhkeks esindus-jooginõuks on ta kujunenud alles ja
ainult meie pinnal.

Humalaid olevat Eesti alal kasvatama hakanud

kõige esiteks Padise kloostri mungad. Ja näeme, et

kõige toredamad kannudki on pärit piirkondadest, kus

õllepruulimine oli ja on veel suurelt osalt praegugi
kõige tavalisem, s. o. Harjumaa läänepoolseist kihel-

kondadest, Läänemaalt ja saartelt. Pulmad ja jõulud
ei olnud üldse mõeldavad õlleta, aga siis pidi see jook
olema ka nii kange, et ta viiks „meeled meeste peasta,

pooled meeled poiste peasta“, et unuks hetkekski

täielikult see igavene hall argipäev. Endastmõisteta-
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vait pidi siis kanngi omalt poolt oma nägususega kõi-

giti kaasa aitama piduliku tuju tõstmiseks, seda enam,

et ta külaliste ja üldsuse silma alla sattudes pidi
imetlust äratama.
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Võib oletada, et nagu esimesed sööginõud ja
muud majatarbed, nii ka kannud valmistati esmalt

võimalikult ühest puust. Näiteid niisuguseist lei-

dubki muuseumikogudes. Kuid tehnika arenedes on

mindud üle üksikuist osadest koosnevate kannude

valmistamisele. Kujult on eesti kann jäänud üldiselt

lihtsaks, tilata, ülalt veidi kitsenevaks puunõuks, aga
seda uhkemaks on ta kujunenud oma dekoratsioonilt,
ornamendilt. Suurima tähelepanu osaliseks ses suh-

tes on saanud kannu kõrv, mis on saanud väga mitme-

suguse käsitelu osaliseks. Kord oli see lihtne, siis juba
keerulisema lõikega pide, millest kohati eraldub mas-

siivseni lõige, peamiselt allosal, esinedes esialgu
lihtsa umbse sõõrina, siis põletis- või lõikekirjadega
ehitud kettana ja hiljem läbilõigatud ilusa kunsti-

pärase rattana. Kõrva ülaosa on mõnikord lihtsa

üleminekuga, kuid paiguti on ta pakkunud võimalusi

kujutada toredat hobupead või jälle ussi. Kaas võib

kannul olla lame või pealt kumer, mõnikord isegi
üsna kerge kuhik, mida vahel ehib veel ilus nupp. Pea-

aegu alati on kaas ilustatud, kusjuures on tarvitatud

selleks peamiselt samu võtteid, mida kannu keregi
kaunistamiseks. Ja alläärtki pole unustatud. Leidub

küll õige rohkesti kannusid, mille võimalikult maani

nihutatud üks, kaks, kolm või neli ringvitsa moodus-

tavad ainukest allääre-ornamenti, kuid leidub tublisti

ka neid, mille alläärt on eriti alla kriipsutatud, lõi-

gates selle hambuliseks, sõõriliseks, sakiliseks, must-

riliseks, ühe sõnaga — jalaliseks. Sageli tehti kannu

allosa seetõttu veel eriti huvitavaks, et ehitati kann

kahepÕhjaline, kusjuures põhjade vahele pandi haav-

leid, herneid, mõnikord isegi kuljuseid, et need siis

joomisel või ka kannu liigutamisel rõõmsasti heli-

seksid ja rahvale nalja teeksid.
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Kannu kere, juhul, kui see oli valmistatud mitut

eri liiki puud (kuusk ja kask, kuusk ja tamm jne.)
mustriliselt üksteise kõrval kasutades (küütkannud)
või erinevate puu- või isegi klaasitükikeste inkrus-

teerimisel (lapilised e. viklilised kannud), oli sellega
juba küllalt ehitud ega vajanud tavaliselt enam ei

põletusrauda ega nuga täkkimiseks. Seda enam ku-

lusid need riistad ära ühe puusordi laudadest valmis-

tatud kannukere ilustamisel, kusjuures esialgsele põ-
letusorale, milleks sageli võis olla kas või näiteks

vokiraud, liitus hiljem eriline põletusraud —

tempel. Nende abil ongi suurem osa eesti kannusid

kirjatud, kuna nuga ega peitel kannukere kirjamisest
nii suurel määral osa pole võtnud. — Kirjad ise on

jällegi valdavas enamikus geomeetrilised, kusjuures
punktid ja kriipsud on igasuguste mustrikombinat-

sioonide aluseks. Nelja ligistikku asetatud punkti
kordumise tõttu nimetatakse kogu mustrit kassikäpad
-kirjaks, kuna kapsaraua-kirjaks nimetatakse erilist

kapsaraua jälgi meenutavat põletatud looklevaist

joonekestest mustrit. Terve rühm punktikesi ühes

sarjas annab sõelapõhja-kirja, kalasaba-kiri moodus-

tub ritta asetatud nurkjoonte rodust jne. Ka muid

motiivikesi esineb eesti kannudel, nagu näiteks riste,

südameid, „härjasilmi“ (sõõrikesi) jm., kuid üldiselt

on siiski toime tuldud väga ühtsete elementidega, mis

maitsekalt kombineeritult ja kannu üldkujuga hästi

sobides tihti loovad tõelise kunstiteose.

Mõnikord ja eriti pruutkannude, s. t. pruudile
kingitud kannude puhul ei ole siiski lepitud kannu

niikuinii juba ilusa välimusega, vaid seda on veelgi
püütud pidulikumaks teha, kaunistades kannu kirjute
lindiotste, puulaastude, õlekõrte ja muuga. Sageli on

tehtud kaks või kolm kannu kokku, kusjuures need on



34

omavahel ühenduses, nii et õlut võib vabalt ühest teise

voolata. Mõnikord on naljaks õllenõu ülaäär hambu-

liseks lõigatud, et vaadata, kes oskab juua selle seest

ilma märjukest maha pillamata.
Arvestades puumaterjali kerge hävimise võima-

lust ei võigi oodata kannude suurt vanust. Kõige va-

nemat aastaarvu kandev kann on pärit 1750. aastast,

kuid kahtlemata leidub suures kogus vanemaidki,

kuigi ilma aastaarvuta.

Jääks peatuda veel mõningail puuesemeil, mis

aitavad täiendada üldist kogu. Teame, et üldiselt on

pimedate talveõhtute ja -ööde valgustajaks muiste

olnud peerg, mis tavaliselt torgati otsapidi seina-

prakku või pilakusse, peerujalga. Peerud põlesid
kiiresti ära, seepärast pidid lapsed neid ühtelugu va-

hetama. Teadagi, et säärane valgus oli äärmiselt puu-

dulik, mis inimest otse sundis uute ning paremate
vahendite otsimisele. Väga tervitatav oli siis küünal,
mis esialgu oli tarvitusel ainult pidulikumail silma-

pilkudel.
Küünal põleb püstiasendis, ei sobinud teda see-

pärast enam torgata ei seinaprakku ega pilakusse, vaid

selleks tuli valmistada juba eriline jalg. Neid

küünlajalgu leidub meil muuseumikogudes
kahesuguseid: jalal seisvaid ja laes rippuvaid. Jalal,
nimelt neljal jalal seisvad lühtrid on väiksemad, üht-

lasi lihtsamad, kuid on olnud sealgi omajagu ilusta-

mist, milleks erilist võimalust on pakkunud lühtri

keret toetavate jalgade neli väljapoole kaarduvat

ülemist otsa. Need on jäetud lihtsalt kumeralõikeli-

seks, aga mõnikord on nad ka ilusasti hobupea-kuju-
liselt välja nikerdatud. Niisuguseid hobupea-lüht-
reid esineb ainult saartel ja läänerannikul, mis ei lase

siis ka kahelda nende võõras algupäras, seda enam, et
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niisamasugune küünlajala tüüp on tuntud kogu
Kesk-Euroopas, Norras, Rootsis ja Soomes.

Ka laualühtri hilisem ning suurem sugulane
laelühter on linnakodanluse eeskuju jälgiv ese.

Laelühter võis olla kahe või nelja haruga, isegi me-

Küünlajalad (Keila, Tõstamaa).

tallist, ja teda tarvitati peamiselt pidustustel, enim

ehk pulmades, kusjuures teda käidi laenamas naab-

reilt, kui endal ei olnud. Pulmalühter on peale oma

puunikerdiste ja konstruktsioonilise ornamendi ehitud
veel „pärlikeedega“, s. o. niiti aetud hernestest, osi- ja
õlglülidest vanikute ja paeltega, kusjuures peigme-
hele on võetud sinised ja pruudile punased lindid.

Suitsetamiskombe levikuga on meil hilisemal ajal
pühendatud tähelepanu ka piibule. Need on oma
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ilustamisvõtteilt erinevad muust meile omapärasest
ornamentaalsest joonest: muuseumikogudes talleta-

tud piibud räägivad skulptuurset keelt. Kujutatud on

looma ja inimest, kõige enam esineb peade väljatöö-
tust, millega hobupea-kannude, -rangipuude ja -küün-

lajalgade kõrval astutakse üle üldise eestipärase geo-

meetrilisuse raja. Inimeste näod piipudel on kujuta-
tud võimalikult groteskselt. Kas peeti suitsetajaid
ja suitsetamistki groteskseks, nii naljaasjaks? Või

oli algelise tehnikaga seda kõige kergem huvitavaks

teha just groteskses suunas? Väga võimalik on ka,

et piibukaha enam-vähem pea-kontuuriline kuju ise

juba on inspireerinud skulpteerimisele.
Ka puu osad on mineviku eestlasele käsitööks

materjali pakkunud. Lehed küll mitte, sest kiulist

materjali, nagu seda saavad lõunamaalased palmileh-
tedest, ei paku meie puulehed üldse. Kuid seda enam

on kasutatud juurt ja koort.

Puu juurtest (aga ka õlest) on punutud
korve ja vakku, suuremalt osalt nn. spiraaltehnikas,
kusjuures korvi ainukeseks ilustajaks on ta kuju
ja ühtlane punumismuster. Värvi ei ole tarvitatud.

Huvitavamad eelmistest on puukoore-, eeskätt

tohutööd. Need on juba üsna hallil ajal kodunenud

kõigi soome sugu rahvaste juures, kõige ilmekamalt

ehk ostjakite ja vogulite keskel. Nende tohutööd

on rahvakunstilisem väga iseloomustavad, olles arene-

nud oma praktilisuse (kätki, veeämber, jooginõu) kui

ka välise ornamendi alal haruldaselt ilusaks.

Eesti tohutööd oma ilustiste poolest ei küüni just
selle tasemeni. Meil on tarvitatud tohtu niihästi suu-

res tükis (marjatorbikud, toosid jm.) kui ka ribadena,
kusjuures ribadest on punutud kõiksuguseid märsse,
märsikorve, vakku, soolatoose, pudeleid ja isegi väi-
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kesi noatuppi. Kuid üldiselt on meie tohutööd val-

mistatud enamikus ilma põletis- ja lõikekirjadeta kui

ka värvita.

Veel on osatud valmistada puu osadest üks huvi-

tav liik rahvapäraseid asjakesi, nimelt laste mängu-
asju. Kui paljud lugejaist ei ole lapsepõlves mängi-
nud nende kütkestavate „muude“ ja „määdega“, mis

vanaisa terav nuga lõi paari osava lõikega lihtsest

lepapuust! Oksake lõigati otsast kiilu, sellele veel

sämp sisse, ja uhked sarved olid valmis. Ja Müsti-

kust sai hõlpsasti Kirjak, kui veidi näksiti noaga

lepakoore kallal. — Hargikujuline vitsaraag oli just-
kui loodud karjapoisiks, ja missugused maailma me-

red kõik ei sõidetud läbi kuuse- või männikoorest või

puutükikesest tehtud laevade ja paatidega — kodu-

õue veelombis! Üllatavalt sarnaseid vasteid neile

eesti laste leludele leiame Siberist, Mehhikost ja Eu-

roopas Šveitsist. Väga tõenäolikult pole siin tegu

laenamisega, seda enam, et need asjakesed on ise seda-

võrd primitiivsed ja karjakasvatavaile rahvaile oma-
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sed, et nad on võinud tekkida igas paigas iseseisvalt.

Küll võime oletada, et need, niisamuti kui teisedki

meil tuntud lelud — „sepad“, „ahv“, „kassimärss“ jne.
— varemail aegadel on olnud tarvitusel palju laial-

dasemad aladel, kuid hiljem ostetud mänguasjade
poolt välja tõrjutud.

111. Õlg.
Nii pika puu ja puuesemete käsitluse jooksul

nägime, et just sellest ainesest on valmistatud valdav

enamik me mineviku tarberiistu. Ometi tuleks mõne

sõnaga peatuda ka materjalidel, mis ei ole olnud nii

produktiivsed.
Õ 1 g ei esine eesti rahvapärases kunstis kuigi pro-

duktiivse materjalina. Varem juba tutvusime sellest

ainesest punutud korvidega, mille ainsaks ilustavaks

võtteks oli väljatöötuse ühtlane kude. Erilisi kudu-

mismustreid ega värve ei esine. — Meie õlgkorve on

tarvitatud vakkadena mitmeks otstarbeks, näiteks villa

säilitamiseks panipaikades.
Veel nägime, et õlg on inkrustatsiooni-

materjalina sobinud hästi eespool kirjeldatud puupin-
nast vakkade ilustamiseks, kuid veel kaunimalt pää-
seb Õlgmosaiigi geomeetrilise ornamendi sädelus mõ-

jule peaasjalikult väikekujulistel toosikestel

ja tiku karbik e s t e 1. Juba nende esemete, eriti

viimase otstarbest võime järeldada, et niisugune õle-

töö ei ole meil kuigi vana.

Veel tuleks võtta kõne alla õlest või pilli-
roost (jupikestest) valmistatud kroonid, lae-

ilustised, jällegi nääripäevaks — siit näärikroon —,

aga ka pulmadeks — pulmakroon. Need kroonid on
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valmistatud niiti aetud lÕigukestest, mis on oktaeedri

(kaheksatahu) kujul kokku pandud, või on jälle põi-
mitud mingi korvipõhja-taoline alus, mis on riputatud

üleni täis ilustavaid ripatseid. Veelgi suurema efekti

saavutamiseks on kroon ilustatud paberiribade ja
-tükikeste, kettide ja kirjute või valgete munakoor-

tega. Säärane kroon on siis riputatud harilikult

söömalaua kohale lakke.

IV. Luu, kivi, savi, klaas.

Luust, kondist valmistatud asjad on kuulunud

me vanimate hulka. Jällegi — kui näiteks Indias

tuli siin küsimusse eeskätt elevandiluu, siis meil asen-

dab seda kallihinnalist materjali, mis laseb endast

valmistada kunstilisi töid, loomakihv või -kont.

Sellest valmistati kiviajal odaotsi, harpuune, lõike-

riistu, Õngekonkse ja muud. Hiljem, kui meilgi levi-

Ölgkarp Tartu-Maarjast.
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sid metallid (nende kõrval on puu meil metalli aseai-

nena alati tarvitusel olnud), jäi luu-esemete valmista-

mine ikka enam ja enam tagaplaanile, seda enam, et

meil pole õieti kunagi leidunud kohast luud, mis oleks

andnud head materjali niihästi praktilise otstarbe

kui ka ilumeele rahuldamiseks. Niisiis need mõnin-

gad luust esemed — naistenugade pärad, nõelatoosid

jne. — oma võrdlemisi juhusliku, algelise ja napi
ornamendiga ei suuda muidugi võistelda näit, ungari
karjuste väga peenelt nikerdatud ja lõigatud karja-
sarvede, peegliselgade ja karbikestega või hispaanlaste
toredate kilpkonna-luust ehtekammidega, ega oma

need asjad ka eesti rahvakunstis kuigi tähelepandavat
kohta. Teatud määral erandit moodustavad siiski

kaunid püssirohu- ja nuusktubaka-sarved.

Üsna vähest käsitlust on leidnud ka kivi. Kivi,
eriti põhjamaa jäik graniit, raudkivi pole pakkunud
oma kõvaduse ja murdumise korral suurteks lahma-

kateks killunemise tõttu kuigi tänuväärset materjali
kunstiliseks ürituseks. Maadel, kus leidub pehme-
maid kiviliike, näit lubja- ja liivakivi, on võidud seda

ainest juba palju mitmekesisemalt kasutada.

Meiegi pehmemad kiviliigid Põhja- ja Lääne-

Eestis, nagu näit, paas ja nn. Saaremaa ja Vasalemma

marmor, on andnud katoliiklikul ja hilisemal ajal
head materjali üldiselt hauaristide valmistamiseks.

Ka savi, kuigi savitöö-oskus on meil vana näh-

tus, on leidnud me hilisemas rahvakunstilises tegevu-
ses vähe tähelepanu.

Veel enam tagaplaanile on jäänud meil klaas,
mille kodusel viisil puhumisest võib vaevalt juttu olla.

Küll aga tõendavad juba muistsed leiud, peamiselt
ilusate helmeste näol, et klaas on meile juba väga
ammu tuntud. Äramärkimist vääriks uuemal ajal
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klaasikildude ja peeglitükkide kasutamine inkrustat-

siooniks, kusjuures klaasiga sel teel ilustatud õlle-

kannusid kui ka koonlalaudu on peetud eriti uhkeks

meistriteoseks. Veel on klaas-„kivikesi“ me osavate

küla-kullasseppade käe all läinud kaunistavaiks „sil-
madeks“ kodusel teel valmistatud preesidele ja sõr-

mustele.

V. Metallid.

Kuigi metallid on meil kõik võõrsilt, on me maa

elanikud tundnud neid juba pronksiajast peale, seega

umbes kolme ja poole tuhande aasta kestel. Eriti

rooma raua-ajast alates on meil olemas ka juba välja-
arenenud kodune metallide töötlus.

Töötlejaks on olnud arvatavasti elukutselised

sepad, kes, nagu võib oletada hilisema rahvatradit-

siooni põhjal, olid ümbruskonna tuntumaid ning lugu-
peetavamaid mehi. Sest lisaks seigale, et sepp oma

ameti tõttu oli harilikult füüsiliselt tugev („rauda-
käppa“) ja nõgine, must, arvati ta seisvat ühenduses

müstiliste jõududega, kes olid andnud talle võime

koolutada ja töötella metalle oma tahtmise järgi.
Sepa-amet oli tihtipeale pärandatav, seda enam, et

sepad oma töö pärast, millest arvati, et seal on abiks

mustkunst, tihti olid sunnitud elama eemal muust

külakonnast.

Metallesemed on meil vähemal määral ilustamist

leidnud tarberiistade, seda rikkalikumalt aga ehete

näol. Kuigi me rahvaluules kõige ilusam ese on alati

kullast, domineerib säilinud reaalseis muististes

pronksi, vase ja tina kõrval üldiselt hõbe ja seda nii

rikkalikus tagavaras, et see otse üllatab võrreldes me
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esivanemate hilisema aja muu kehvusega. Andmed vii-

maseist sajandeist räägivad, et vahel olevat mõnel neiul

või noorikul olnud korraga oma 40 rubla eest hÕbe-

ehteid ümber, teisalt jälle on teada, et mõnikord kand-

nud jõukamad peretütred 6—7 naela hõbeehteid kaelas

ja rinnal, rääkimata igasuguseist metall-lisandeist

kõigil riietusesemeil kokku, mis kaalunud üle paari-
kümne naela. Pole siis ime, kui mõnigi neiu või

noorik varises enneaegu kokku ja sai tiisikuse oma

ränga ehtekoorma all *).

Kuid alakem vanemate ehetega. Muinasaegsed
maaleiud endistest surnuaedadest või peidupaikadest
on toonud neid päevavalgele suure hulga. Näeme

rikkalikku kogu käe- ja kaelavÕrusid seene-, koo-

nuse-ja pasunakujuliste otstega, spiraal sõrmuseid,

ratas-, hoburaud-, öökull- ja amb sõlgi, klaasist ja
pronksist helmeid, mida on lükitud lõngale või

traadile, mitmesuguseid nõelu riiete kinnitamiseks,
vöö metallosadest pandlaid ja naaste — kõik

suuremas enamikus pronksist või hõbedast. Aga nagu

nende ehete materjal, nii on ehete algkujudki ena-

masti võõrast algupära. Sest eriti nooremal raua-

ajal, aastail 800 —1200, millal oli eestlaste jõukuse ja
kultuuri suur tõusuaeg, eestlane käis ise kaugeil mail

ja oli kaugete maade elanikkudega elavas läbikäimises

(sellest ajast on suur kogu münte isegi araabia ja
bütsantsi päritoluga).

Sajandite kestel pärast muistse iseseisvuse kao-

tamist endised vormid elavad degenereerunud kujul
edasi. Nende kõrvale hakkab uute välismõjude põh-
jal tekkima uusi ehteid, mis valgustavad kaasaega,

*) H. Neggo: Eesti rahvakunstist. Lk. 20.
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kajastades eelkõige rahva usundilist kultuuri —

katoliiklust. Endist paindumatut kaelavõru asendab

juba kultuursem hõbedane kett, lülide või helmeste,
eriti suurte õõnsate hõbepärlide krõllide ahe-

lik, mille küljes ripub niisamuti hõbedane krutsifiks

ehk rinnarist, paater (Pater noster), s. o. harilikult

mingi raha risti või krutsifiksiga keskel ja mõne kato-

Suur sõlg, krõllide keed ja rinnalehed

liikliku palvesõnaga kaares selle ümber, rinna-

raha või lihtsalt õhuke ovaalne sakiliste äärtega
rinnaleht või -lehed. Sageli mõisteti paatri all

mitte üksnes krutsifiksiga rinnaraha, vaid kogu hel-

melist või toredat krõllilist ketti, mille pikkus ulatu-

nud mõnikord maani ja mille koosseisu kuulunud oma

sadakond hõbetaalrit.

Veel näeme seda ajastut iseloomustavate hõbe-

ehete hulgas hoburaud-sõlgi, üldiselt neidsamu, mis

olid tarvitusel juba varemal ajal ja mis sel kujul näh-

tavasti on jäänudki tarvitusse kuni XVII sajandini.
Edaspidi tulevad tarvitusse juba vits- ja kuhiksõlg,
neist viimane toob enesega kaasa lillelise sõlekirja
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suurema leviku, ühtlasi ka võimaluse sõle äärt kau-

nistada ja on seesugusena tuntud ja tarvitusel täna-

päevani.
Naiste ülikonna iseloomulikuma metallehtena tu-

levad arvesse rõhud, varem arvatavasti üldeesti-

liselt, nüüd aga ainult Hiius rahvariide kaunistava

osana tuntud vaskketid, õigemini kettide kaared, mil-

lest alumise külge on kinnitatud 4—5-lülilised keti-

jupikesed ühes nende otsas tilisevate rahadega. Need

rõhud rippusid taga vöö küljes. Rõhud ühes muude

sama vöö küljes rippuvate esemetega — noatupe ja
nõelakojaga — on meile tulnud arvatavasti linna-

kodanluse vahetalitusel. Seal on noatupe asemel vöö

küljes rippunud sageli võtmed.

Neist lisandeist ehk nn. voolistest on nõela-

kod a väga laialdase levikualaga. Nõelakojast on

teada, et niisugust on kasutanud eskimod, laplased,
samojeedid — üldse kogu arktiliste rahvaste pere

Oiskirjalised sõled Poidest
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ümber maakera — ja et see näiteks Soome Karjalas
on olnud tuttav juba eel-ajaloolisel ajal. Seevastu

noa ja tupe kandmine naiste poolt on aga rohkem

kohapealset laadi. Ka Lätis on noatupe kandmine

tuntud olnud peamiselt lihtrahva hulgas. Eestis on

see olnud üldiseks kombeks, kusjuures neiu läinud

tühja tupega kiriku juurde või seltskonda noormehi

„tupele kutsuma 11

,
tutvusi looma, sest alles peigmees

kinkinud talle sobiva noa.

Nende nõelakodade ja eriti naiste noatuppede
juures tuleb kasutusele eesti rahvapärase kunsti uuri-

mises muidu võrdlemisi vähe tähelepanu leidnud me-

tall — tina. F. Leinbock’i (Linnuse) andmete järgi
rääkinud hiidlased, et 1853. a. paiku olevat nende ran-

nas uppunud üks suur inglise aurik, laadungiks ing-
listina. Seda käinud siis hiidlased sealt kaua aega

õngitsemas, jätkunud võtta õige tükiks ajaks. Tõe-

poolest ongi Hiius naiste noatuped inglistinast vala-

tud, muidugi mitte ainult selle juhusliku leiu mater-

jalist, sest tina on meil tarvitusel olnud juba kaua

enne seda. Esiküljelt on need noatuped ilustatud

siiru-viiruliste sügavkirjadega, tagakülg aga on jäe-

Suure sõle kiri.
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tud siledaks, millele siis on graveeritud aastaarv ja
sageli ka tupekandja eesnimi või nimetäht.

Ka vöö ise, mille küljes need rõhud ja lisandid

pidet leidsid, ei olnud mitte palmitsetud või kootud

vöö meie praeguse mõiste kohaselt, vaid nahast lõiga-
tud riba, mida kokku ei sõlmitud, vaid mis käis kinni

nn. „otsuse“ ja teiselt poolt „vastusega“ või jälle pand-
laga. Need vastlid ja pandlad olid valmista-

tud metallist, peamiselt jällegi vasest, ja lisaks neile

oli vöö täis lükitud veel erilisi nelinurkseid metall-

naaste — s i r k u, mis nagu pandladki võisid olla väga
mitut kuju. Kuid need vööd ei huvita meid väga,
sest nad on suuremalt osalt oma valmiskujul Riiast

pärit ja paiguti neid nimetatigi „riia vöödeks".

Hoopis teist eeskuju on Saaremaal nn. abudel

(naiste vestikestel) esinevad tinast malid, mis arva-

tavasti oma tüübilt on rootsi algupära, kuid mis on

valatud meie pinnal nn. maatertinast, mis olevat olnud

palju helkjam kui seatina. Need malid, väikesed sõõ-

rikukujulised sämbulise ääre ja kodaralise sisemise

ehitusega metallilustised õmmeldi abu kummagi
hõlma külge vastamisi, Karjas ja Pühas harilikult

ainult üks paar, Mustjalas kuni viis paari. Muil mail,
kus tunti pihikut, näit. Rootsis, on malide öösidest

läbi käinud nöör või pael, millega abu eest kinni, aga

ühtlasi ka kokku on tõmmatud. Eesti malidel on küll

vastavad öösikesed küljes, kuid nöörabusid meil

siiski ei esine. Meie malid on ainult ehteks. Ja et

selle malikese ilu veelgi tõsta, on meil sageli, nii-

samuti kui Rootsis, mali või malirea alla õmmeldud

värviline, sageli punane riidetükk.

Veel tuleksid eesti rahvariide metallilustisena

kõne alla sõukese alläärele õmmeldud tinul is e d

ja vaselised. Tinuliste valemeiks olid olemas
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erilised nelinurksed vormid. Pärast jahtumist olid

valmis valukirjalised plaadikesed, mis pahemal pool
asetsevaid haake pidi Õmmeldi üksteise kõrvale reas-

tikku sõukese alläärele. Mis niisugune ehe juba ük-

sinda kaalus! — Hoopis kergemad sõbailustised olid

nn. vaselised — õige peenikese pronks- või vasktraadi

Geomeetrilise kirjaga sõlg Pilistverest.
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ühtlane tihe mähis ümber jämeda lõnga või jõhv-
keerutise. See väät on siis Eestis kahekordsena

jooksvalt kujundatud kenaks geomeetriliseks silmus-

tega nurkmustriks, mis niisugusena on õmmeldud

sõbaseeliku alläärde. Vaselisi oma spiraalse iseloomu

tõttu tuleb pidada ehtena väga vanaks; nemad kui ka

tinulised esinevad vanimat tüüpi seelikul — pool-
suurräti-taolisel lahtisel ümber keha mähitud sõbal.

Ka vööde ja paelte otstelt on neid leitud, traadi spi-
raali käänatuna enne vööotsmise tuti algust.

Hilisema päritoluga ehteis kajastub eesti oma-

pärane rahvakunstiline iseloom kõige puhtamini.
Väljasuremisele on määratud kõik vana, ümbertööta-

misele ja omapärastamisele kõik võõras. Ikka enam

ja enam tagaplaanile jäävad sõbad, ühes nendega ka

vastavad vaselised ja tinulised, tarvituselt kaovad

kohmakad ning rasked võõrapärased nahkvööd oma

vastlite ja sirkadega, kord-korralt kahaneb barbaar-

sete rõhkude kandmine, leides lõpuks asu veel ainult

Hiiu saarel. — Seda enam hinnatakse aga hõbeehteid,
eriti solge. Arhailine hoburaud-sõlg on hoopis välja
surnud, ta täisväärse asemikuna esineb nüüd juba
kuhiksõlg. Sõlg ise hakkab oma kujult paisuma: mida

enam lõuna poole, seda suuremaks ja kuhikutaolise-

maks ta muutub, kuni mõni eksemplar Setumaal võtab

juba päris keskmise pajakese suuruse või on, nagu

öeldakse rahvalaulus, „nii kui kuu taevaessa“. Näiteks

üks seesugune sõlg kaalub 563 gr, s. o. üle poole kilo,

on 11,5 sm kõrge ja alt 26,5 sm lai! See on ühtlasi

ERM kogude suurim ning uhkeim eksemplar vasta-

valt alalt. Kuid ega teisedki Lõuna-Eestist pärit
kuhiksõled tast palju maha taha jääda, sest „mida

suurem sõlg, seda rikkam inimene". Ilma võimalikult
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rohke hõbedata setude arvates neiu ei olegi midagi
väärt.

Ka solge ilustav kiri leiab suuremat tähelepanu.
Muide, kui üldiselt on soome sugu rahvaile omane

geomeetriline ornamentika, siis sõlgedel leiab tarvi-

tamist algusest peale germaani- ja baltipärane lill-

ornament, mille iseloomustavaimaks motiiviks on meil

väike nelja kroonlehega lill, arvatavasti linaõis. Õisi on

asetatud sõlele sümmeetriliselt 4 või 3, vahe on harili-

kult täidetud lehtede ja kogu kirja ühendava väädiga.
Aga leidub ka sõlgi, millel on kujutatud rohkem õisi.

Hiljem on õit siiski me rahvapäraste küla-kullassep-
pade käe all edasi stiliseeritud, kuni tast paiguti on

saanud päris geomeetriliselt korrapärane kaheksa-

haruline täht, ja kõige uuemal ajal on kogu sõlekiri

muutunud kohati (Lääne-Saaremaa) täiesti geomeetri-
liseks.

Selle õielise kirja kõrval esines meil uuemal ajal
sÕlgedel veel muudki, nimelt kahe peaga kulli motiiv.

Näib, nagu oleks Setu-, Võru- ja Tartumaa kullasse-

pad selle kuju laenanud Vene rahadelt jm., isegi
krooni graveerimine selle ulja linnu ja ta pea kohta

on olnud omal ajal sõlekirjas suurmoeks. Niisugu-
seid toredaid lõuna-eestilisi kuhiksõlgi on meil ilus

kogu.
Vastandina lõuna-eestilistele suurtele sõlgedele

on Põhja-Eestis tuntud ja tarvitatud õige väikesi, mis

seetõttu on olnud ka väikese ning primitiivse kirjaga.
Rikkama üldmõju saavutmiseks on neid kantud kor-

raga mitu või jälle preesidega üheskoos.

Prees on algselt balti tüüpi ehe ja nähtavasti

on neid toodud ka hiljem valmiskujul otse Riiast. Nii

leiame rahvaluulestki ridu nagu:
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Esä too Riiast suure reesi,
või: Veli tõi Riiast suure sõle jne.

Preesi on kantud üle kogu maa, välja arvatud

Setu- ja Saaremaa. Setude hulgas ei ole lame prees
võinud eluõigust leida suure ning uhkeldava kuhik-

sõle kõrval, Saaremaal aga domineeris eriline skandi-

naavia päritolu südamekujuline kitsas sõlg, mille üle

mistel kaartel kudrutasid kahel pool krooni tuvike

sed ja mille alläärel rippusid lehed.

Prees on meil üldiselt põhja-eestilisem ehe. Eriti

uhkeks on peetud „silmalisi“ preese, kusjuures sil-

madeks on preesile asetatud 4—6—8 klaaskivikest
r

enamikus punased. Preesikiri on lohuline, geomeet-
rilise järjestusega, aga ei puudu ka primitiivne taim-

ornament. Äär preesil on sakiline.

Ka kaelakeed, eriti setude omad, on rahvakunsti-

delt väga huvitavad ja toredad. Krõlle ei tunta ül-

diselt Lätis, küll aga Skandinaavias, eriti Rootsis.

Meil on kantud krõlle üle kogu Eesti, aga eriliste

suurte ning ilusate hõbehelmeste näol tunneme neid

peamiselt Setumaalt. Võib leida setudel keid, mille

Prees Koselt
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tatud. Niisugusele keele on lükitud vaheldamisi veel

setupäraseid hõbedast nööpe — nn. puugnitsaid, mis

väärivad erilist mainimist oma filigraantöö tõttu.

Uhkema kogumulje saavutamiseks on vahel kee külge
kinnitatud veel suuri hõberahasid. Vahel on neist

moodustatud ka iseseisev kett. Ja lõpuks on appi võe-

tud veel erilised pikad nööritaoliselt lülilised ketid,

mis mõnikord on mitu ja mitu korda ümber kaela mä-

hitud. — Kõik see rinnaehe kaalus muidugi tohutu

palju, aga usuti, et palju hõbedat paneb poisi südame

põksuma, ja keegi ju ometi ei soovinud, et poisid olek-

sid seepärast põlgama hakanud,

Et meil helme peenikese,
Kaalakirja meil kasina.

Nende hõbekeede kõrval on vähesel määral kasu-

tusel olnud veel keed klaaspärlidest, merivaigust ja
teokarpidest. Kuid need on niihästi oma aineselt kui

Kodaratega raha
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ka kujult välismaine valmistöö ega huvita meid seega

rahvakunstilise omapärase joone seisukohalt kuigi

palju.
Huvitava ehtena tuleb veel kõne alla kee otsas

kantav eriline nn. kannaga (aasaga) raha. Arva-

tavasti on selleks esialgu olnud igasugune pildiga
hõberaha, millele kinnitamiseks ainult aas külge on

joodetud. Hiljem aga on raha, eriti kui see oli väike,

suurendatud, laiendades seda mingi ääreilustisega,
kõige üldisemalt õhuliselt mõjuvate kodaratega.
Vahel võib leida raha ümbert isegi kahekordset ringi
kodaraid, mis teeb ilustise eriti uhkeks, südamesse

jäetud raha enda aga jätab enam tagaplaanile. Loogi-
lise arenguna on siis hiljem kodaratega raha südameks

mitte enam tingimata mingi ehtne rublatükk, vaid

lihtne hõbedast sõõrik plaadike, millele peale gravee-
ritakse juba mingi vaba joonis, kujutagu sees siis pri-
mitiivsel kujul inimest, maja või midagi muud.

Ka eespool nimetatud rinnaristid ja -lehed leia-

vad kandmist, kuid hilisemal ajal ilmneb küll ten-

dentsi eriti esimeste kadumiseks. Et aga amulett

hoopis ei häviks, tehakse selle asemele ristikuju hari-

likult kodaratega raha või isegi sõle tagaküljele.

Huvitav liik ehteid on veel vanad eesti sõrmu-

sed. Kui need muiste olid spiraalitaolised pronks-
traadist sõrmeilustised, siis uuemal ajal me spiraalset
kuju enam ei leia, niisamuti on üldiseks muutunud

hõbe. Sõrmus ise on nn. vitssõrmus, harilikult kivi

kohalt veidi laiem. Kive ehk silmi, s. o. klaasitükke,
leiame eesti sõrmuse kaunistisena vähe, palju enam

on sõrmuse pealmine osa lihtsalt veidi laiendatud ja
siis ära kirjatud. Saaremaal võib mõningail sõrmu-

sed leida isegi tuntud armastussümbolit: kokkupan-
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keskpaiga-joont.
Ka sõrmused olid jõukuse

tunnuseks. Vähe sellest, et ühes

sõrmes oli üksainus sõrmus, rahva-

laul uhkustab õige mitmes kohas,

et sõrmed olid täis sõrmuseid,

ja ikka jälle jutustatakse sõrmuse-

kandmisest neiusid kirjeldades.
Arvestades säilinud muististe

kuju tuleb sõrmuski lugeda pea-
miselt naiste ehete hulka, kuna

mees oli üldiselt ainult kinkijaks.

VI. Nahk.

Riietusesemete ja ehete funkt-

sioonid katavad sageli üksteist,
eriti naha juures. Polaarvöödes,
kus nahk oma karusel kujul tuleb

küsimusse peaaegu ainsa riietus-

materjalina, jäävad ehted sekun-

daarsele kohale. Soojemais kliima-

vöis aga, eriti lõunamaise päikese
all, on loomanahk kõigi oma

küünte ja kõrvadega mehele

puhtakujuliseks ehteks, oma jõu
ja osavuse üle uhkeldamise vahen-

diks. Seda enam, et niisugust
üleviske-nahka kantakse ainult

ilusa ilmaga, sadude tulles see

võetakse aga ümbert ja pannakse
hoolikalt varjule.
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Nii on siis nahka tarvitatud riietusesemeiks: särkideks

(ostjakid ja vogulid), kuubedeks ja kasukaiks, püksteks,
peakatteiks, kinnasteks ja jalavarjudest isegi sukkadeks,
näit, obi-ugrilastel, kellel ei olnud lammast ega seega ka

villa. Aga ka muiks otstarbeiks on nahk suurepärane: ta

katab näiteks eskimote lumionnide külmi seinu ja põrandaid
ja on neile tekiks, soojaks katteks magades kui ka saanisõi-

tudel. Nahk on tihe vahend vedelikke hoidvaiks lähkreiks,

nagu lõunamail, aga ta on sobinud hästi ka paljudeks pise-
maiks esemeiks, nagu seda on näit, igasugused taskud, vööd,
kotid jne.

Muidugi, mida haruldasema looma nahk, seda kallim.

Soome-ugri rahvad on asunud suurtel ning metsloomadest

rikkail maa-aladel; nad on püüdnud soobleid, kallihinnalisi

rebaseid, nirke, oravaid, ilveseid, isegi pantreid (Ungari).
Rannaäärsed aladel domineerib hüljes, päris põhjas põhja-
põder. Aga ka ussi pole harukorril rahule jäetud.

Rääkides nahast tuleb kõigepealt peatuda nahksel

tarbe- ja toreduskõndel kasukal. Kasuka tarvita-

mist tunnevad kõik soome sugu rahvad, kaasa arva-

tud ka soojema päikese all elavad ungarlased, kelle

kuulus šuba on valmistatud tervelt kaheteistkümnest

lambanahast!

Eesti möödunud aegade rahvapärane kasukas on

valmistatud algupäraselt valge, eelistatumalt noore

lamba nahast. Oma lõikelt on see üldiselt pikk-kasu-
kas, sageli suure lahtise rinnaesisega, kust naistel on

jäetud välja paistma sõlg või rinnarätik. Väga tava-

line on allosa kurrutamine seljapoolel, kusjuures need

kurrud on mõnikord koondatud kaheks kenaks kim-

buks taljeõmbluse kohal. Käised on otsa pandud
enam-vähem siledalt, ilma eriliste silmatorkavate kroo-

gete või voltideta.

Ungarlaste ja laplaste kasukakandmisest on teada,

et seal on kantud karvakülge kord sees- (talvel), kord

väljaspool (suvel). Eesti kasukaid on üldiselt kantud

alati ühtepidi ja nimelt ikka karvakülg seespool. Ja
kantud on kasukat meil nii suvel kui ka talvel; ainult
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vihmaste ilmade puhul hoidutud sellega välja mine-

mast või jälle tõmmatud veel mingi kate üle, et ligu-
nemine nahka kangeks ei teeks.

Eesti kasukaist on ilustatud peamiselt naiste

omad. Neile on õmbluskohtadele krae ja käiste äärtel,

eriti aga rinnaesisel peale
õmmeldud kaunistavad na-

haribakesed — rihmad
—,

valged, mustad või kõige
eelistatumalt punased. Sa-

geli on õmmeldud isegi
mitu rihma üksteise kõr-

vale, kusjuures rihmade

ääred on mõnikord kenasti

hambuliseks lõigatud. Tei-

nekord jälle on laiemaile

rihmadele sämbud sisse

täksitud ja sealt siis teist

värvust naharibakesed läbi

põimitud. Lõpuks on käiste

ja hõlmade ääristuseks tar-

vitatud veel mingit teist

nahka, nii tõhku, kärpi jm.
Mõnikord pole seks põla-
tud isegi koera vammust.

Tarvastu võrelitega kasukas.

Kõige kaunimad kasukad on pärit Viljandi-,
Pärnu- ja Saaremaalt. Mustjala kasukaile on ilusta-

mise mõttes hõlmade ülaosas peale õmmeldud punased
kalevitükid, millele siis veel omakorda on kinnitatud

nahkriba, umbes nii nagu soomegi kasukail. Tõsta-

maa kasukail jälle on rinnaesine kaunistatud risti-

jooksvate värviliste nahajupikestega, mida on aseta-

tud reastikku kuus kuni kaheksa. Veel on kasuka-
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ilustisena tuntud nn. võrelid, värvitud lisanahast

keerdelised kaunistised, mis asetsevad pihajoonel hõl-

madel, aga ka seljal. Mõnikord võib neid seal esineda

kuni kaks paari.
Eesti meeste kasukad aga on lihtsed. Küll võib

ühelt või teiselt leida neidsamu ilustavaid võtteid,
mis on kasutamist leidnud naistegi kasukail, ometi

palju tagasihoidlikumalt.
Palju otstarbekohasemal kohal esineb nahk talv-

mütsidel. Täiesti võimatu on siinkohal loendada

ja lähemalt kirjeldada kõiki neid mitmesuguseid
„ülle“, nahkseid või nahaga kaunistatud talvmütse,
mida möödunud põlvede eesti naised ja mehed on kand-

nud. Harilikult esineb siin mingi 4—6 tükist kokku

õmmeldud riidega (meil kõige eelistatumalt punasega)
kaetud soe mütsipõhi, mida ääristab karusnahast riba.

Siin on pandud sellele karusnahale suurt rõhku: ei

puudu surnult sündinud talleke — mingi karakull,

nugis jm. Ja kui ongi lammas, siis võimalikult hästi

must, lühikeseks pöetud või vanutatud. — Meestel

on mütsikõrvad üles või alla tõmmatavad, nagu läki-

läkil kunagi, naiste üllidel aga on sarved üldiselt kõ-

vasti täis topitud ja — täites ainult maitsekohase ilu

otstarvet — seisavad oma pikemal või lühemal kujul
ainult püsti, sealjuures ka mitte alati ainult külgedel
nagu meestel, vaid sageli just ees ja taga.

Edasi on nahk suurepäraseks materjaliks jala-
nõude valmistamisel. Naha kõrval on küll peami-
selt vanad eided valmistanud puukoorest (paju, lõh-

mus, kadakas) ja tohust viiske, mida on kantud üldi-

selt suvel kui soistes kohtades hügieenilisemaid jala-
varje, siis on rannikul ja saartel tuntud .vähemal mää-

ral ka puukinga, kuid kõige sobivamaks on siiski osu-

tunud nahk. Varaseimaks nahk-jalavarjuks on olnud
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pastel, mida on tuntua peale soome sugu rahvaste

slaavlaste ja germaanlaste peres, Skandinaaviaski va-

nemal ajal.
Pastelt on Eestis varemal ajal kantud üle maa nii

argi- kui pühapäevil. Hiljem on läänlaste ja saar-

lastest eriti hiidlaste pühapäevasemaks jalakatteks ol-

nud king, Muhus uhkeldab selle kõrval veel tore välja-
õmmeldud pätt.

Harilikult on pastlanahk pargitud. Kuid on tea-

teid, et talla alla jäetud karv alles, Karksis aga olnud

pastlad veel mõnekümne aasta eest üleni karused.

Kuid uuemal ajal on siiski tendents arenenud paljaks-
aetud naha poole.

Kus pastelt leidub veel hilisema ajani, seal on ta

ainult argipäeva-jalanõuks, ja niisugusena ei võigi
me talt otsida rahvapäraseid ilustisi. Ometi ei ole

eestlased pasteltki ses suhtes unustanud: väga suurt

rõhku on pandud ilusaile peentele kurdudele ja tär-

keile, mis eriti hoolikalt on täkitud naiste pasteldele.
Siia liitub veel pastlapael, mis Kihnus olevat valmis-

tatud säravast punasest villasest lõngast. Ka Simuna

naistel olnud uhked kirjud pastlapaelad.
Pastla saksikum järglane on juba king, mis on

üldiselt levinud saartel, eriti Hiius. Kinga olulise-

maks tunnuseks on kand ehk konts, mis mõningate
kingatüüpide juures asetses võrdlemisi kesktalla lä-

hedal ja millest käimisel seetõttu oli rohkem vaeva ja
valu kui ilu. Olevat olnud üsna koomiline vaadata,
kuidas eesti naisterahvad nendel edasi komber-

danud *).
Lisaks seigale, et igaüks ei osanud ise kingi val-

mistada, olid nad pastlaist hinnalisemad. Ja et esi-

mesed liistudki polnud kuigi täielikud, siis käis eesti

*) Hupel I. Lk. 304.
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neiu või naine parem kogu pika tee palja jalu ja alles

kiriku juures pani kingad jalga. See ju pealegi tä-

hendas suurt kokkuhoidu, — nii kestsid kingad aas-

taid ja aastakümneid.

Eesti naiste kingad, nagu me neid tunneme pea-
miselt saartelt, on oma kujult näiteks soome aasialiku

nukkninaga jalanõu kõrval palju kultuursema ilmega.
Et möödunud aegadel Lääne-Euroopas maksev peenem

mood ja moraal ei lubanud naisi oma jalgu kleidiääre

alt rohkem näidata kui vaevalt ainult kinganinasid,
siis on neil jalanõudel dekoratsioon koondunud pea-

miselt sinna. Et aga eesti naised niisugust maani-

ulatuvate riiete moodi ei tundnud, siis on nende kin-

gadki teist tüüpi ja nimelt meenutavad rootsi mees-

pere kekki pandlaga jalanõu, missuguse eeskuju andis

kuulus prantslaste päikeskuningas Louis XIV ühes

oma hiilgava õukonnaga. — Eesti kingal on aga üldi-

selt pannal ära jäänud, tavaliselt asendab seda mingi
rosett või jälle nööritakse king pealt kinni.

Õige rikkaliku ilustamise osaliseks on paiguti
saanud meil kinga nn. lapp või lihtsalt ninaosa pikend.
Selle ääred on kenasti sakiliseks lõigatud, lapp ise on

aukudega kirjuks torgitud, mille alla on siis pandud
punane vooder. Mõnikord võib sellelt lapilt leida

ilustavat reljeefset kirja. Sageli on lapp tehtud hoo-

pis erinevast nahast, millena tuleb kasutusele poest
ostetud läikiv nahk. — Ka kontsatagune on mõnikord

kenasti läbi õmmeldud või auguliseks täkitud, kuid

seda juba vähemal määral. Huvitav on veel konts ise,
mis alt on rautatud. See olevat kõndides kõvasti

kõpsunud, ja tantsu ajal olnud aina tulesädemed taga!
Saabas aga on eesti naisele võõras. See on

mehe ilustamata jalanõu, mille juures me seepärast
siinkohal pikemalt ei peatu.
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Veel on nahka tarvitatud tubakakottideks,
milleks on kasutatud „peenemaid“ nahasorte ja kudet

— põit, hüljest, ussi ja isegi angerjat. Ka j a h i k o t -

tideks on kasutatud nahka, siin aga üldiselt selle

karusel kujul.

Muhu kinga lapp.

VII. Tekstiilid.

Kui me toredate õllekannude, vakkade ja rangi-
puude väljatöötusel võis hiilata mees, siis kogu teks-

tiilala käsitlusel kuulub see aupaiste kõik naisele.

Tekstiilala on õieti naise ilumeele ja eneseväljenduse
pärisalaks, ja ei saa hoiduda imestamast, kui mitme-

külgset käsitlust see on leidnud juba muistseil aega-

del. Kõige ülevam väljend on euroopa naiste käsitöö-

kunsti kohta lausutud ehk keskajal, millal seda tähis-

tati opus anglicumi, inglite näputöö nime all. Aga ka

eesti naiskäsitöö vastu on pidanud olema juba õige
hallist ajast suur lugupidamine, — millega muidu

seletada üksikute tehnikate ja kirjamismotiivide
aastatuhandeisse küündivat iga.
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Tekstiilmaterjalina on üle laia maailma tulnud

küsimusse kõik võimalikud kiudained ja -saadused

taime- ja loomariigist, mõnikord isegi eluta loo-

dusest (kuldniidid tikkimiseks). Soome sugu rahvaste

juures on olnud käsitlemisel kõik sellele vastav. Ül-
diselt on siin toormaterjali andnud lammas ja lina-

põld, kuid ei ole põlatud ka nõgest, millest mordva-

lased on valmistanud endale särke ja mis oma välimu-

selt ei ole palju erinevad linasest.

Naiskäsitööks vajaliku toormaterjali, eriti lina

töötlesid ja osalt töötlevad veel praegugi tarvitamis-

kÕlblikuks mehed. Kõik edaspidine läks juba puhtal
kujul naiste kätte. Lina on harilikult läinud ketrami-

sele värvimata olekus, villa aga on sageli enne vär-

vitud.

Värv on saadud veel XIX-1 sajandil peaaegu kõik

kodusel teel, peamiselt taimedest. Punast saadi paaks-
ja türnpuu-koortest, kõige üldisemalt aga madarajuur-
test, mille väljakaevamiseks olid olemas erilised väi-

kesed konksukesed, siis veel mitut liiki lilledest. Kol-

last andsid kitseuibu-koored, karikakra-õied, kase- ja
paakspuu-lehed, mida korjati kevadel, kui nad veel

olid noored ja vaigused. Pruuni andsid hallid kivi-

samblikud. Ainult sinise saamine oli enne indigo
(„poti-“, uriini-sinise), tarvituselevõttu õige raske,
sellest siis nii vähe korralikku sinist me vanimail nais-

käsitöö-esemeil. Rohelist andsid kadakasamblikud,
kartulivarred ja kaselehe-kollasega lahjendatud poti-
sinine. — Kui leiti, et vill on värvunud liiga tumedaks,
siis kraasiti hulka valget villa, vastupidisel korral

musta; kui aga juhtus niisugune lugu kangast värvi-

des, siis kaevati soosse auk ja pandi terve kangas sinna

auku „tõmbama“. Kaski kasvatav soomaa pidi olema

selleks kõige parem.
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Ja seda usundilist protseduuri, mis saatis värvi-

mist! Selleks ei kõlvanud iga nädalapäev, igasugune
kuufaas, igasugune tuul, igasugune temperatuur, isegi
mitte igasugune inimene! Ainul rõõmsad ning lahked

inimesed on tohtinud värvimist toimetada, siis pidi
värv hästi hakkama ja isegi tulema hästi rõõmus ja
särav.

Edasi tuli villad kraasida, ja siis järgnes üldiselt

ketrus, niidi valmistamine. Oli see ketrus nüüd

nii vaevaline kui ta oli, ometi säilinud naiskäsitööde

järgi otsustades on valmistatud ühtlast peent ning
ilusat lõnga ja niiti. Sedasama kinnitab ka teiste

seas umbes sada aastat tagasi Eestit külastanud ing-
lanna leedi Eastlake, kelle andmete järgi linajuukse-
lised eesti neiud olevat mõisade peretubades kedranud

imepeent niiti ja valmistanud sellest toredat linast

kangast, mis langenud raskelt läikivaisse voltidesse

nagu kallihinnaline välismaa damast.

Kiudaineist niidi kõrval tunnevad soome sugu
rahvastest põhjapoolsemad õmblusvahendina veel

soonnööri, laplastele on tuntud ka põdrasoon-nööriga
korrutatud omatehtud tinaniit. Eestis aga on vaja-
lik omavalmistatud niit ja lõng ikka linast ja villast.

Seda on siis ilusate käsitöö-artiklite loomisel kasuta-

tud õige mitmes tehnikas.

Huvitav on siinkohal tõmmata paralleele eesti

mees- ja naiskäsitöö vahel: kui too oli üldiselt värvi-

lage, siis siin kõik otse rõkkab kirevusest, kui too oli

sooritatud üsna algeliste vahenditega, siis naiste käsi-

töö eeldab juba teatuid arenenumaid tehnilisi abinõu-

sid. Kuid siin ei puudu ka igivanad tehnikad, mis

ehk ongi igasuguste naiskäsitöö-tehnikate lähteko-

haks: pletid ja punutud vööd on vanimad tehniliselt

saavutatavad osad inimese riietusesemete hulgas.
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Nende vööde eelkäijaks oli arvatavasti lihtne taime-

väät või -juur.

Punumine tuli kõne alla juba eespool toolipõh-

jade, vakkade ja märsside juures. Lõunamail tulevad

toredate punumistöödena kä-

sitlusse veel igasugused ma-

tid ja kübarad (meilgi tuntud

panama). Eesti naiskäsitöös

iseloomustavaima palmitse-
mistööna esineb suur kirju
kogu ilusaid jp ael u, mida

on kasutatud mitmesuguseiks
sidumisvahendeiks sukkadele,

pasteldele, põlledele, edasi

ohjadeks ja traksideks ja lõ-

puks mitmesuguseiks ääris-

paelteks. Palmitsetud paelad
on kõik üldiselt nn. kalasaba-

-kirja, valmistatud mitmevär-

vilistest lõngadest ja peami-
selt ilma eriliste tehniliste

abinõudeta. Siia liiki võiks

lugeda ka igasugused ilusta-

mis- ja kantimis nöörid, mis on läinud peamiselt
toredate pikk-kuubede nöörilustisteks, aga ka meeste

kübaraile. Viimaseile on nöör palmitsetud või keeru-

tatud õlest, jõhvist, linast või villast.

Uhkemad ja tehnilise viimistluse mõttes sammu

edasi jõudnud on juba kootud vööd, mis moodus-

tavad eesti rahvakunsti feminiinses osas üht välja-
paistvamat peatükki. Vöö on soome-ugri rahvaste

riietusesemete hulgas igivana osa ja on pidanud vana

uskumuse kohaselt inimesel ilmtingimata vööl olema.

Nöörkuue ilustis.
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Nii on lapi naised kudunud villaseid vöid, mis värvu-

selt on erepunase ja kollase kombinatsioonid; suu-

rema toreduse saavutamiseks on neile keskele sageli
reastatud veel omatehtud hõbenööbikesi. Ka soome

naiste vööd, eriti karjalaste omad, on olnud kuulsad,
niisamuti on lätlased ja leedulased uhked oma vöö-

dele, kuid ükski neist ei tõuse siiski eesti vööde ilu

tasemele. Viimastest on teatud kiri levinud ja suures

lugupidamises ka Soomes „viru vööde“ nime all.

Eesti vööd on kootud tihvade, kõlade või niitega,
niisamuti kui näiteks mordvalastel. Värvideks on

üldiselt kasutatud lambavalget ja -musta, kunstlikest

värvest kõige enam punast, seejärel ka sinist, kollast

ja rohelist. Musta- ja sinisepõhjalised vööd on nüüd

suures enamuses pärit peamiselt veel Saaremaalt,
mandril aga särab üldiselt kõikjal valge-punane kiri.

Ja see vöökiri ise! Tervelt 113 prof. I. Manni-

nen’i poolt loendatud nime annab aimu suurest kir-

jade mitmekesisusest, mis on valitsenud üle maa.

Leidub siinhulgas igasuguseid kaerakaie-, koerakäpa-,
kodara-, lambasilma-, maasikaõie-, männikäbi-, odra-

iva-, parmu- jne. kirju, mis oma nime pole saanud

Ohjad Otepäält.
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mitte niivõrd looduses leiduvate objektide jäljenda-
misest kui kudumistehnilisel teel tekkinud umbkaud-

sest või oletatavastki meenutusest. Lisaks sellele ha-

ruldaselt rikkalikule valikule mustreis on vöö ise veel

«kahepoolne" — ühel pool on näit, punane kiri valgel
põhjal, teisel valge kiri punasel põhjal —, mis aitab

seda pilti veelgi rikkalikumaks muuta.

Oma kompositsioonilt kujutab vöökiri enesest

väga tasakaalukat ning õnnestunud kõigile soome

sugu rahvaile ürgselt omast geomeetrilist kirja, mille

tavalisteks elementideks on x-taoline põikrist ja
samakõrgune nurgeti asetatud nelinurk. Need kaks

motiivi korduvad siis valju ornamentaalse seaduse

järgi vaheldumisi üldiselt kogu vöö pikkusel. Kuid

leidub ka vöid, mille pikkusel kasutatud motiivid

võivad olla kõik erinevad. Keskmustrit aitab täien-

dada veel harmoneeruv äärekiri, mis kõige paremini
on välja töötatud ja kõige laiema kuju võtnud Kolga-
Jaani vöödel. Sageli on vöö keskpaiga, aga ka äärte

lõimeks üles veetud teist värvust lõngu, mis siis kogu
vöökirja läbistava pikitriibuna moodustab nn. „silma“.

Kui pikad on eesti vööd kunagi kuski olnud, on

raske kindlaks määrata. Praegu muuseumikogudes
talletatud vööd on kõik umbes paari meetri pikkused,
kuid Muhus olevat vööde pikkust omal ajal mõõdetud

kümne süllani või kolmekümne küünrani. Ka laius

on erinev. Peale õige kitsukeste vööde, millel sageli
olid eri-otstarbed, leidub ümber keha tarvitatud vöid,

mille laius ei tõuse üle kolme-nelja sentimeetri.

Kolga-Jaani laiadel vöödel aga, mis on ühtlasi meil

toredaimad, ei lange see naljalt alla kaheksat, kümmet

sentimeetrit.

Vöödel on olnud eriti pulmakombeis väga suur

tähtsus. Neid pidi mõrsjal rohkesti tagavaraks olema,
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Vööd Kolga-Jaanist.
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sest vöid tuli jagada mehe vanemaile, peiupoistele,
pillimehele ja teistele pulmalistele, neid tuli asetada

uude kodusse minnes teeäärsele ristile, õueväravale,

kaevurakkele, uksepiidale. Ja muidugi oli vööl veel

oma igapäevane praktiline ülesanne täita — hoida

keskpaigast koos riideid, seda enam, et me vanemate

kõnnete juures ei mängi nööbid just kuigi silmatorka-

vat osa.

Juba suuremat tehnilist seadeldist on nõudnud

kangas. Sedagi on soome sugu rahvad osanud ku-

duda juba hallil ühissoome-ajal. Praegugi veel esineb

mordva keeles sõna l'ima, mis tähendab seal sedasama,
mis meie ,lõim’, mõlemate sõnade olles muistsest ühi-

sest tüvest. Algeline kangas esineb labases tehnikas,

aga ka toimne kude on meile tuntud juba vanemast

raua-ajast peale.
Ka kangakudumist on Eestis saatnud hulk usku-

musi-kombeid. Jällegi tuleb olla rõõmus ja isegi
naerma peab rohkesti, et tuleks hea lahe kangas.
Kangakudumisel ei tohi süüa, muidu ei anna söödikud

selle riide kandjale enam asu. Ja üldtuntud on usku-

mus, et kui inimene tuleb külla kanga alustamisel,
siis elab ta veel kaua, juhtub ta aga tulema selle maha-

võtmisel, siis on ta elu ots varsti käes.

Eesti kangastes võib eristada linaseid ja villaseid

kangaid: linane on peaaegu alati valge, villane aga
üldiselt värviline. Linast on raskem värvida (mõni-
kord on seda siiski tehtud trükipaku abil). Teiseks

oli ta oma iseloomule vastavalt jahe ja sile, seega
ihule mõnusam kui näiteks kõditavad või kratsivad

villased kangad. Siit siis ka linase kanga ülesanne:

sellest sai särke, käiseid ja pisemaid riietusesemeid

— rätikuid, linikuid, mõnikord tanualuseid jne. Üht-

lasi siit ka võtted linase riide kaunistamiseks: mitte
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niivõrd mustrid ja kirjad riide enese koes, vaid just
lisakaunistus igasuguse pealeõmbluse ja muu näol. —

Villane aga läks juba üleriideks, mis eriti naiste see-

likute näol lööb lõkkele täies oma kirevuses ja säras.

Vaadeldes lähemalt neid eesti seelikuid,
saame õige rõõmsa ja rikkaliku kogumulje. Heal

lapsel on ikka mitu nime, nii on ka seelik kohati sii-

lik, siis ümbrik, tündrik, prunts, körtsik, undrik, kuub,
küüt või midagi muud. Aga seejuures on ka see

riietusese peaaegu igal tegijal erinevat laadi.

Kõige vanemad eesti seelikud on olnud ühevärvi-

lised, suuremalt jaolt valged. Niisuguseid esi-

neb muuseumikogudes peamiselt Lõuna-Eestist:

Harglast, Karulast ja Rõugest, aga ka Hiiust (plis-
seeritud linased). Tuntud on meil ka mustad seeli-

kud, mida on kantud saartel, enim ehk Saaremaal.

Hiljem on aga mitmekesisuse arenedes kangale teist

värvust triibud sisse kootud, — siit juba kas piki- või

põiktriibulised seelikud. Pikitriibulised seelikud on

tõenäoliselt lähtekoha leidnud Põhja-Eestist, kust nad

hiljem on levinud üle maa. Pärnakad, mulgid ja järva-
kad on eriti uhked oma vikerkaare-värvilistele piki-
triipu seelikuile. Neile on mõnikord veel ristipidi
jooksev „taht“-äär alla õmmeldud, mis eriti Muhus on

kaunistatud veel värviliste paelte, karra, tikanduse ja
isegi pealeõmmeldud pitsidega.

Triipude laius, värvus ja asetus on üldiselt käinud

igaühe maitse ja võimaluste järgi. Niipalju on siiski

arvata, et vanemad inimesed on eelistanud tumeda-

maid, nooremad heledamaid toone. Üldiselt kipub
siiski esile punane, mis eriti mulkide ja hiidlaste see-

likuil on silmatorkav. Kuid seelik pidigi olema hästi

silmatorkav, sest näiteks kiigel olles sooviti, et
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Kuub mul paistab Kuramaale,
Siis tuleb poissi Poolamaalta,
Kulla kuue toime peale.

Omaette klassi moodustab Muhus kantav piki-

triipu seelik. Selle värvuseks on üldiselt soe oranžikas-

kollane ja teda ilustavad triibud ei ole üksnes lihtsad

teist värvust vöödid, vaid tõelised triipkirjad.
Niisugune kirju ning ilustatud kehakate oli nai-

sele juba suureks ehteks. Et selle mõju veelgi alla

kriipsutada, kasutati seelikuiks 6—B küünart riiet,
mis ülemises osas volditi või kokku kroogiti. See

tegi naise hästi käharaks. Kuid isegi suvise leitsa-

kuga kanti vahel kaks kuni kolm paksu villast seeli-

kut ülestikku! Siin oli riie rikkuse tunnuseks, sest

kes ei oleks tahtnud, et tema kohta oleks lauldud:

Ann on rikas riietella,
Palju pallapoolikilla.

Kuipalju need pikitriibulised seelikud on ürg-
selt eestipärased, on siinkohal raske öelda. Tuleb

arvestada, et esiteks paiguti (Harglas ja Karulas)
need on tarvitusele tulnud alles aastail 1830—40 ja et

neist mujalgi Eestis ei ole väga palju vanemaid jälgi,
ja teiseks, et need on niisugusel kujul palju varem ja
hästi tuntud ka Saksamaal ja Rootsis.

Hoopis omasemad, vanemad ja huvitavamadki on

aga põiktriibulised seelikud Saaremaalt. Muidugi on

siingi igasugused ilustavad võtted hilisemad, kuid

näib, et siinne riidetükk on saanud areneda oma deko-

ratsioonilt siiski juba palju rohkem omaette. Kõige-
pealt vastandina muile seelikutüüpidele on need alt

võrdlemisi pikad ja ülaltki kõrgemad tavalisest. Siis

on sealseile seelikuile omane plisseerimine, missuguse
toimingu juures riie olevat enne märjaks tehtud, siis
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näpp-näpult volti seatud ja lõpuks kokkuseotult puu-

kepi ümber ahjus kuivatatud või ahjust võetud soo-

jade leibadega pressitud. Sama plisseerimine on

omane veel osalt läänlastele ja muhulastelegi. —

Väga iseloomulik on Saaremaal seelikute värvus, kus-

juures seeliku ülaosa on harilikult must või uuemal

ajal madarapunane, alumine osa aga, mis võib olla

kuni pool või isegi kaks kolmandikku kogu seeliku

pikkusest, on harilikult helevalge, mõnikord ka punase

(Jämaja) põhjaga. Sellel jooksevad siis peenemad

põikviirud, heledal põhjal harilikult punased.

Villane ja ka takune kangas on hästi sobinud veel

toredaiks kiriku tekkideks reele ja vankrile, aga

ka voodi ja kirstu katteks. Siin on vanemate tekkide

juures jäädud esialgu hariliku villase kanga laiuse

juurde, kusjuures tekk on siis kahest niisugusest
triibulisest poolest kokku õmmeldud. Hilisemast

ajast on aga juba ühelaidseid tekke, mis oma must-

riltki on märksa arenenumad. Kui vanemad tekid on

kõik põiktriibulised nagu seelikudki, siis uuemad,

naastukirjalised, on välja töötatud juba teises tehni-

kas, ühtlasi on neile omane kogu vaiba pinda haarav

tervikmuster. Muster ise on iseloomult nurgeline.

Kõige rohkem ja ilusamaid niisuguseid geomeet-
rilise kirjaga tekke on pärit Põhja-Eestist, kusjuures
on teada, et Kadrina kuulsad sinisepõhjalised naas-

tulised tekid on kõik ühe isiku töö *). Seevastu

leiame aga saartelt, eriti Muhust, toredaid tekke

väljaõmblusega, mis võib olla selle eseme ainsaks

ehteks, aga ka ilustavaks lisandiks sissekootud kanga-
kirjadele.

*) H. Neggo: Eesti rahvakunstist. Lk. 17.
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Juba kudumisel on saadud kangast kõigiti ela-

vaks ja kirjuks teha, kuid siiski mitte alati ja mitte

just nii, nagu oleks soovitud. Seepärast on riide,
eriti ühevärvilise, enamasti valge suuremaks kaunista-

miseks appi võetud veel teisigi tehnikaid, kõigepealt
tikandus. Selle eelkäijaks võib olla riidele soo-

vitud kohta õmmeldud teist värvust või kirju pael.
Ometi oli niisuguste paelte abil dekoreerimine mitme-

kesistamise mõttes liiga ühekülgne ja eriliste mater-

jalisortide juures liiga piiratud võte, mis aina soo-

dustas tikanduse edukäiku.

On loomulik, et tikandus pidi niihästi ennast

esile tõstma kui seekaudu ka dekoreeritava eseme

ilu rõhutama. Seepärast on siin tikanduseks vajaliku
materjali värvus kui ka kvaliteet üldiselt silmatorka-

vam põhja omast.

Kõige vanemad eesti nagu teistegi rahvaste tikan-

did on ühevärvilised, meil mustad või lambapruunid,
madarapunased, aga ka valged. Viimased on me

tikandeist ka kõige peenemad ja stiilsemad, olgugi et

tihti suure vaevaga lõngu ära lugedes toodetud peen

valge kiri valgel põhjal juba mõne sammu kauguselt
muutub seletamatuks.

Materjalina esineb meie tikandeis peamiselt vil-

lane, aga ka linane niit ja lõng; siid ja kardniit, eriti

aga puuvill on hilised — juba saksapärane kaup lin-

nast. Neile ilustavaks lisaks on tarvitatud veel peeni

klaaspärle, mida eriti rikkalikult on kulunud sõba

alläärele. Sinna on tikitud pärlidega mingi lillkirja-
line muster, missugust tööd Hupeli andmeil olevat

sooritanud temaaegsed vaesemad saksa naisterahvad.

Niisugune ehe kaalunud palju ja maksnud niisamuti

palju. Edasi on pärle kulunud veel põlledele, eriti
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Muhus toredale pruutpõllele, siis pärgadele, eriti aga
Hiius tuntud sephle. See on harilikult mingi võru-

taoline punase riidega kaetud pärg, mis üleni on klaas-

pärle täis õmmeldud ja mille sabas ripuvad siidpaelad.

Sageli ilustavad sepli alumist äärt veel mitmesugused
klaas- või metalltilgutid ja rahakesed (Vormsi), või

jälle leidub seal hõbedasi ja isegi ülekullatud lehti.

Need olevat mõnikord olnud nii pikad, et katnud

pruudi nägemise hoopis kinni. Veel on tikandi ilus-

tamiseks tarvitatud mitmesuguseid pisikesi läikivaid

Tekk Põhja-Eestist.
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litreid, mis läinud peamiselt uhkeile lillelistele käis-

tele.

Mustrilt võime jagada Eestis tuntud tikan-

duse kahte suurde klassi: soome-ugrilastele omasemad

ühist laadi geomeetrilised kirjad, teostatavad peami-
selt ristpistes, mis esialgu on valmistatud ilma

kanvaata, seega piinliku täpsusega lõngu ära lugedes
ja mis on üldiselt tuntud kogu Eestis, ja kirev lill-

kiri, mis sakslaste vahetalitusel on hilisemal ajal levi-

nud peamiselt puuvilla ja siidiga tikitud käiseil ja
tanudel ainult Põhja-Eestis. Lillkirja ei tunne soom-

lased, ostjakid, votjakid, vogulid ega Põhja-Siberis
elunevad ugrilased, küll aga on see tuntud Ungaris.
Meie lillkiri on mõnikord otse hämmastavalt sarnane

saksa mustritega, eriti Meemelis ja Pommeris esine-

vatega. Ja kuigi me nimetame selles tikanduses tarvi-

tatavaid pisteid üldiselt „eesti pisteiks“, on need

ometi meile kaasa toodud ühes võõrapärase mustriga.

Pöide ja Karja ristpistelisi tänukirju
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Tikandust on kõige enam tarvitatud käistel,

pluusitaolisel üle pea aetaval lühikesel ning laia-

kerelisel, kuid pikavarrukalisel naiste ülakeha-riidel.

Seal leidub lai, uhkeldav tulpide, nelkide ja teiste
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võõramaa lilledega ilustatud lai värviline äär, millele

lisaks väiksemal määral on tikandatud krae, õlakud

ja mõnikord ka varrukasuud. Kuid nagu see lillkiri

ise, nii ei ole ka need käised üldiselt kaugemale levi-

nud Põhja-Eesti piiratud alast. Sest mujal Eestis on

pluusi (alias särgi) osad naistel üldiselt kampsuni või

liistiku all, või jälle sedavõrd pikad, et nad ulatuvad

seelikuvärvli vahele ja seega niisugusele ilustamisele

ei pretendeeri. Kus aga siiski veel käiseid esineb

kaugemal sellest üldisest alast, seal on rahvapärane
ilustamistendentski teine: Jõhvi käisekirjadel esineb

madalpistes vana, meil üldtuntud kaheksaharuline

täht, Simuna käisekiri ei ole enam kaugel me hästi-

tuntud vöökirjadest, Koeru ja Harju-Jaani käistel

esineb ainult ilustav pilu ja Hiius kaunistab käiseid

— peen plissee! Rääkimata veel harilikest rist-, aga

poolpistega ilustatud naiste särgivarrukaist, mis setu-

del paistsid välja kitasniku. või sukmani, aga ka mu-

jal Eestis liistiku käiseaukudest või jaki-kampsuni
hõlmade vahelt.

Palju huvitavamad on me muistsed geomeetrilised
ristpiste-kirjad. Siin ei esine üldiselt siidi ega lit-

reid, küll aga mustreis igivanu motiive. Kõige puh-
tamini on need säilinud mulkide tanudel, Muhus

(sealseks põhimotiiviks on nn. „mänd“), eriti aga

Setumaal, kus naistel särgi „käüste“ kiri on harulda-

selt sarnane Soome rahvakunstilisem konservatiiv-

seimas nurgas Karjalas esinevate kirjadega ja mille

üksikmotiivid on peaaegu täpselt samad, mida tun-

nevad näiteks obi-ugrilased ja mordvalased „kure-
jala“, „jänesejala“, „mäe“ ja teiste nimede all. Sama

ürgne geomeetrilisus esineb ka setude ristpistes tiki-

tud punase põhjaga liniku otstel, valgel peenel lina-

sel peamiselt punasega õmmeldud linikuil Tarvastus



75

ja toredail mulkide ja saarlaste tanudel, kus see

eriti Mustjalas ja Muhus pruuttanu kõrge kuju
res on hästi suur ja selge. Neil ja eriti

naiste pühapäeva-särgi õlalappidel ja
värvleil võib sageli leida ristpistelisi
„külasid“, „rummulisi“, „poolerummu- jyj

kiri

juu-

lisi“, „männalisi“, „käpalisi“ jne.
Valmisriide teise tehnilise ilustamis-

võttena tikanduse kõrval tuleb käsit- QjiŽg
lusse 'pilu. Nagu tikandust, nii pilugi
on kasutatud peamiselt valge linase «yW
riide kaunistamiseks. See on jällegi ižgjŽs
väga peen ning palju aega nõudev teh- W*

nika, siingi on väljakistud niidi järel

lõngu kimpudesse loetud, mis siis sää-

rase piist- või längtulpade reana juba

isegi annab õhulise kaunistise. Sageli ■p*?
on need kimbud veel — üldisemalt valge,

aga hilisemal ajal ka värvilise niidiga —

ühte nõelutud, saades nii mitmesuguseid
kitsamaid või laiemaid pilukirju.

Kõige ilusamad, laiemad ja iseloo-

mustavamad pilud kuuluvad meil Mulgi- ‘5
,

maale. Sealsed naiste särgikraed on

meile tuntud kogudest laiemaid, nõudes

seega siis ka õige rohket ilustamist, seda

enam, et just särk me naise omapärase
kõndena hilisemate käiste kõrval on väga
suure hoole ja ehtimise osaliseks saanud. lülf*.
Muide, et sageli on käidud pika särgi
väel, mis teataval määral on asendanud

moodset „kleiti“, siis ei ole unustatud

isegi selle alläärt, mida on kaunistatud

pealeõmmeldud paela või vöökesega,
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mõnikord on appi võetud ka tikandus. Viimast on

sageli tehtud isegi jämeda lambamusta või -pruuni
villase lõngaga!

Niisugusele mulgi naise särgikraele on väga omane

lai valge jämeda linasega tehtud mähkpilu, mis jook-
seb ümber krae kolme külje. Pilu muster on jällegi

väga mitmekesiselt kombineeritav — kord on see

„täiskaareline", siis on seal ainult „pooled kaared"

edasi „täisrattad“ ja „pooled rattad", siis veel kadri-
kene", mis on harilikult kitsas kahe tulba viisi kokku

võetud pilu jne. Neidsamu pilusid on Mulgimaal
hilisemal ajal edasi kantud asjadele, mis varemalt

veel ei olnud nii üldised, nagu näiteks toredaile voodi-

ja laudlinadele, käterätikuile ja mujale. Peale krae,

mis võis olla kaunistatud ka tikanduse abil (Saare-
maa) ja mis kohati oma mahakäänatud kujul ei esine

üldse (Setumaa) või mis võis jääda kaunistava siidist

õlarätiku varju (Vigala), tulid särgi juures ilustami-

sele veel õlalapid ja eriti varrukasuud, värvlid. Needki

võisid olla kohati õige laiad, andes seega rikkalikku

võimalust ehtimiseks. Jällegi leiame siit laiemaid ja
kitsamaid pilusid, mis üldiselt, nagu kraelgi, on teh-

tud valge niidiga, aga ka värvilise, eriti punase appi-
võtt pole tundmatu.

Audru särgikrae pilu.
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Ka meeste särke on rohkesti ilustatud eriti

piludega, mis on eriti toredad ja pitsilised rinnaesisel

kahel pool kaelaavaust (Viljandimaa). Pilu kõrval

esineb muidugi siingi tikandust, mis eriti silmatorka-

valt värvilisena sädeleb Muhus särkide püstkraedel

ja setude hamedel. See hame on veel sellegipoolest
erinev teiste kaasmaalaste omast, et teda, vastavalt

teda mõjutanud vene staroveerikute kombele, kan-

takse pükste peal. Seega tuleb siis siin peale rikka-

liku punase tikanduse õlal ja varrukail kaunistamisele

veel särgi alläär (..vundamendiga hame"), kuhu mõni-

kord on õmmeldud lai punane riideriba, mis omakorda

on käinud ilustamise, kõige enam küll tiÄcimise alla.

Eriliste pilu ja tikanduse kombinatsioonidena
olid peamiselt Tartu- ja Lääne-Viljandimaal kõige

Püvisilmad (Võnnu, Halliste).
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tuntumad tagid ja püvisilmad, mis ühtlase

lihtsailmelise, kuid stiilse kaunistisena on ilustanud

särkide kraesid, õlakuid, rinnaesist ja varruka-

JJ

ž

suid. Tihti on need tagid asetatud vaheldamisi kit-

saste postpiludega, mil moel saadakse väga omapärane
kaunistusvõte.

W3

"S
:O
0.

cn

*2,



80

Pilu kodumaaks peetakse Muinas-Kreekat ühes oma

paljude saartega. Sealt on ta levinud teistesse maadesse, üht-

lasi mõnevõrra edasi arenedes. Nii on riideotstesse pilu-
lõnga väljakiskumisel jäänud lõimed pakkunud head võima-

lust veel narmaste ja narmaspitsi, siit arvatavasti ka n i p 1 a -

miskunsti (nn. klöppelpitsi) tekkimiseks. Teiselt poolt
jälle on Itaalias arvatavasti pilu arenenud õmmeldud pitsiks
üldse. Ja kolmandalt poolt oletatakse, nagu oleks pärsia-
pärane võrkpilu olnud algkujuks edaspidisele fileele, seega
siis ka pitsile. Nii on päris seaduspäraselt välja arenenud

veel üks võte riidetüki ilustamiseks pitsi näol.

Pits on naiskäsitöö liikidest gobeläänide ja vaipade
kõrval vist küll üks kunstipärasemaid, kuid ühtlasi ka lõp-
mata suurt püsivust ja kannatlikkust nõudev ala. Kui

mõelda ainult neist renessansi- ja barokiaegseist imepeentest
ämblikuvõrkudest nagu valencienne, reticella, frivolite ja
teistest samalaadilistest, siis ei saagi teisiti, kui nimetada

seda opus anglicumiks. Muidugi, kuigi see oli ka käsitöö,
ka rahvakunst, eeldas see kõigepealt ometi kõrget kultuuri-

taset ja tehnikagi edukäiku, mis on tarvilik eriti äärmiselt

peene materjali muretsemiseks. Meie primitiivset laadi

põhjamaises talupojakunstis oli see aga sel määral kätte-

saamatu.

Ometi ei ole meiegi jäänud täiesti ilma pitsideta.
Tõsi, see on keskaegsete nunnade teene, kes on meid

ja ka soomlasi õpetanud niplama, kuid nende esialg-
sete primitiivsete kirjade edasipärandamine, koha-

pealne arendamine ja omapärastamine on juba meie

teene. Kauneid rahvapäraseid niblatud pitse iseloo-

mustab meil omapärane värviline, sagedaimini punane,

sisseniblatud lõng, mis Gahlnbäck’i arvates ei esine

kuski Lääne-Euroopas ja mida ta seepärast nähtavasti

peab meie naiste puhteestiliseks loominguks.
Nende kitsamate ja laiemate niblatud pitside kõr-

val on meil valmistatud veel heegelpitse, eriti Setu-

maal ja Muhus. Kuigi siin on eelmise linase mater-

jaliga võrreldes tarvitusel villane, siis värvi-

lisus väga tugev. Eriti uhked ses suhtes on setudel

linikuotstes olevad pitsid, mille iga sakk on erinevat
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värvust, kusjuures see sakk võib koosneda omakorda

veel mitmest eri värvusest. — Ka fileepitsis leidub

meil värvilist elementi, olgu need pitsid nõelutud siis

pilu- või eraldi võrgule. Kõige tavalisemalt tarvita-

takse siin punast, kuid sininegi ei tundu halvana.

Leidub muidugi ka puhtvalgeid fileepitse, eriti suure-

pärase laia ilustisena esineb see mõningail käistel

Muhus.

Üldse tarvitati pitse kõige enam käiste allääre ja
nii nende kui ka särkide kraede kaunistuseks. Must-

jalas on olnud eriti laia pitsiga ääristatud särgikraed,
nn. „rootsi kraed“ (meenutavad Gustav Adolfi aegset
laia pitsäärisega meestekraed), kuhu on kuulunud

õige ilus pits, mida siis niblati ise või osteti linnast.

Niisamuti on pitsi tarvitatud tanude, eriti mulgi ja
harju tanude ja pott- ja kabimütside äärispaelaks,
kusjuures näiteks põhja-eesti tanudel esineb sageli
isegi kard-, brokaatpitsi. Sama kardpits on veel armas-

tatud seeliku ja eriti põlle allääre ilustisena. Üleni

Võrkpits Muhust
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laiast pitsist esemeid nagu rätte jne. me vanem rahva-

kunst ei tunne. Uuemal ajal on küll kohati, näit. Lihu-

las, olnud suurmoeks laiast pitsitükist valmistatud

põll, kuid see on vabrikupits linnast.

Paari sõnaga tuleks peatuda ka aplikatsioo-
nil ehk lappkirjamisel. See on väga hästi

tuntud kaunistamisvõte ka soome sugu rahvaste pe-

res, kusjuures näit, obi-ugrilased on kasutanud punase-

ja mustakirjalist nahkaplikatsiooni oma padjapüüri-

del, ungarlased mitmevärvilist nahkaplikatsiooni pea-
miselt oma kasukail jne. Eestis esinevad selles

tehnikas ilustatuna peamiselt kaunid naiste lahttas-

kud, vähemal määral võib aplikatsiooni leida ka mõ-

ningalt muult esemelt.

Jääks üle peatuda veel ühel naiskäsitöö-tehnikal,
mis eesti rahvapärases tekstiilkunstis on leidnud

eriti rikkalikku viljelemist, nimelt varrastega
kudumisel. Ka seegi „kunstiharu“ ei või *neil

(Itaalias olevat see leiutatud juba XIII-1 sajandil)
tagasi vaadata rohkemale kui nii umbes paarisaja-

Heegelpits Setumaalt.
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-aastasele eale. Ometi, kui miski on meil tõesti rahva-

päraseks saanud ja me rahvakunsti haruldaselt rikas-

tanud, olles sobiv selle iseloomule, siis on seda just
see tehnika. Selleks on omalt poolt kaasa aidanud

me kliima, mis on villase lõngaga vägagi kooskõlas,
teiseks on me vöökirjaline ornament otsekui loodud

varrastelgi kudumiseks.

Kõige vanemaks sukkade vasteks jalanõude
alal on olnud pehmed heinad või põhk. Hiljem on

nende asemele tulnud jalarätid ehk -nartsud, mis on

olnud kuni kaksteist küünart pikad, nii pikad see-

pärast, et nad kord, ka meil Setumaal, on pidanud
asendama pükse. Niisugused pikad ribad on meil

nüüd üldse tarvituselt kadunud, jalanartsud aga ela-

vad maal edasi, eriti pastelde kandmisel. — Juba samm

edasi olid riidetükkidest õmmeldud säärised, mida

kandnud peamiselt naised, kas koos sokkidega või ilma.

Need ei olnud enam kaugel praeguseist sukasäärtest,
eriti arvestades asjaolu, et lühikesed sokid ja kootud

säärised on osalt veel praegugi tarvitusel, näiteks

Muhus.

Niisiis säärasel kootud jalavarjul on kaks kuju:
lühike ja pikk, sokk ja sukk. Ei või kuidagi öelda,

nagu kuuluksid sokid ainult meestele ja sukad ainult

naistele, — vanem rahvakunst ei tee ses suhtes min-

git vahet.

Sukaks ja sokiks on kasutatud niihästi linast kui

villast lõnga. Linast küll rohkem ainult suveks, vil-

last nii suveks kui talveks. Ja jälle kohtame lina ja
villa eespool puudutatud erisust materjalina: linane

niit ei tulnud värvides nii erk ega puhas, nagu oleks

soovitud, sellest siis siin üldine piirdumine ainult

valge linaomase värvusega ja siit ka niitsukkade pea-
mine kaunistamisvõte — vikeldamine, mustri-
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line või pitsiline kudumine varrastega. Villase pu-

hul tarvitati meelsamini rõõmsamaid värve, kõige
enam küll punast, ent ei ole villasegi vikeldamine

tundmatu. Eriti omane on see Lääne-Eestis meeste

sukkadele, sest sukad oma pikal kujul ulatusid nii

seal kui ka mujal lühikeste pükste tõttu põlvini.
Kuid mis sukkade juures on omapäraseim ja meile

kõige tähtsam, on nende kiri. Kuna meestel jäid su-

kad siis üldiselt ainult vikeldatuks või isegi ühevärvi-

liseks (suureks erandiks on siin Setumaa, kus mehed

kandsid sukki, mis kohati üleni — välja arvatud mui-

dugi labaosa — olid kaetud kirev-värvilise geomeet-
rilise kirjaga), kandub kogu see kirjamisau ja -ilu

naiste sukkadele. Kõige lihtsamad olid siingi ainult

ühevärvilised, — valged, mustad, hallid, aga ka puna-

sed, eriti Harjumaal. Pühapäeva-, alati aga pulma-
sukad, on kõik kirjatud. Kõige kombinatsioonivaesem

on siinjuures PÕhja-Eesti mandri lihtne põiktriibu-
line sukk, kus ainult neid triipe on katsutud kuidagi
mitmekesistada. Niisamuti lihtne, kuid kuidagi juba
üldisele kirjamisele lähemal on peenest valgest lõn-

gast kootud sukk Karksis ja Hallistes, mida dekoree-

rib kitsas peene värvilise geomeetrilise kirjaga ümber

suka jooksev vööt. Kõige uhkemad aga on toredad

roositud sukad Pärnu- ja Põhja-Viljandimaal, mille

geomeetriliste üksikmotiivide värviline rida, mis on

valgele põhjale peale õmmeldud, algab peaaegu var-

bast ja teiselt poolt kannast ja jookseb siis pahkluu
kohal ühinedes piki sukka mööda jalasäärt üles kuni

sukaotsa harilikult erinevat värvust ääreni. Väga
toredad olnud sukad ka Kihnus ja eriti Muhus uuemal

ajal. Kihnu sukkadel algab kiri umbes poole sääre

kõrguselt ja katab erineva mustriga põikijooksvate
üksteise kõrvale asetatud vöökirjadena suka sääreosa
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kuni põlvepealseni. Muhu naiste sukkadel algavad

kirjad valge laba otsast, juba peaaegu pahkluu kohalt,

ja katavad siis mitmesuguste põikvöötidena kogu üle-

jäänud suka. Kiri ei ole puhtgeomeetriline, vaid geo-

meetrilised vöödid vahelduvad lehtede, lillede („roo-
side“, s. o. saarte ja lääneranniku tuntud kibuvitsa!)

Muhu kapetad* (naistesukad).VikkelsukkS.-Jaanist
(konnareie-kiri).

ja isegi loomade kujutistega kõige eredamais puna-
seis, roosades, oranžides ja kollaseis toonides. —

Hoopis varju on aga jäänud naiste sukad Saaf&uaal,
eriti Mustjalas, ja setudel, nimelt pika seeliku tõttu,
mis ei ole jätnud võimalust sukkadega hiilata.
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Kujult on eesti sukal kaks silmatorkavat oma-

dust: vanemad sukad on ilma kannata, üleni ühtlase

laiusega kotid, kuna juba arenenuma kujuga sukad

on naistel jälle säärest hästi laiad (Mulgimaa). Siin

kajastub soome-ugri rahvastele üldtuntud ilunõue,
mille järgi naisel pidi ikka „oma plaan olema“, s. o.

ilu seisis siingi priskuses ja elutüseduses, seega ka

laiades sääremarjades. Seepärast siis topiti ülearune

ruum sukas kõik takkusid vms. täis, või jälle mässiti

sääremari üleni riideribadesse. Väga tuntud on ka kahe

kuni kolme paari villaste sukkade kandmine ülestikku.

Niihästi sukad kui ka, ja isegi veel rohkemal määral,
varrastega kootud kindad on rahva uskumustes-kom-
beis mänginud väga tähtsat osa. Kui sukk oli inimesele kõige
oma ilu juures eeskätt praktiliseks jalakatteks, siis kinnas-

tega, eriti naiste omadega, oli lugu teisiti. Kinnas oli suka ja
vöö kõrval tähtsaks veimeks, mille rohkearvulisuse ja ilu

järgi hinnati neiugi väärtust. Kuid kinnas oli veel tihedasti

seotud ka ebausuga. Seepärast oli siis kindakudumine erilise

tähtsusega toiming, mida tuli teha kõigiti tähelepanelikult.
— Kõige kaunimad ja paremad kindad pidid tulema kolme

lamba villast, — need pidid peresse isegi õnne tooma.

Nii oli kinnas eestlasele üheks pidulikumaks ese-

meks, mistõttu ta välimustki kõigiti on silmas peetud.
— Kõige vanemad kindad on olnud nahast või riidest

õmmeldud, muidugi ainult labakud. Järgmiseks
astmeks on juba ühe nõelaga nõelutud kindad, mis

hiljem vildi.taoliselt paksuks on vanutatud, ja alles

neile järgnevad varrastega kootud kindad — enne

labakud, siis sõrmikud. Materjaliks on üldiselt vil-

lane lõng, värvuseks algselt lambamust või -valge, siis

potisinine, seejärel juba madarapunane, hiljem kõik

teised. Loomulikult tulid siingi tarvitusse kõigepealt
koduselt valmistatud taimvärvid; säilinud kogud oma

ereduses jutustavad aga, et tegu on juba linnast too-
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dud aniliinvärvidega, seega ei ole neil kinnastel just

väga pikk iga seljataga.
Aga kindakirjad! Otse võimatu oleks kõiki neid

siin loendama hakata, sest nagu vöödel ja sukkadel,

nii on neilgi arvutu hulk nimesid, nagu taevatähe-,

Vanad labakindad
Muhust (männakiri).

mõõga-, veski-, põrguvalu-, kirbu-, uibu-, käki-, maa-

sikalehe- jne. kirjad. Sealjuures võidi kasutada üheks

kirjaks kord neid, kord teisi värve, seesama kiri kooti

kord peenem, kord jämedam, kattes kas kinda üleni

ühesuguse ja peopesa või pöidlaosa teise kirjaga jne.
Nii on see kindariigi kirjarikkus läinud nii kirevaks,

et peaaegu võimatu on siin esimesel silmapilgul
orienteeruda. Ometi võime eraldada mõningad ise-

loomustavamad tüübid. Täiesti omaette klassi moodus-

Mustjala kindad. ’
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tavad Saaremaalt, eriti Mustjalast pärit kindad. Need

on sõrmikud, naistel üldiselt valged, meestel mustad

või tumesinised, iseloomulikud pikad narmad otstes,

kirjaks ümber peo jooksev vöökiri. Kergesti eralda-

tavad on ka muhulaste kindad, peamiselt labakud, oma

muhuliselt omapärase männakirjaga, mis esines Mu-

hus veel naiste sokkidel ja tikkimistehnikas toredail

põlledel ja meeste särgikaeluseil. Veel leidus Muhus

kinnastel looma või linnu, eriti aga „roosi“ (kibu-
vits) kujutisi. Ka Pärnu- ja Viljandimaalt pärit
kindad on kergesti tuntavad: neid iseloomustab sama

„roositud“ kiri, siis jämedama värvilise villase lõn-

gaga kinda pärale, seljale ja pikuti väikesele sõrmele

madalpistes õmmeldud geomeetriline kiri, mis oli

omane selle maanurga sukkadelegi. Tõstamaa kindad

on üldiselt valgepõhjalised sõrmikud, Tarvastus ja
Helme pool kandis aga on põhi punane, ja kirev-

värviline kiri katab peale käeselja veel kõiki sõrmi.

Ka kinda pära ei ole enam kaunistatud lühikeste nar-

maste ridadega, vaid selleks on siin mitmevärviliselt

kootud äär, millel isegi pits võib servaks olla. — Ku-

dumise kõrval on veel tuntud vikeldatud — pilulisi,
pitsilisi — kindaid, mis aga üldiselt on valged ja mille

viklid katavad peamiselt ainult kinda seljaosa.
Kudumistehnikas on valmistatud veel Saaremaal

ja läänerannikul Saksa-Mihklit meenutavad tutt-

ehk nolk mütsid, mida kantud uhkete pühapäevaste
tikitud tanude kõrval äripäeviti. Mütsi kuju moodus-

tab kuni 60 sm pikkune otsapoole kahanev sopp, mille

otsas varem oli villane, hiljem koguni pitsist ja
riideribadest tehtud tutt. Tuttmütsid on kaunistatud

sissekootud põikijooksvate vöökirja meenutavate vöö-

tidega, mis värvuses erinevad naistel harilikult val-

gest, meestel tumedast põhjast.
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Riieteõmblemisest on teada, et seda pole
teinud igaüks ise, vaid sel alal vilunud inimesed. Nii

on käinud talust tallu rätsep, kelle nõela alt tulnud

valmis kampsunid ja jakid, pikad nöörilustistega
kuued ja muud. Ka „kübarategemine“ on nähtavasti

seisnud vilunud jõudude käes, nagu seda lasevad ole-

tada eriti papile pingutatud ja toredasti viimisteldud

po 11 mütsid Põhja-Eesti mandril ja ka b i mütsid

eriti Läänemaal oma käredalt värvilise siidise põhja,
toredate rüüside ja paeltega.

Ruumipuuduse tõttu peab loobuma üksikute riie-

tusesemete lähemast vaatlusest, erand aga tuleb teha

põllele. Põlle on kandnud naised igivanadest

aegadest saadik, neiud aga võib-olla ainult veidi üle
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saja aasta. Viimased on saanud selleks tõuke mõisast:

proua kinkis põlle oma teenijale. Seega siis esimesed

neiud-põllekandjad olid mõisa tubasemad naisteenijad
ja need, kes tahtsid saksu jäljendada. Põll on aga meil

väga kodunenud, sest millega muidu seletada ta osa

me muistseis uskumustes-kombeis. Nii öeldi, et kui

põll on ees ripakil, siis mees vaatab teisi naisi; kui ta

hoopis maha kukub, läheb abielu lahku või neiu jääb
igavesti vallaliseks; põll olgu ikka puhas ja terve,

uus, lappimata, või muidu läheb tütar raisku, jne.
Siit siis ka põlle, eriti pruutpõlle lopsakas ning

ilus välimus, nagu seda jutustab üks rahvalaul:

Põltsamaal on põlled pikad,
Küll on pikad, küll on laiad,
Küll on otsani kirevad.

Põll Kihnust
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Põlleks on kasutatud peenemaid riidesorte ja pa-

remaid materjale, mis toodud linnast, nagu jutustab
neiu ise:

Osta mulle põllekene,
Põlle alla aekene,
Põlle peale paelakene,
Sisse siidilindikene.

Nii leiamegi põllesid, mis on tükk ilustamata

„linnariiet“, triibulist või pitsilist. Seekõrval aga on

me noorikud sellele ilustavale esemele varsti oma

Aplikatsioonilustisega task Põltsamaalt

käed külge pannud, ja nii läheb põll juba rahvapärase
ilustamise alla. Väga huvitav on näiteks põll Kihnust,
mille valge linase riidetüki allosa on nähtavasti vaba

fantaasia järgi primitiivset lillornamenti kasutades

villaste lõngadega laialt kirjuks tikitud. Niisama-

sugust toredat lillelist kirjamist ilmutavad ka Lõuna-

Viljandimaal puusale seotud kaheotsalised põlled.
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Eriti uhke aga on pulmapõll Muhust, mille särav-

punane põhi on tikitud helkivate klaaspärlide ja piip-
rellide (piklikud pärlid) abil männakirjaliseks, kuna

põlle punase põhja ja pärlkirja sädelevuse suuremaks

kaunistuseks on appi võetud veel kardpael või pits.
See ei ole aga kinnitatud lahtiselt riide äärde, vaid

riide peale. Ja et põlle terviklik ilu kaotsi ei läheks,

on põll tõmmatud papile, kusjuures allserva on aetud

isegi peerg. Nii on see põll tõesti lai ja kange „nagu

isa aida uksi“, nagu tast lauldakse.

VIII. Omapära, stiil ja rakendusvõimalused.

Niisugused on siis lühidalt käsiteldult me ese-

melise rahvakunsti pealiigid. Rikkalik kogu ehtseid

värvimata, lõike- või põletisornamendiga ilustatud

puuesemeid ühelt poolt ja hästi värvilis-rõõmsad ning
elavad riietusesemed, eriti naiste omad, teiselt poolt
moodustavad selle paremikku. Eriti riietusalaga on

kõige tihedamini seotud mineviku eestlase ilumõiste,

sest kui rahvalaulus kellegi ilu üle otsustatakse, on

alati rohkem juttu inimese väliseist ehteist kui ta

näo, keha või hoiaku ilust — nii näit, neiu ilu kirjel-
dades :

See on neidu, mis on meilla:

Sõrmikindaad käessa,
Vikkelsukad on jalassa,
Kuub on kullakarvaline,
Seelik siidiviiruline,
Jalas uued ummiskingad.

Missugused aga olid selle neiu silmad või nägu,
sellest rahvalaul suurt juttu ei tee. Ühest ja teisest

kohast loeme siiski, et eesti neiul olnud kuldsed või
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linalakad juuksed, punased palged, silmad kui sibulad,

ja muidu oma olemuselt olnud ta kaunis kui uibu- või

oaõis, kuid tõestada, nagu oleks seda loomulikku ilu

kosmeetiliste abinõude varal veel püütud tõsta, on

üpris raske. Ainult juuste pleegitamise kohta on

teateid Muhust, kus sealsed piigakesed ilusa valge
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linalaka pea saavutamiseks on kastnud oma juukseid
merevette, kuhu olevat lisatud isegi rukkijahu. Nii

jääb pearõhk ikka riietusatribuutidele, mis aga ei

ole ühtlane ega ühetugevuse esinemisega üle maa,

vaid siin võib jagada kogu me rahvakunsti esinemis-

ala naiste riietusesemete osas väga paljudesse, kõige
iseloomulikumate tunnuste järgi viide piirkonda.
Väga teravalt erineb Setumaa oma pika musta või

tumesinise kurguni kinnise ning käisteta kitasniku

või sukmaniga, mille varrukaaukudest välja paistavad
õlaosa toredad punased ilustised ja varem harukord-

selt pikad ning kitsad hamevarrukad. Sellele lisan-

duvad peidetud juuksed ja nendele asetatud pikk
rätt; iseloomulikud on veel siidrätt ja toredad, rikka-

likud hõbeehted, eriti aga suur kuhiksõlg. Niisamuti

omaette alana, kuigi mitte enam nii ühtlast pilti pak-
kuvana esinevad saared ja Läänemaa ran-

ni k, esindades muu seas mõningaidki skandinaavia-

päraseid mõjusid. Ometi on just need kaks rajooni ja
ka enam-vähem Eesti keskpaigas -asetsev Viljandi-
ja Pärnumaa piirkond kõigist voõrmõjudest
hoolimata visalt säilitanud me muistset joont, eel-

kõige just geomeetrilise ornamentika näol, mis kõige
selgemini on näha näit, toredail laiadel vöödel Kolga-
Jaanis. Setumaal ja saartest Muhus kantakse rahva-

riiet osalt veel tänapäevani, — peamiselt siiski ainult

naiste poolt, kuna mehed kui suurema liikumisraadiu-

sega element selle viisi juba on jõudnud vahetada

„kultuursema“ riietumiskombega. Rahvakunstiliselt

juba vähem huvitavat ala moodustab Võrumaa oma

paiguti valget värvust omavate suviselt mõjuvate
kehakatetega, veel rohkem aga Tartumaa. Võõrmõju-
dele kõige vastuvõtlikum on olnud aga Põhja-
Eesti, eriti Harjumaa Tallinna ümbrusega.
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Lõpuks võib nüüd siit läheneda omapära-küsimu-
sele. Omapära ei tähenda, et teatud ese-

med oleksid puhtal kujul oma looming
(kõik rahvad on üksteiselt väga palju laenanud), vaid

omapära on just see teatud rahvale omane täpselt
defineerimatu üldstiil, keskjoon ehk nn. punane joon,
mille esinemise järgi kõigil selle rahva loomingualadel
võib ära tunda rahva iseloomulikke hinge- ja loomis-

laadi iseärasusi. Rahval nagu oleks mingi ürgne kin-

del väljenduslik instinkt, ainese valiku ja selle vor-

mimise alateadlik seadus, mis kõige selgemini esineb

ta otseselt omas loomingus, kuid mille kohaselt ta

koolutab omaks ka kõik võõrsilt saadud laenud. Nii

on ju meil keeleski: ladina scolast tekkis ,kool’, saksa

Schulmeisteri esialgne tõlge oli ,koolmeister’, mis

me oma vastena on juba ,õpetaja’, vene soldat kõlas

eesti keeles omapärasemalt ,soldat’, mille asemele hil-

jem astus juba ,sõdur’, jne. Nagu keeles, nii on meil

rahvakunstiski sageli tegu algul võõrkehaga, siis

juba omapärastatud laenkehaga, mida väga sageli hil-

jem on pääsenud asendama veelgi omasem vaste.

Teame, et hilisemal ajal lokkama löönud roosidest,

tulpidest ja nelkidest lillkiri on tundmatu soomlas-

tele ja kõigile põhja- ja idapoolsemaile soome-ugrilas-
tele, on aga küll kasutamist leidnud rohkem lõuna-

poolsete rahvaste piirkonda sattunud ja võib-olla ka

suurema veresegamise osaliseks saanud ungarlaste ja
eestlaste keskel. Ent kummalgi pool on see ornamen-

tika käinud oma erineva omapärastuse alla: Ungaris
on see segunenud osalt türgi, osalt saksa mõjude ja
motiividega, osalt ühte sulanud ungaripärase aines-

tikuga, luues nii sootuks uue, ainult Ungarile oma-

pärase lillornamentika, millel on tendents edasi are-

neda. Eestis on lillkiri oma esialgsel kujul vähem
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omapärastamist leidnud, seda enam, et see jõudis
meieni alles hilja ega ole suutnud siis ka seevõrra

koduneda ja et selle edasiistutajaks on esialgselt ol-

nud suuremalt osalt sakslased ise. Kaugemale rahva

sekka tungides tuleb aga siingi nähtavale eestlaste

küllalt tugev omapärane joon: elav ning sakslaslikult

igavesti kõike maad enese alla püüdev, lõpmatuseni
edasi areneda taotlev lillkiri raamitakse piiratud ning
otsekui tardunud vormi. Väga heaks näiteks sellest

on paljude teiste seas üks tänukiri Poidest, mille

kompositsioon kergesti laseb aimata saksapärast
Põhja-Eestis üldtuntud käisekirja, kuid mille geo-

meetriline tõlgitsus ja eriti ristpiste-tehnika on nae-

lutanud juba meie omaks. Sama teed on käinud ka

me sõled: algselt võõras uhkeldav lillkiri ei ole suut-

nud seesugusena edasi areneda ega püsimagi jääda,
— uuemal ajal on siingi tendents meile omasema

geomeetrilisuse poole. Selle kõige hingelisest põh-
jusest arvab prof. Tikkanen*) : „Soome sugu rahvaste

kunsti valjult geomeetriline iseloom otsekui kehastab

soome rahvaste umbmeelset laadi, niisamuti kui loo-

dusainelised mustrid venelaste elavat avalikkust/'

Sageli on talupojakunst oma tehniliselt arenenu-

mal kujul ja ajajärkudel alguse saanud maa maitse,
olude ja rahvakunsti omapärastava joonega kohan-

datud ja tihti isegi võõriti mõistetud linnakunstist.

Nii peituvad saksa rahvakunsti paljude joonte ees-

kujud renessansiaegses kunstis, rootslaste juures on

ilmne rokokoostiili mõju, meie rahvakunsti edas-

pidise arengu määrajaks tuleb arvata eespool kirjel-
datud mõjusid naabermaist ja saksapärasest mõisast,
üldse kõrgemate seisuste moodidest, mis igas

*) H. Neggo: Eesti rahvakunstist. Lk. 8



maanurgas on rahvapärase tõlgitsemise käristanud ise

suunda. Ja lõpuks pole need mõjudki kõik pääsenud

maksvusele korraga ega ühetugevuselt, vaid üks ühe-

kaupa, mistõttu kogu me rahvakunsti põhjaliku uuri-
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Muhulased.
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mise korral tuleb asuda niihästi eri kihelkondade kui

ka eri ajajärkude ja muu tsiviliseeritud maailma

kunstivoolude mõjude analüüsimisele.

Nii on siis me rahvakunsti üldpilt, eriti riietus-

alal, ütlemata rikkalik ja erinevused üsna suured

(nagu on me keeles murretegagi). Iga kihelkond, iga
külagi on tihtipeale esindatud oma kostüümiga, mil-

lesse sageli kuhjatakse liigagi palju toredust, võima-

likult palju värvilist elementi. Üldiselt on eelistatud

soojad toonid, punane on otse aukohal. Nii kirjeldab
Kunder ühe omaaegse neiu toredat ülikonda Holst-

rest: aluskuue asemel olnud neiul ümber punane kan-

gas, selle ääred olnud täis kard- ja tinavigureid. See-

liku peal olnud veel kÕrik, selle peal roheline põll,
jällegi punase kaleviga ehitud. Põlle peal kandnud

neiu kaht põllerätti, mis olnud narmastega ilustatud.

Siis olnud kaks või kolm vöökest, mille alumistes ots-

tes kõikunud otsatu palju tina, karda ja hõbedat.

Tagapool olnud pallapoolik, siniste ja punaste lõnga-
dega kirjatud. Jalas olnud suured kirjatud sukad,
nende otsas uhked kingad. Sääred olnud enne hästi

paksuks mässitud. Peakatteks kandnud neiu linikut,
milleks olnud jälle värvilis-kirju riie. Kaelas olnud

tal hõbehelmeist kee, selle küljes rahad. Rinnas olnud

suur sõlg, mis andnud välja peaaegu kahetoobise paja
mõõted.

Nii on eesti rahvapärases riietuses rõhku pandud
kõigele: materjalile, tehnikale, värvile, isegi helile.

Eesti neiut on omal ajal võrreldud kuljustatud hobu-

sega*), teiselt poolt jälle mingi kriiskav-värvilise

ilmutisega. Säärane osade silmatorkavus on haju-
tanud üldmulje. Detailid on ilusad, kõik on viimase

*) Petri 11. Lk. 181.
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võimaluseni ilustatud, isegi pisikestel vöövärvli

nööpidel või sõltustel on sageli tillukesed tutid

otsas, — kuid kogumulje tundub meie aja maitsele

täiskuhjatuna, osalt isegi täistopituna.
Ometi ei tohi mõne sellise „barokknäite“ järgi

maha teha kõiki me rahvariideid. Suures enamuses

on neist juba ammugi kadunud vanemate aegade bar-

baarsed võõrapärased tilinad ja kõrinad igasuguste
kaunististe näol, ja lopsakate ning paksutsevate vor-

mide enamiku kõrval võib välja tõsta ka paar praegu-

segi käsituse kohaselt ilusat ülikonda. Need on küll

aladelt, kus leidub tublisti võõrmõjusidki, kuid kus on

ka truimalt tänapäevani edasi kantud seda, mis on pä-
riselt omapärane, — nimelt Setumaal ja Mustjalas.
Mõlemal pool domineerib üldiselt intelligentne pikk
sihvakus, mõlemal pool meile algselt omasem seeliku

tagasihoidlik üht värvust põhitoon, mõlemal pool on

ainulisena aus me muistne geomeetriline kiri.

Siit siis ehk ka mõningaid viiteid me rahvakunsti

ja eriti rahvariide edaspidise viljele-
mise suunas. Me rikkalikult esindatud vanema

põlve puutöökunst on tänapäeva moderniseeritud maa-

-majapidamistes välja surnud, mööblit püütakse lasta

valmistada võimalikult linna tislerite poolt, mõnikord

isegi pähkli- ja muu vineeriga, söögi- ja jooginõusid
asendab vabriku produtseeritud alumiinium, odav

portselan ja klaas, vokk ilusate koonlalaudadega on

tänapäeva linnastunud peretütrele suureks haruldu-

seks ja vöömõõgad ja vaalikurikad on üksnes ilusaks

mälestiseks muuseumikappides kaugest muinasajast.
Avinurme kannab meil veel puutöömeistrite-nurga
nime, ometi nende tööd — mitmesugused toolid, sõe-

lad, lännikud ja toobrid — on kõik rahvapäraselt ilus-

tamata esemed. — Ei ole paremas seisukorras ka me
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rahvapärased metalli-, savi-, Õle- ega teised tööstused,
seda enam, et juba minevik neile tegutsemisharudele
pole rajanud mingit kindlamat alust.

Veidi paremas seisukorras on meil rahvariie. See

on ka üldiselt tarvitamiselt kadunud, seega üldsusele

n. ö. välja surnud, ometi kantakse teda suure armas-

tusega veel Setumaal ja Muhus. Kui kauaks aga veel?

Et rahvas on oma endise loomeviisi vahetanud

üldise linnakultuuri vastu ja oma loomevõimegi

nagu ära andnud üksikuile, siis on nende viimaste

kohus valvata, et omapärased traditsioonid hoopis ei

kaoks ega asendataks täielikult meile võõraga. Täiesti

võimatu on püüda elustada kõike mineviku rahva-

kunsti, nii nagu ta on olnud, sest ka selles on leidunud

palju võõrast ja mõndagi asjatut, ebailusat ja barbaar-

setki. Asjatundlikud pead ja käed peavad siin tegema
hoolika valiku, mida püüda edasi arendada, mida mitte.

Kui palju ei ole me pidanud keelest välja roo-

kima omal ajal sakslaste poolt sinna istutatud jooni,
kui palju on praegugi veel tööd, et kõrvaldada asja-
tuid germanisme, kõigepealt aga: edasi arendada

oma keele traditsioone ikka täiuslikumaks. Siit ehk

saab paikapidavaid paralleele ka me rahvariide elus-

tamise küsimusele, sest nagu keeles, nii siingi ei saa

läbi ainult vanaga, vaid tuleb edasi arendada

ainult parimaid vana stiili elemente. Ja nagu
keeleski on täiesti võimatu üheväärselt kohelda kõiki

erimurdeid või nagu riigil embleemiks ei saa olla

võrdselt kõigi maakondade lipud, niisamuti oleks ehk

siis loomulik, kui n. ö. rahvaehtsaks esindusriideks

välja valitaks ka rahvakunstilisem kõige eestipärase-
mad ning kõige ilusamad vormid, mis muidugi peavad
olema ka omavahel stiililähedased. Nii koonduks

kõik me rahvale omapärane ilu ja pärimuslik jõud
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ainult mõningaisse või koguni eriti ühte piduülikonda,
mis võib-olla kujuneks meil kord niisamuti standard-

seks ja meid väljaspoolgi esindavaks, nagu on näiteks

jaapanlaste üle maailma tuntud kimono või šotlaste

rahvariie.

Muidugi leiaksid seekõrval kasutamist ka kõik

me teised ilusad kirjad. Need ongi juba leidnud väga
head ja rohkearvulist tarvitamist modernseil seina- ja
põrandakatteil, igasuguseil patjadel, linakestel, pluu-
sidel, rättidel jne. On ainult tarvis me rikkalikust

kogust esile tõsta kõik tõesti väärtuslik ja
tähelepanu juhtida selle stiilsuse edasiarendamisele,
ei siis ole karta me omapärase rahvakunsti väljasure-
mist. Sest ilu kui niisuguse harrastus on meiegi rah-

vale juba igipõline väärtus, millest oli teadlik juba
muistnegi laulik, tõotades:

Ennem ma une unetan,
Maha jätan magamise,
Kui et ma ilu unustan,
Rõõmu kallista kaotan,



102

Kirjandust
Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamatud I—X.

Tartu, 1925—1934.

Falke, J. v.: Geschichte des Geschmacks im Mittelalter.
Berlin, 1892.

Gahlnbäck, J.: Baltische Volkskunst. Arbeiten des Zwei-

ten Baltischen Historikertages zu Reval 1912. Reval,
1932.

Hahm, K.: Deutsche Volkskunst. Breslau, 1932.

Hausenstein, W.: Barbaren und Klassiker. München, 1923.

Heikel, A. O.: Die Volkstrachten in den Ostseeprovinzen
und in Setukesien. Helsingfors, 1909.

Heilborn, A.: Allgemeine Völkerkunde I—II. Berlin, 1915.

Hupel, A. W.: Topographische Nachrichten von Lief- und
Estland I—III. Riga, 1774—1782.

Institut International de Cooperation
Int ellectuelle : Art Populaire I, 11.

Lindberg, C.: Koristetaide. Porvoo, 1927.

Manninen, I.: Rahvateaduslikkude kogude juht. Tartu, 1928.
— Kannud. Tartu, 1926.
— Kindad. Tartu, 1927.
— Soome sugu rahvad. Tartu, 1929.

Moora, H.: (E. R. M.) Muinasteaduslikkude kogude juht.
Tartu, 1931.

Neggo, H.: Eesti rahvakunstist. Tartu, 1918.

Neugebauer, R.: Handbuch der orientalischen Teppich-
kunde. Leipzig, 1922.

Okkonen, O.: Taiteen alku. Helsinki, 1916.
Petri, J.: Ehstland und die Ehsten I—III. Gotha, 1802.

Ränk, G.: Vana-Eesti rahvakultuur. Tartu, 1935. „Elav
Teadus" nr. 41.

Scheltema, A. v.: Die altnordische Kunst. Berlin, 1923.

Schwindt, Th.: Suomalaisia koristeita I—III. Helsinki,
1903.

Sirelius, U. T.: Ostjakkien ja vogulien tuohi- ja nahka-

koristeita. Helsinki, 1904.

Eesti entsüklopeedia.
Iso Tietosanakirja.
Das grosse Brockhaus.

Eesti Rahvaluule Arhiivi kogud.
Pildimaterjali originaalid on pärit Eesti Rahva Muuseumi

kogudest.



SISUKORD.
Lk.

I. Rahvakunstist üldse 5

11. Rahvapärane puutöökunst 14

111. Õlg 38

IV. Luu, kivi, savi, klaas 39

V. Metallid 41

VI. Nahk 53

VII. Tekstiilid 59

VIII. Omapära, stiil ja rakendusvõimalused ....
92

Kirjandust 102



ELAV TEADUS NR. 1—55.
Nr. 1. Suur maailmasõda. Nr.27. Uni ja unenäod. Loomade

,
2. Uued teed tervisele. mõtlemine.

B
3. Esimene teekond ümber

„
28. Eesti kroonika 1933.

maailma.
,

29. Kaugenägemine, pilditele-
.

4. Otstarbekohane ja ilus kodu. graaf ja kaugekino.
,

5. Vana-maailma hukkumine.
,

30. Raamat ja tema sõbrad.

,
6. Moodne töötehnika ja „

31. Alateadvus ja psühhoana-
majanduskriis. lüüs.

,
7. Okultism ja teadus.

,
32. Aine saladused.

,
8. Sissejuhatus poliitikasse I.

„
33. Uued teed toitluses.

,
9. Jeesuse elu ja õpetus. „

34. Elekter igapäevases elus.

„
10. Energia. „

35. Aur, tuli ja vesi.

„
11. Nüüdne maailmapoliitika ja ,

36. Mis on „hing“?
Eesti.

„
37. Uuem eesti kunst.

,
12. Eesti rahvausundi maailma-

,
38. Nõukogude Vene.

vaade.
„

39. Eesti kroonika 1934.

,
13. Kehaehitus ja iseloom.

,
40. Prantsusmaa ja Euroopa.

,

14. Tehnika võidukäik I.
„

41. Vana-Eesti rahvakultuur.

,
15. Elu ja inimese põlvnemine. „

42. Meie metsloomad.

,
16. Eesti kroonika 1932.

„
43 Tõutervishoid ja rahva

„
17. Parlamentarism ja Eesti tulevik.

Põhiseadus.
,

44. Mis on elu?

„
18. Iluaiad ja kodu ümbruse

„
45. Maailma usundid.

kaunistus.
„

46 Mis on .vaim* ?

»
19. Lapsepõlv ja iseloom.

,
47. Meie koduloomad.

,
20. Rõivastuskunst ja mood

„
48. Poliitilised peavoolud.

.
21. Enesearendus ja edasi-

.
49. Lühike eesti ajakirjanduse

õppimine ajalugu.
„

22. Itaalia renessanss I.
„

50. Eesti kroonika 1935.

,
23. Sissejuhatus kunstivoolu-

.
51. Lühike eesti raamatu ajal.

desse.
.

52. Inglased.
“ 24. Romantika ja realism.

w
53. Sport ja kehaline kasvatus.

* 25. Lühike eesti kirjanduslugu ,
54. Eesti ühiskond.

,
26. Erakonnad Eestis.

,
55. Eesti rahvakunst.

SOODUSTATUD TELLIMISTINGIMUSED.

12 eri raamatut Kr. 9.—, 6 eri raamatut Kr. 5. —,
3 eri raa-

matut Kr. 2.75, 1 raamat Kr. I.—. 12 eri raamatu hinda

Kr. 9.— võib tasuda osakaupa: Kr. 3 50, 2.50, 2.—, I—.

Köide: iluköide 12 raamatut Kr. 5.—, 6 raamatut Kr. 2.50,
1 raamat Kr. —.50, rahvaraamatukogu-köide Kr. —.40 iga raamat.

Alaseeria Uue kodu käsiraamatud I—VI (ET numbrid 2,4,
18, 19, 20, 33) praktilises ning nägusas kalingurköites Kr. 6.—.

EEST! KIRJANDUSE SELTS TARTUS.





HIND 1 KROON


	PEAJOONI VANA-EESTI KUNSTKÄSITÖÖST
	Untitled
	Chapter
	I. Rahvakunstist üldse.
	11. Rahvapärane puutöökunst.
	Pühakujude kapid Petserimaalt.
	Muhu tool.
	Tool Mihklist.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Vöömõõgad (Rõngu). Pesukurikad (Võnnu, Paistu)

	■t i ♦ & i 4 SRiS^2O
	Koonlalauad. All paremal toolikorjud.
	Piitsavars (Räpina). Muhu saani kori.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	111. Õlg.
	Ölgkarp Tartu-Maarjast.
	IV. Luu, kivi, savi, klaas.
	V. Metallid.
	Untitled
	Oiskirjalised sõled Poidest
	Suure sõle kiri.
	Geomeetrilise kirjaga sõlg Pilistverest.
	Prees Koselt
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	VI. Nahk.
	Untitled
	Muhu kinga lapp.

	VII. Tekstiilid.
	Nöörkuue ilustis.
	Ohjad Otepäält.
	Vööd Kolga-Jaanist.
	Tekk Põhja-Eestist.
	Pöide ja Karja ristpistelisi tänukirju
	Untitled
	Audru särgikrae pilu.
	Untitled
	Püvisilmad (Võnnu, Halliste).
	W3 "S :O 0. cn *2,
	Võrkpits Muhust
	Heegelpits Setumaalt.
	Untitled
	Mustjala kindad. ’
	Untitled
	Põll Kihnust
	Untitled

	VIII. Omapära, stiil ja rakendusvõimalused.
	Untitled
	Muhulased.
	HIND 1 KROON





	Illustrations
	Untitled
	Pühakujude kapid Petserimaalt.
	Muhu tool.
	Tool Mihklist.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Vöömõõgad (Rõngu). Pesukurikad (Võnnu, Paistu)
	Koonlalauad. All paremal toolikorjud.
	Piitsavars (Räpina). Muhu saani kori.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Ölgkarp Tartu-Maarjast.
	Untitled
	Oiskirjalised sõled Poidest
	Suure sõle kiri.
	Geomeetrilise kirjaga sõlg Pilistverest.
	Prees Koselt
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Muhu kinga lapp.
	Nöörkuue ilustis.
	Ohjad Otepäält.
	Vööd Kolga-Jaanist.
	Tekk Põhja-Eestist.
	Pöide ja Karja ristpistelisi tänukirju
	Untitled
	Audru särgikrae pilu.
	Untitled
	Püvisilmad (Võnnu, Halliste).
	W3 "S :O 0. cn *2,
	Võrkpits Muhust
	Heegelpits Setumaalt.
	Untitled
	Mustjala kindad. ’
	Untitled
	Põll Kihnust
	Untitled
	Untitled
	Muhulased.


