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LISANDEID SAAREMAA ETNOGRAAFIALE 

XVII SAJANDI LOPULT. 


Kopenhaagenis Taani Kuninglikus Raamatukogus sailib nn. "Kall
ske Samlingen'is" nr. 65 a. all vaike oktaavkaustaline kasikiri, nah
tavasti fragment, mille kattelehte , pealkirjastab tiitel - "V 0 n de r 
Insu! Osel (von O. Sperling jun)." Arvatavasti on Sperling 
konesoleva kasikirja koostaja. Kasikirjas esineb koostaja monelgi 
juhul esimeses isikus, kuid selies ei leidu ainustki lahemat vihjet ja 
marget, millest selguks meile au tori isik. Kes ta oli ja kellena ta 
viibis Saaremaal ja kuidas ta paberid sattusid sinna, kus nad saili
vad praegu, selle kohta pole kaesoleval korral voimalik oelda midagi. 
Et kasikirja' koostaja on viibinud Saaremaal, see selgub mitmest 
markusest kasikirjas , Ta viibimist Saarema~l voime maarata ka aja
liselt. On teada, et kasikirjas nimetatud Peer Flemming oli Saare
maal kubemeriks 1660-ndail aastail ja 1670-ndate aastate alguses. 

Kasikirjas leidub ka tapsamaid andmeid 'ta autori Saaremaal 
viibimise aja kohta. 25. juunil 1673. a. piihendab ta iihele Saare
maa toliekordsele elanikule Jacob Rhenstiem'ile soneti. Sissekanded 
Saaremaa kohta lopevad sam uti aastaarvuga 1673. Seega voiks 
arvata, et autor vahemalt nimetatud aastal oli siin. Kui pika ajaline 
ta kohale jaamine oli, pole teada. Arvestades kasikirjas korduvalt 
esinevat valjendusviisi - zu Meiner Zeit - voiks arvata, et autor 
viibis saarel pikemat aega. Sama valjendusviis naikse viitavat ka 
selle Ie, et autor on Saaremaal tehtud tahelepanekud ja seal kuuldu 
fikseerinud kirjalikult Alles hiljemini, olies juba lahkunud saarelt. 

Tulles kasikirja sisulise kiilje juurde, siis markigem koigepealt 
seda, et peale Saaremaa leidub temas markmeid veel Lapimaa, Soome, 
Rootsi jne. kohta. Enamuses tahistab autor ara selie, mis on eba-
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tavaline, kummaline ja omaparane. Seetottu on autori teated vahete
vahel vaga fantastilised. Niiiteks koneleb ta sellest, et Soomes ja 
Rootsis juhtuvat nilsugune imelik nahtus, et kui seal kiilvatakse 
heale ja hiisti vaetatud poldudele rukis, siis andvat see loikuseI nisu; 
vastupidi, kui seal kehvale pollule kiilvata nisu, siis kasvatavat kiilv 
ikkagi ainult rukist. Samuti liialdatud on kiisikirja autori teated 
kiilvi ja loikuse vahekordade kohta, kui ta raiigib, et rukis andvat 
kuni 40-kordse kiilvi loikusena. 

Saaremaal huvitub autor esijoones saarlaste roivastumisest; ta 
peatub mitmel omaparal saarlaste roivastumises ja selgitab kuuldu 
pohjal ka monede nahtuste algupara. Naiteks seletab ta asjaolu, et 
saare meeste kuuekaelus on palistatud punase paelaga, sellega, et 
see tahistavat , poomisnoori, mida saarlased omal ajal sakslastele 
vastu hakates ja neid maha tappa kavatsedes on ara teeninud. Neile 
kingitud kiin elu, kuid neilt noutud alati pantvange lossi toole. Sama
sugust traditsiooni kuuleme "giseler'ide" suhtes ka teisist Rootsi aja 
lopust piirinevatest kirjalikest allikaist 1• XVIII sajandil on traditsi
oon juba margatavalt teisenenud. Saaremaa superintendent Swahn'i 
andmetel kandnud punase paelaga kanditud kuube Saaremaal need 

' perekonnad, kes olnud liivi algupara 2. 

Edasi peatub kasikirja autor saarlaste tooriistadel, tooviisidel jne. 
Samuti Annab ta rea huvitavaid markusi Saaremaa kohtukorralduse, 
maade renditamise, kaibel ole va raha jm. kohta. Huvitav on lause 
- "Saaremaal paluvad nad kirikuis, et Jumal tahaks juhtida kunin
ganna Kristiina jalle oigele teele". See lause vihjab Rootsi eks
kuninganna Kristiina, kes sailitas Saaremaa iile teatavaid peremehe 
oigusi ka peale troonist 100bumistS, siirdumisele katoliku usku. 

Selliste toeparaste ja saarlaste varasemate aegade argielu tundma
oppimiseks paris vaartuslikkude teadete korval leidub kasikirjas aga 
Saaremaagi suhtes 'hoopis vahem vaartuslikke ja taiesti fantastilisi 
ning eriskummalisi teateid, nagu moned haiguslood ja iihe Saare
maa moisavalitseja naise vaarsiinnituse lugu. 

1 E. B I u m f e I d t , Jooni .taaoiaegse Saaremaa agraarajaloost, Ajaloo
line Ajakiri X (1931), lk. 89-90; RootBi Kammer-Arhiiv: Reduktsioonikomisjoni 
protokollid I, lk, 962-964 joe. 

2 J. J. H a i g 0 Id's Beylagen zum Neuveranderten Russland II, Riga u. Leip
zig 1770, lk. 370. ' 

9 B I u m f e I d t. Aialugu, koguteos Saaremaa, Tartu 1934, lk. 307. 
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Autori poolt edasiantu pohineb osalt ta enese tiihelepanekuil, 
osalt aga teisilt kuuldul. Peamiselt on ta saanud andmeid eespool 
juba nimetatud kuberner Flemmingilt ja samuti juba mainitud Rhen
stiernilt. Osalt aga, eriti teateid, mis ei kiii Saaremaa kohta" on ta 
ammutanud kirjalikest ia isegi triikitud allikaist. 

Allpool avaldatakse kirjeldatud kasikirjast ainult need osad ja 
loiked, milledelon kaheldamatu kultuuriajalooline ja rahvateaduslik 
viiartus 1. Avaldamisel on teksti normaliseeritud ainu It selles ulatu
ses, et sellest ei kannata teksti sisuline kiilg. Nurk-sulgudes numb
rid teksti loigete . ees on pandud avaldajate pooh: need osutavad 

tolkele ia seletustele. 
Evald Blumfeldt. 

A, ' Tekat, 

[l] Osel ist eine insul' 14 meile lang 7 meile breit. Wenn 
daselbst eine baur oder estensche ' fraw hochzeit gegeben und zu 
hause gefiihret werden soll, wirdt sie gantz verhiillet, und die augen 

zugemacht, dass sie nicht wei~s, wo sie hingefiihret wirdt. 
[2] Das unteutsche frawenfolck kleidet sich mit solchen 

iiberrocken wie die manner, nur dass sie im hallie ein wenig mehr 
ausgeschnitten, [3] Sonsten giirten sie sich mit ein gurt von mes
sing strengen, woran rund tI!llbher viele runde pfenninge hangen. 
[4] Ihren halss z'ieren sie mit den glascorallen, und mit snaken 
kopffen schulpen, woran vorn ein silbern pfenning hanget, [5] an 
den gurt haben sie ihr messer und scheide hangen, etzliche auch 
noch 2 oder 3 oder vier eiserne dinger in solcher form (vt. joon. 1) 

welche einen klang geben, wenn sie gehen. 
[6] Die manner haben auch ein gurt von leder mit messing 

beslagen, woran ihr messer und ein schleiff.stein hanget. [7] Die 
magden gehen mit demoblossen haupte, da die haare ihnen derin 
ebenso abgeschnitten seyn wie den mansspersonen, und hengen 
auch also umb den -kopff. [8] Die weiber aber tragen ihr kopff 
verhiillet mit ein dick weiss leinen tuch umb den kopff und in dem 

1 laielik fotostaatiline koopia ' nimetatud kasikirjast siilib niiiid ERM-s. kus 
ta on kattesaadav koigile neile. kes soovivad tutvuda ka kiisikirja nende osadega, 

mis kiiesolevas a:"a1damist ei leia. 
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J 0 0 n, 1. Niiide O. Sperling'i kiisikirjast iihes joonistega. OIainurgasebamaarane 
joonis. mingist naise voo kiiljes kantavast riistast (vrd. tekst p. 5), keskel tanu 

. (vrd. p. 9) ja sellest aIlpooi solg (vrd. p. 10), 
2 
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nacken zugebunden und dariiber noch ein tuch von unter dem kinn 
oben auff dem kopff fest gemacht [9] etzliche haben von leinen 
dne haube (vt. joon. 1) mit einen breiten auffschlag, darauff sie 
mit allerhand seide gebordtiret haben. PO] In der brust tragen 
sie gemeiniglich ein silbern braschen, oder spange rund (vt. 
joon. 1). [11] Etzliche magdkens haben ihre recke tiber die schul
tern eine handbreit, und vorn nieder und unten herumb mit zinnern 

£littern und kleinen stiicken gebramet. 
[12] Des winters haben sie ihre beine nicht alleine mit striimpf

fen angethan wie des sommers, welche gemeiniglich nicht wei
ter gehen alss bis an den enckel, ohne fiisslinge, besondern sie 
wickeln auch ihre beine ein mit grossen breiten bunten wollen 
bandern, deren jeglicher 12 und mehr ellen lang ist, also dass man
nichmal in den waden die £lisse ein achten deels dicke haben; aber 
der fuss an sich selbst von dem enckel ist doch bloss, und gehen 

selten geschtihet. 
[13] Mir ist gesaget von andern, dass an einem orte in Lieff

land, die weiber, wenn sie in dem frawenstande treten, sich von 
den andern weibern mtissen die haare gantz kahl abscheren lassen. 

[14] Dass land auff asel ist mehrentheils steinigt, aber doch 
luckerig und gelinde dabey, also dass zwey ochsen mit einem 

J 0 0 n. 2. Adra joonis~ _ :3 
O. Sperling; kiisikirjast. 

hacken ess genug umb werffen und bearbeiten kennen. Wesswe
gen sie auch keine pfltige mit rader gebrauchen besondern (vt. 
joon. 2) ein solches gestell von holtz, woran un:ter der hacke ein 
handbreit mit eisen zu gespitzet ist. [15] Wiesen und weiden 
haben sie in grosser anzahl, wie auch dannenholtzingen, eichen 
haben sie wenig, becken aber noch weiniger. Inss gemein haben 

£altig 

in 

sie nur zwey p£erde, und 'kleine wagelein, mit niedrigen radern. 
Ihr' eigener rocke traget zum allerhochsten nur zehenfaltig, aber 
sie lassen aus Podolien rocken bringen, welcher woll 24 
und mehr traget. so dasser kan prolifera genennet werden. Es sagte 
mir der gouverneur Perr Flemming, dass an etzlichen orten 
Finland der rocke 40 fiiltig triige. Dass korn schneiden sie wie 
in oberlandern und mehen ess nicht, [16]1 wenn ess dann in die 
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scheune geftihret wird, haben sie darinn einen grossen offen, wel
cher von aussen gehitzet wirdt, und wirdt eine rige genant, welche 
hitze den gantzen laden und dass korn so durchgehet und trocknet, 
dass ess nimmer verfaulen kan, besonclern viele jahr sich hinhiilt 
wenn ess gleich niciht umbgestochen wirdt, es& gibt aber ein wenig 
briiunlicher brodt, alss dasjehnige, dass in der sonnen getrucknet 
wirdt. [17] Ihr bier brawen sie aIle mit heissen gegliieten steinen 
hinein zu werffen. [18] Ihre hauser sind mehrenthenss alle v(}n 
dannenbalcken gebawet, auch in der stadt gleichwie in Norweg[en] 
etc. und nur ein boden hoch. In der ,stadt sind auch woll stein
heuser, aber von quadersteinen, die darauff .dem lande gehawen 
werden, welche aber nicht dick gemeiniglich seyn, besondern 
mehrentheilss nur zwey fingerss dicke haben. Maursteine findet 
man nirgendss, dachsteine decken sie mit in der stadt. Auff dem 
lande legen sie oben am boden in ihren stuben voll mit meyen und 
dergleichen, und in ihren stuben streuen sie das floor mit aller
hand kraut auss dem walde, auss den garten, wie -sie best konnen. 

[19] Die aseler bauren haben gemeiniglich oben in dem halse 
an ihren rocken und vorn nieder in der brust einen rothen striemel 
ein finger breit sitzend, welchess gesaget wirdt ihnen aufferlegt sey 
zu tragen, zum zeichen dess strickss, den sie vormahlss verdienet, 
wie sie sich zusammengerottet und vorhabenss gewesen seyn alle 
die teutschen auff einmahl umbzubringen, weswegen sie aucb 
verbunden seyn auff demschlosse arbeit zu thun ihr lebenlang zu 
straffe, und werden giesseler genandt weil sie £lir allen den andern 
zu giessel gesetzet seyn. 

[20] Die aseler haben die hacken von ihren schtihen mit ein 
eisen wie die pferde ihre fiis·se, beschlagen, aber nicht auff pol
nische maniere, so schmall und niederstehend, sondern ein finger 
breit, und diinner. . 

[21] Die magde haben unter andern zierath auff den kopffen 
auch eine schnur, worinn sie v(}n den fliigeln und £lissen der griinen 
cantharidum eingeflochten, welches einen anmuthigen glantz gibt 
den anschawenden. 

[22] Wenn auff asel die baurweiber erst in kindebette kom
men, wird ihneneine schtiSsel voll griitze gesandt mit butter darein, 
und werden hart gesottene · eyer gleich wie auff einem salat zer
schnitten herumbgeleget. 
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[23] Auff Osel derselbe baur der mit ochsen Hihrt, gehet vor 
den ochsen her mit einer spissruthen in der hand, und folgen, also 
die ochsen von sich selbst bissweilen sihet der baur sich umb, und 
wincket mit der ruthen zwischen den hornern, so verstehen sie 
dass recht und lincks umb genug. 

[24] .Wenn die manssleute auff Osel sich kostlich halten, ha
ben sie drey hutschniire auff dem hut, den d-ickesten unten, und den 
mittelmassigen oben : von aUerhand farben gemeiniglich aber, von 
stroh geflochten, und von pferde haaren. 

J 0 0 n. 3. Tinaristikese joo~ 
~ nis O. Sperlingi kasikirjast. 

[25] Der weiber rocke, davon ich gedacht, sind so schwer von 
den zinnern und bleyeren kreutzlein, die ohngefer von dieser grosse 
befunden werden (joon. 3), dass woll 28 pfund auff einen rock 
und mehr verarbei tet seyn. 

B. Tolge. 

[1] Saaremaa on 14 miili pikk ja 7 miili lai saar. Kui seal talu
ehk eesti naine pulmad teeb ja teda tuleb koju viia, siis kaetakse ta 
taielikult ja peidetakse silmad, nii et ta mitte ei tea, kuhu teda 
veetakse. 

[2] Eesti naisterahvad kaivad samasuguste iilekuubedega kui 
mehedki, ainult (selle vahega), et neil on kaela iimber rohkem valja 
loigatud. [3] Muidu koidavad nad endid iimbert valgevask-kettidest 
vooga, mille kiiljes. ripub iimbetringi palju iinunargusi penningeid. 
[4] Oma kaela nad ehivad klaasparlide ja teokarpidega, milles ees 
ripub iiks hobepenning: [5] VOO kiiljes. ripub neil nuga tupega, 
rnonedel veel 2, 3 voi 4 raudasja niisuguses vormis (joon. 1), mis 
kaies kolinat teevad. 

[6] Meestel on. ka valgevasega loodud nahkvoo, millekiiljes 
nende nuga ja kovasi ripuvad. [7] Tiidrukud kaivad palja pai, kuna 
nende juuksed niisamuti on ara loigatud nagu meestel ja nii siis 
ka iimber pea ripuvad. [8] Naised aga kaivad kaetud peaga, paks 
valge linane ratik timber pea; kuklast kinni solmitud, ja selle peal 
veel iiks l6ua alt Hibi tommatud ja pealaele kinni seotud ratik. 
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[9] Monedel on linane tanu (joon. 1) laia pealistusega, mis mit
mesuguse siidiga aarestatud. [10] Rinnas kannavad nad harilikult 
hobepreesikest voi s60rikut sOlge (joon. 1). [11] Moned tiidTUkud 
on oma: kuued olgadelt kamblalaiuselt eest alla ja alt iimberringi 
tinalitrite ja vaikeste tiikikestega aarestanud. 

[12] Talvel ei 'kanna nad mitte iiksnes sukki, nagusuvel, mis 
harilikult mitte kaugemale ei ulatu kui pahkluuni (Enckel) ning 
on poiata, vaid nad mahivad oma saared suurte laiade, kirjude vil
laste paeltega, millest igaiiks 12 ja enam kiiiinart pikk on, nii et 
monikord nende saared marjadest kaheksandik osa jamedamad on; 
aga jalg ise on pahkluu kohalt alates siiski paljas ning nad kanna
vad harvakingi. . 

[13] Mulle on teiste poolt raagitud, et iihes 'kohas Liivimaal 
naised, kui nad abieluseisusse astuvad, oma juuksed teistel naistel 
lasevad paris paljaks maha loigata. 

[14]Maa on Saaremaal enamasti kivine, aga seejuures ometi 
kohe (mure) ja pehme (kerge), nii et kaks harga iihe konksadraga 
seda kiillaldaselt kiinda ja harida jaksavad. Selleparast ei tarvita 
nad ka ratasatru, vaid niisugust puuseadist (joon. 2), mille alumine 
osa kamblalaiuselt rauaga teritatud on. [15] Aasu ja karjamaid on 
neil kiilluses, samuti ka kuusemetsa. Tammi on neil vahe, pooppuid 
aga veel vahem. itldiselt neil on ainult 'kaks hobust ja vaike van
ker madalate ratastega. Nende oma rukis kanni3;b koige enam ai
nult kiimme seemet, aga nemad lasevad Podooliast rukist tuua, mis 
24 ja rohkem seemet kannab, nii et seda voib heaks viljakuseks 
nimetada. Mulle iides kuberner Peer Flemming, et mitmes kohas 
Soomes rukis andvat 40 seemet. Vilja loikavad nad nagu magimail, 
ega niida seda mitte. [16] Kui see siis kiiiini veetakse, on neil seal 
sees suur ahi, mida valjastpoolt koetakse ja mida rehe'ks kutsu
takse, mille kuumus kogu ruumist ja viljast nii labi kaib ja kuiva
tab, nii et see kunagi ei saa madaneda, vaid palju aastaid alaI hoi
dub, isegi siis, kui teda mitte iimber ei t5steta; see annab aga na
tuke tommukama leiva kui see, mis on paikese kaes kuivatatud. [17] 
Oma olle nad pruuli')ad k5ik tuliseks aetud kividega, mida tuleb 
sisse visata. [18] Nende majad -on enamalt jaolt 'k5ik ehitatud 
kuusepalkidest, ka linnas, nagu Norras jne., ning ainult iihekord
sed. Linnas on kiill ka kiviehitisi, kuid raiekivist, mis seal maal 
raiutakse, mis aga harilikult on ohukesed ja suurelt osalt ainult 
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kaks sorme paksud. Telliskive ei leidu kuski, katusekividega kae
takse linnas. Maal panevad nad oma tubades laealwse tiiis meigu
sid (meyen) ja muud saarast ning oma tubade porandale nad puis
tavad igasuguseid metsa ning aiarohtusid nii hasti kui see nei.l 
on voimalik. 

[19] Saaremaa talupojakuubedel on harilikult iileval kaela tim
ber ja rinna peal eest alIa tiks sormelaiune punane pael, mille kan:d- ' 
mine neile olevat peale pandud noori 1 meeldetuletamiseks, mida 
nad kunagi olevat ara teeninud, kuni nad olevat kokku kogunenud 
ja ette votnud koiki sakslasi iihekorraga hukata, mille parast nad on 
ka kohustatud oma eluaja selle karistuseks lossis tood tegema ja 
neid kutsutakse pantvangide~s, kuna nad koikid'e teiste eest pant
vangiks 2 on pandud. 

[20] Saarlastel on kingakontsad aIt loodud rauaga nagu hobus
tel kabjad, kuid mitte Poola moodi kitsalt ja madalaIt, vaid sorme 
laiuselt ja ohemalt. 

[21] Ttidrukutel on muude ehete hulgas peas ka noor, mil
lesse nad rohelise cantharidum'i (hispaania karbse?) tiibu ja jalgu 
poimivad, mis vaatajale annab meeldivat Hiiget. 

[22] Kui Saaremaa talunaised esmakordselt nurgavoodisse jaa
vad, saadetakse neile tiks vaagnatais tanguputru voiga sees, ja ko
vakskeedetud munad nagu mingile salatile pannakse loigatult selle 
timber. 

[23] Saaremaa talupoeg, kes hargadega soidab, kaib vitsaga 
hargade ees, kes jargnevad siis temale ise; aeg-ajalt vaatab talu
poeg timber ja annab vitsaga marku, ,siis saavad nad ktillalt aru, 
kas paremale voi vasemale poorduda. 

[24] Kui meesterahvad Saaremaal uhkustada tahavad, siis kan
navad nad kolme ktibara noori kiibaral; k6ige jamedamat all ja 
keskmist peal: (need on) mitmet viirvi, harilikuIt aga 6lest ja ho
busejohvidest punutud. 

[25] Naiste kuued, mida mina nimetanud (vt. p. 11), on tina

ja seatina-ristikestega, mis on umbes nii suured (joon. 3), nii koor
matud, et umbes 28 naela v6i enam iihe kuue peale on kulutatud. 

S. t. poomisnoori (t61kija). 
2 Tekstis giessel, pI. giesselel', vrd. lk. 19. 
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C. Etnograafilisi markmeid ja seletusi O . Sperlingi kasikirja juurde. 

Nagu esitatud kasikirjast selgub, sisaldab see mitmeid viiartus
likke teatmeid Saaremaa - seega muidugi ka kogu Eesti XVII sa
jandi rahvakultuuri kohta. Kuigi kirjeldaja poolt tehtud tihele
panekud ei osuta mingile pohjalikule rahvaelu tundmisele ning on 
paberilegi visatud hooletus keeles, ei jaa need oma vaartuses siiski 
maha teistest sama sajandi kirjeldistest, mis eestlasi puudutavad. 
Nende teiste kirjeldistega on moeldud siin peamiselt tuntud 0 I e 
a r 'i use reisukirjeldist, kroonikakirjutajate K e I chi ja H i a rn i 
iilestahendusi, raiikimata teistest, samalaadilistesse teostesse laiali
paisatud teatekillukestest. Ohest seisukohast vaadatuna on aga 
konesolev kasikiri eriti vaiirtuslik ja · nimelt selle poolest, et seal 
esitatud andmed kaivad teatava piiratud maa-ala kohta. Meie seniste 
rahvakultuuri kirjeldiste viga - alates koige vanematega ja lope
tades H u pel i, Pet riDing K 0 h I i g a - seisab selles, et neis 
sageIi jaetakse maaramata iihe voi teise nahtuse esinemisala. Ometi 
on nahtuste topograafia meiegi kitsal maa-alal uurimistoo seisu
kohalt vaga tahtis. Kuna teised iilemaltahendatud autorid - peale 
Hi a r n i, kelle markmete hulgas voib oletada ka tahelepanekuid 
Saaremaalt - puudutavad tOenaoselt koik mandri , olusid, on kii.es~ 

olev kiisikiri tanini esimene, kus nii laias ulatuses puudutatakse 
Saaremaa rahvakultuuri. 

Sama sajandi 90-daist aastatest polvneb ka iiks teine Saaremaa 
kirjeldis, ning see on avaldatud triikiski 1, kuid oma andmete hulga 
poolest jaab see S per lin g i kasikirjast maha. Kiill aga pakub ta 
sisuliselt viimasele taiendavat lisa ning on heaks roobiktekstiks 
Sperlingi andmete kontrollimisel. 

Jargnevate markmete iilesandeks ongi selgitada teiste allikate 
pohjal S per lin g i teadete toeparasust ja osutada vastavaile roobik
nahtustele mujal Eestis. Vordlustes olen piirdunud peamiselt eesti 
ainesega j ainult paaril juhul (p. 18 ja 24) 00 osutunud tarvilikuks 
tuua ka valiseid paralleele voi kaugemaid sisuselgitusi. 

Oksikkiisimused on voetud vaatlusele ses numbrijarjekorras, 
nagu need tekstides on tolkija poolt margitud_ 

1 Kirjeldis, mis polvneb toeniioliselt 1698. aastast, on ilmunud Friedrich 
K e u s s I e r i triikkitoimetusel jiirgmise pea1kirja all: "Ein Staatskalender aus dem 
Ende des 17. Jahrhunderts mit Nachrichten iiber die Ostseeprovinzen", Sitzungs
berichte der Gesellsch. f. Geschichte u. Altertumskunde d. Ostseeprovinzen Rusa
lands 1912, Riga 1914, lk. 380-387. Peale Sa!l.l'emaa kirjllidise osa ei leidu leal 
Eesti rahvateaduse kohta midagi enam. 
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[1] Morsja naokatmise komme, Mis paiguti (nait. Senises Eesti rahvaroivaste kasitluses ei ole aga sellele tiihele
on piisinud meie piievini, on vanematel aegadel panu juhitud, et iiks An s e k ill a naine Fr. K r use Necrolivonica; 

toenioselt iildine 1, XIX sajandi algusest viirvilisel kivitriikil 1 kannab voo kiiljes vasekarva ketikaari, mis ei 

ka Saaremaalt~. . 
 tohiks olla muud kui rohud. Kuigi tiihendatud Kruse joonis on parit 

. [2] Meeste ja naiste iileroivaste samasus ei ole XIX saj. esimeselt poolelt,nii siis umbo poolteist sada aastat hilise

ainult Saaremaa vanemale rahvaroivastisele, vaid .see mast ajast kui Sperlingi kirjeldus, ei ole meil siiski pohjust oletu

mandri kohta. Nii rohutab niiit. seks, et saiirastehet Saaremaal varem poleks kantud. 

vad samasuguseid kuubi kui mehed, vastandina liiti [4] Siin on kirjeldaja moelnud muidugi kaelakeid, mis olid 

kandvat ms. liihikesi keha jiirgi ommeldud koostatud klaasparlidest ja teokarpidest, millega vois liituda ka ehte

lane joon meeste ja naiste iilekuubede vahel paistab meil rahu. Tolkes tahendatud "teokarpi- ~ei tule aga votta sona hari

vastavat museaalset ainest vaadeldes. Huvitaval kombel likus (kodumaises) tiihenduses, vaid selle taga tuleb moista kiill vist 

Mustjala naised iiht oma iilekuube me est e k u u e k s '. valget kauri (Cypreac) karpi, mis maaleidude jirgi otsustades mujal 


Eestis oli veel XVI ja voib-olla ka XVII sajandil ehtena tarvitusel 2
•[3] 	 Miirgitud "valgevask-kettidest vood" on kindlasti 

Saaremaa kohta on see Sperlingi teade selleparast tiihtis, et kaurivoo kiiljes rippuvad puusaehted - rohud, nagu neid 

karpidest ehtejiiiinuseid on tulnud seni maaleidudena piievavalgele
kantud veel Hi i u m a a 1. Et siin toesti rohkudega on 
peamiselt Ida-Eestist. seda kinnitab marge paljudest rabadest ("penningeist"), 


Kas saarlannade kaelakees just penning rippus voi moni teine
kiiljes rippunud. Raha (hiljemini metall-litrikeste) ripused 
raha, ei ole olulise tiihtsusega; tiihtis on ainult see tosiasi, et ka . rohkude iiheks iseloomustavaks jooneks 5. 

maal on tiiesti ootuseparane, sest see ehteartikkel on Saaremaal on tol ajal kantud rahadega kaelakeid, mis ehe siis ja 

olnud tuntud nahtavasti iile Pohja-Eesti 6, muu seas ka veel hiljeminigi (XIX saj.) on olnud muule Eestile nii iseloomulik. 

naabruses Liiane-Eesti mandril ja, nagu eespool margitud, Piirimuslikult kannab rahadega kaelakee rahvasuus nimetust paatrid, 
ja ehteraha monikord ka nimetust paater. Selle nime algupara sele
tamisel on mindud tagasi ladina sonale paternoster, mis tiihendas1 Vt. Adam 0 I ear ius, Vielvennehrte Moscowitische und 

Reise-Beschreibung, Hamburg 1696, Ik. 54; Th. Hi ii r n, katoliku palvenoori. Samuti voiks siis eesti naise rahadega helmekee 
laendische Geschichte, herausgeg. von ka ise olla kujunenud palvenoori eeskujul 3• Neile oletustele pakub 
quae I, Riga, Dorpat u. Leipzig 1835, Ik. 40, 41; tuge, ning on iihtlasi .sisuliseks taienduseks. ka S per lin g i kiisikirjale, 
Nachrichten von Lief- und Ehstiand II, Riga 1777, lk. 174 ii. 

teine XVII saj. 5aaremaa kirjeldis. Seal oeldakse naise kaelakeest jarg
2 Joh. WiIh. Ludw. L u c e, Wahrheit und Muthmassung, Bey trag zur 

Geschichte der Insel Oesel, Pernau 1827, Ik. 83, 84, 86. . mist: "Kaela iimber nad riputavad noori, tiiis kirjude kivide ja raha
3 H u pel, m. t. lk. 163. 
4 Vt. nBit. A. O. He ike I, Die Volkstrachten in den Ostseeprovinzen 1 Fr. K r use, Necrolivonica oder Alterthiimer Liv·, Ehst- Ulld Curlands, 

in Setukesien, Helsingfors 1909, I, Ik. 18, 19; II, Ik. 54. Dorpat 1842, nummerdamata viirviline kivitriik~ pealkirjaga: "Ehsten auf der Insel 
5 Eesti rohkude kohta vt. liihemalt: I. Man n i n en, Oesel" (Schlateri litograafia). Sarna pilt on avaldatud iiheviirvilisena Man n i n e n i . 

lugu, Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat III, Tartu 1927, lk. 378 ii. "Eesti rahvariiete aj~loos", Ik. 134, joon. 136. 
Vt. nBit. Ole a r ius, loco cit.; Joh. Gottfr. 2 G. R ii n k, Jooni Eesti rahvakultuurist Poola ja Rootsi ajal, Eesti rahva 

Chronic II Theil, Halle 1753, lk. 210, viide; H up e I, m. t ., lk. 179. ajalugu, Tartu 1934, Ik. 1161 ia tahvel LXXVII. 
likkude mirgete toe&tavad rohkude omaaegset tarvitamisel olekut ajaloolised 3 Nende kahe asja sugulusele on osutanud juba vanemad autorid, nagu 
leiud mitmelt poolt P.·Eestist (nende kohta vt. Man n i n e n, m. K e I c h (Liefliindische Historia, Reval·RudoHstadt 1695, lie. 21), Hi ii r n (m. t., 

7 Liianemaalt, Han i I a s t siilib iiks XVII sajandist lk. 47), A r n d t (loc. cit.) ja lopuks H u pel (m. t., Ik. 164). A r n d t i jirgi oli 
praelfU ERM-is (Arle. K 2314: 1-3) ja teine, leitud 1934. a. paternosteri kandmine Liiyima~ XVI sajandil nii kodaniku- kui ka talunaiste hul

6 

399 : 18), on ajaliselt tiipsamalt veel miiiramata, kuid kuulub gas iildiselt moeks. Uuemal aial on selle kiisimuse juures iiksikasialisemalt peatunud 
XVI voi XVU sajandi ehete hulka. Man n i n e n (m. t ., lk. 413 ii.l. 
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dega (Medaillen), mida nad kutsuvad Pader; see on paavstliku 
Pater-Noster'i reliikvia 1." Siin esineb nii siis juba ka selle ehte 
nimetus (Pader = paater), mis seni oli margitud ainult mandrilt. 

[5] Tupenoa kandmine on olnud Saaremaa naistel kombeks vee I 
hiljeminigi; noale lisandusid voo kiilge veel v 0 t i ja no e I a _ 
k 0 d a 2. Voimalik, et S perl i n g i margitud »raudasjade" hulgas 
olid just kaks viimaksnimetatud tarbeasja. Igatahes joonistise visand 
tuletab kiill ennem meelde noelak6ja tuppe, kui votit (vrd. joon. 1). 

1 2 3 

J 0 0 n. 4. Voa kiilge riputatavaid kovaseid Saaremaa nooremast rauaajast. 
I, 2 - Kihelkonna, K 24: 42, K 25: 6; 3 - teadmata leiukohast, K 85: 105. 

[6] Vasksirkade e. ·pannaldega liikitud nahkvoid voi nende osi 
leidub ERM-i kogudes' mitmelt poolt Eestist, nii et nende kunagist 
levikut voib pidada iildeestiliseks 3. Voode metallosade esinemine 
meie noorema rauaaja leidude hulgas ~ naitab, et seda laadi voo 
kandmise parimuski ulatub kaugesse minevikku. Saaremaalt ei ole 
ERM-i tulnud iihtegi tervet vaskedega vood, kiill aga moned pandlad 
ja lukuosad. Noa kandmist voo kiiljes margib ka teine XVII saj. 

1 Fr. K e u s s I e r, Ein Staatskalender, Ik. 385. 
2 H. E. H art man n, Das Vaterliindische Museum zu Dorpat, Dorpat 1871, 

Ik.· 3. Vordluseks olgu toodud veel ka see asjaolu, et Hiiumaa naised oma rohkude 
voa kiiljes kandsid ikka tinatupega nUga ja noelakoda (vt. Man n i n en, m. t:, Ik. 
378 ii. - Samas on toodud ka vardlusainest naaberaladelt). 

3 Man n i n en, m. t., Ik. 377 .ii., joon. 325-327, 329-336. 
4· A. M. T a II g r e n. Zur Archiiologie Eestis II. Acta e't commentationes 

Univ. Dorpatensis B VIII. 1, Tartu 1926, Ik. 103 ii. ja joon. 137-139. 
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Saaremaa kirjeldis 1; kovasi kandmise kohta ei ole aga seni peale 
S per lin g i mingeid parimuslikke teateid. Selle eest on meil aga 
naiteks muinasaegseid k6vaseid, mille najal voib toendada, et Sper
lingi marge kovasi kandmisest voo kiiljes ei tarvitse olla fantasee
ring. Nimelt on Saaremaa noorema rauaaja leidude hulgas kovaseid, 
millel iihes otsas on vaike auk, t6enaoselt siis mingi pideme otsa 
riputamiseks (joon. 4). Nii on siis saarlased jatkanud seda muinas
aegset traditsiooni vahemalt vee I XVII saj. II poolel 2. 

[7] Tiidrukute juuste liihikeseks piigamise kohta Eestis on meil 
teateid juba XVII saj.' esimeselt poolelt s; seda kinnitavad ka mit
med hilisemad allikad 4. Saaremaa kohta taiendab Sperlingi teadet 
ses kiisimuses ka teine samaaegne Saaremaa kirjeldis 6. 

[8] Abielunaiste peakatmise noue oli vanemal ajal iildine, ja 
saiIinud iiksikjuhtudena tanapaevani 6. Riitikute sidumisviis on esi
tatud kaunis pealiskaudselt, nii et kirjeldise p6hjal kaugemale ulatu
vaid jareldusi ei julgeks teha. Mis puutub kukla tagant seotavasse 
ratikusse, siis v6ivad siin vordlusena kiisimusse tulia kaks sidumis
viisi, mis Saaremaal praegu veel tarvitatakse sitsiditikute pahepane
mise\. Ohel juhul tommatakse ratiku nl;lrgad kurgu alt vaheliti ja 
keeratakt e kummaltki . poolt iimber kaela, ning seotakse kaela taha 
solme. Niiviisi seotud ratti kanti vilude i1madega. Teise sid~misviisi 
juures ei viida ratiku otsi iildse 16ua alia, vaid keeratakse need 
kohe iimber pea, iile taga rippuva rati aare kolmnurga, kukla taha 
s6lme. Viimane sidumisviis tuletab meelde Karksi ja Halliste. naiste 
r~tiku pahesidu~ist 7, ning peaks oma alguparalt olema siis 6ige 

1 K e us s I e r, m. t., Ik. 385. Sealses kirjeldises margitakse nuga isegi eesti 
keeles - "talupoja mehed kannavad oma keha iimber vaod. miUe kiiljes ripub 
nende nugga, teiste asjade ja taoriistade karval". Pussi kandmise kohta vaol vt. ka 
Luce, m. t., Ik. 107. 

2 Vaal rippuva kovasi kandmine muinasajal ei . piirdu ainult Saaremaaga, 
vaid seda tuntakse ka mujal; isegi naised on neid kandnud (H. Moo r a, Eestlaste 
kultuur muistsel iseseisvuse-ajal, Tartu 1926, Ik. 22). 

Ole a r ius, loco cit. 

4 Kiisimust on laiemalt kiisitelnud Man n i n e n (m. t ., lk. 13 jj.). 

5 "Das Haar schneiden sie kurtz, an den Schultern, ab" (K e u s s I e r, 
loco cit.). ' 

6 Vrd . Man n i n e n, m. t., Ik. 34 ii. 
7 Vrd, Man n in en, m. t., lk. 65, 66 ja joon. 55. 
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vana. Nende ridade kirjutaja malestuse jargi kanti viimakskirjeldatud 
sidumisviisi koduoludes ja suvel sooja ajaga heinateol V'oi viljaloi
kuseL Seejuures oeldi, et ratik on nuutis 1 peas (s. t. nuudikujuli
selt, vrd. joon. 5). 

Teine ratik, mida Sperling mainib, kuulub arvatavasti samasse 
laanepoolsete linikukujuliste ratikute riihma, kuhu seni on Joetud 
Hiiumaa nuutis-lina, seplilina ja Muhu ning jamaja pruudilina 2. 

J 0 0 n. 5. Naine kukla tag-ant seotud riitikuga. Mustjaia, Ahula kiilast. 

Foto G. Riink 1935. 

Koikide nimetatud pearattide isearasuseks on see, et need tomma
takse loua alt iile poskede pealaele, kinnitatagu siis otsad kuidas 
tahtes. 

[9] joonisel 1. toodud tanu tuletab meelde enam talimiitsi kui 
toelist tanu; kui aga arvesse votta, et ka teised joonised samas 
tekstis on algelised ja asja ennast iisna puudulikult kujutavad, siis 
peab sedagi joonist suure kriitikaga votma. Kui seda joonist vord
Ierne hilisemate Saaremaa tanudega, siis paistab silma, et tanu otsa
esine on pealtpoolt kitsenev, kuna see vanematel tanudel on kas 
iihelaiune voi otse vastupidi, - pealt laiem. Ka paistab tanu lagi
pealne otsaesise tagant liiga palju valja. Iseendast pole aga sugugi 

1 Niihtavasti sarna sona adverhia~ne vorrn, rnis Hiiurnaal on tarvitusel sub
stantiivses tiihenduses, liitvormi; Ruutislina (vrd. Man n in e n, rn. t., lk. 54. 55). 

2 Vt. nende kohta iiksikasialikurnalt Man n i n e n, rn. t., Ik. 53 ii. 
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voimatu, et tanQ aar on tol ajal -toepoelest olnud madalam ja lagi
pealne korgem. Tanu ilust~se kirjeldisest ei selgu, kas "siidid", mida 
seal mainitakse, on tikandid voi aplikatsioonid. 

[10] joonise jargi otsustades on siin tegu kitsaaarelise hobe
solekesega, mis ka hilisemal ajal Eesti etnograafiListe ehete hulgas 
on paris harilik 1 ja mida on tuntud iildiselt ka Saaremaal. 

[11] Vt. lahemalt punkt 25.-ga koos. 
[12] Need jalakatted, millest Sperling siin raagib, ei olegi oieti 

sukad, vaid ainu It sukasaared ehk nn. sukavarred, nagu neid tana
paev Saaremaal nimetatakse. Ka on oige, et sukavarsi kandes kai
akse paljaste labajalgadega, kuid seda siiski ainult suve ajal, mitte 
talvel, nagu Sperlingi tekstist voib aru saada. Voimalik, et tol ajal 

_tunti juba ka luhikesisoki-taolisi poiakatteid, nagu neid on kandnud 
Muhu _ naised. Kuid olgu Sperlingi teade suka enda kohta kuitahes 
taielik voi puudulik, meie rahvaroivaste ajaloole see kirjeldis pakub 
ag,,: igal juhul lisa. Koigepealt selgub sellest teatest, et ka Saare
maal on tarvitatud saaresidemeid, mille kohta meil seni on olnud 
andmeid kiill mujalt. On ka huvitav tahele panna, et need sidemed 
igandina piisisid ka veel siis tarvitusel, kui juba kootud sukasaari 
oli tarvitusel. Andmed, mis seni mandril tarvitatud saaresidemeist 
olemas, ei raagi midagi vookujulistest kirjudest sidemetest 2. Et 
Sperling ses asjas oma vaatlusega pole eksinud, seda naivad toes
tavat paar teist teadet samast asjast. Nii oeldakse K e us s I e r i 
poolt avaldatud tekstis, et Saaremaa tiidrukud koidavad oma saarte 
umber bulga kirjut paela, mis saared nagu voipiitid jamedaks paisu
lab. Seda pidavat nad ise ilusaks, kuna vaatlejale naib see komme 
veidrana s. . K r use miirgib ule poolteise saja aasta hiljemini veel 
Muhumaalt, et seal naised liihikesi sukki kandvat ja saared kuni 
polvini kirjuks mahkivaf4. Kahjuks pole vist Eesti muuseumid 
oma kogudesse saanud iihtki niisugust saarepaela. Hupeli teadetest 
voib jareldada, et Eesti mandril veel XVIII sajandi lopul polnud 
parissukad igal pool kodunenud, vaid nende asemel kanti liihikesi 

.. 
1 Vrd. Man n i n e n, rn. t., lk. 394. 
2 Vt. selle kiisirnuse kohta pikernalt Man n i n en, rn. t., lk. 438. 
3 K e u s s I e r, loco cit . . Sonasonalt: .....und binden, urn die Beine, ein 

hauHen bunte Winden, dass sie auffschwellen, wie die Butter-Fiisser, welches in 
unseren Aug-en zwar Monstreuse, in den ihrig-en aher g-antz schone lasset." 

4 Fr. K r use, .Ur-Geschichte des Esthnischen Volksstarnrnes, Leipzig 
1845, lk. 38. 
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sokke ja saaresidemeid 1. Sperlingi teade tundub ses mottes teataval" 
maaral ebaloogilisena, et ta sidem.ete k~ndmist sukasaarikute peal 
margib; ootuseparasem oleks Kruse ja Hupeliga analoogiline teade, 
et liihikeste sokkide karval oleks tarvitatud paljaste saarte katteks 
mahiseid. Et aga sukasa~rtele on ka mujal Eestis (nahtavasti vana 
harjumuse, soojuse vai ilu parast) mahitud sidemeid, seda naib 
kinnitavat iiks teade Pet r i It 2. 

[13] Selle kombe juures on lahemalt peatunud I. Manninen s. 
[14] Kasikirjas toodud joonise jargi (joon. 2) iiksi oleks kiill 

raske tolleaegset Saaremaa adratiiiipi maarata; iildkuju jargi kalduks 
seda pidarna ennemini nelinurkse raamiga taldadraks kui 5aaremaa 
seaninaks. Kui' aga vaadataiiksikasju, siis selgub, et joonis niisama 
vahe annab edasi taldadra konstruktsiooni kui sean ina oma; tegu 
on lihtsalt puuduliku joonistisega. Nii on joonisel naidatud adra 
kasipuu (kurg) ja adervars (vehmer) iihetiikse kovera puuna, kus
juures vehmri osa, mis 100muIikult on mihi korda jamedam, on .nai
datud kasipuust peenemana. Vannas on joonistatud vales proportsi
oonis, vorreldes adra kogusuurusega; ka on yanda perspektiiv vale. 

Et siis joonis meile adratiiiibi kohta suurt selgust ei too, peame 
otsima asja selgitamiseks kaudsemaid teid. Koigepealt aratab tahele
panu sona hacke (konks), millega kirjeldaja margib 5aaremaa atra 
vastandina ratasadrale - pflug. 50naga hacke tahendatakse aga 
saksa keeles harilikult ikka saarast tallata vannasatra nagu seda 
tanapaev tunneme Saaremaal, selle naabersaartel ja Laane-Eesti 
rannikul'. Teiseks kinnitavad H u pel i teated, et vannasader Laane
Eestis ja saartel kindlasti juba tarvitusel on olnud XVIII saj. lopul5, 
seega siis umbo sada aastat hiljem kui 5 per lin g oma markused 
on kirjutanud. Oleks raske uskuda, et selle saja aasta jooksul sealne 
adratiiiip oleks asendatud uuega. 

[15] Siin osutatakse nahtavasti sirbiga loikamisele ' - osumisele. 

I Hupel, m. t., Ik. 178,179. 

J. Chr. Pet r i, Ehstland und die Ehsten II. Gotha 1802, Ik. 176. 
3 Man n i n en, m. t., Ik. 13 ii.; vt. ka E. R. Muuseumi rahvat. kogude 

juht, Tartu 1928, Ik. 19. 

4 Vannasadra leviku kohta vt. liihemalt G . R ii n k, Eesti ader, E. R. Muu
seumi Aastaraamat N, Tartu 1928, Ik. 19 ii. 

sHu pel, m. t., Ik. 276, 277; Saaremaa kohta eriti vt. sarna autori Oeco
nomisches Handbuch flir Lief- und o Ehstliindische Guthsherren I, Riga 1796, 
Ik. 31, joonealune markus. 
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[16] Mida kirjeldaja on siin tahtnud oelda sellega, et ahju val
jastpoolt koeti (von aussen gehitzet wirdt) pole paris selge; jaiib 
kaks voimalust: kas koeti 0 u est voi monest e r i r u u m is t. 
Igal juhul on aga raske uskuda, et ahju suu oleks olnud valjaspool 
rehetuba, sest rehekuivatamisel on just olulise tahtsusega ahjusuust 
tousev suits ja soojus. Ka ei ole senised kiisitlused saaraste valjast
k6etavate rehetubade kohta 5aaremaal andnud mingeid jaatavaid 
tulemusi. Koige toenaolisem onoletus, et 5 per lin g oma kirjel
duses on ara vahetanud e I u m a j a ja r e h e t 0 a, sest Saaremaal 

J 0 0 n. 6. Saaremaa naised nelipiihi laupaeval 1935. a. Kuressaares 
meigusid miiiitamas. - Foto G . Riink. 

on olnud vahemalt hiljemini rehest eraldi ehitatud elumaju, mida koeti 
erilisest kivi- roovialusest 1. Kui see oletus paika peab, siis oleks 
roovialusega elumajade vanus 5aaremaal sellega liikatud ligi sajand 
varasemasse aega, kui seda seniste andmete pohjal v6is oletada. 

[17] Olle keetmine ehk hautamine kuumade kividega on tol 
ajal olnud ka mujal Eestis tuntud ~; veel tanapaev pole see vana 

I H u pel i jiirgi. on saarlased siiiiraseid elumaju ehitanud juba XVIII saj. 
lopul (Topographische Nachrichten von Lief- U . Ehstland I, Riga 1782, Ik. 366), 
sa~a kinnitavad ka E. B I u mf e I d i uurimused (Saaremaa ajalugu, koguteos 
Saaremaa, Tartu 1934, lk. 334) . . Tiinapiiev leidub roovialusega ehitisi koige 
enam Kihelkonna rannikul. 

Vrd. Hi ii r n, m. t., Ik. 45. 
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parlmus Saaremaal taiesti ununenud. Kivid aetakse koldes tulikuu
maks ia tostetakse siis suurte puupihtidega olletorde, meskisse. 
Peale seda kaetakse tors pealt paksu riidekattega (tekkidega) ia 
lastakse meski selle all teatava aia haududa. 

- [18] Meigudeks (nom. sing. meig, gen. meiu) I kutsutakse veel 
tanapaeval Saaremaal haljaid kaseoksi, voi koguni noori kaski, mis 
harilikult nelipiihiks tuppa tuuakse. Nelipiihade laupaeva ohtul, 
peale sauna, liihevad kiila noored (enamasti ikka tiitarlapsed) metsast 
meigusid tooma 2. Suuremad oksad pannakse lihtsalt elumaja nurka
desse piisti, vaiksemaid aga pistetakse seina ia lae pragude vahele, 
kuhu nad jiavad kogu piihade ajaks. Aastat 20 tagasi oli vihe
malt minu kodus (Karia) kombeks tuua nelipiihiks metsast haljaid 
kalmuse (ormi) lehti ja neid puistata pestud kambriporandale. Et 
ka rohtude porandale puistamine suvistepiihade puhul on olnud 
Eestis kunagi laiemalt levinud komme, seda toendab iiks H u pel i 
marge eespool-osutatud kohas. Tahendatud autori jargi on rohte 
puistatud kirikuporandale. . 

[19] Miirgitud punased paelad ei ole toenaoselt midagi muud 
kui kalevikandidkuue kaeluse 1a holmade ' aires, niis olid seaJ hi 1
jeminigi veel iildiseitmoes S• Mis . puut~b nende punaste ilustiste 
siimboolsesse tolgendusse, mis kirjeldaja toenaoselt kohalt kuul.;. 
nud, siis ei tarvitse sel kiill olla; rohkem toepohja kui, teistelgi 
arvukatel rahvaroiva iseirasuste "seletamisel". Nii on L u c e omal 
ajal katsunud s~letada, nagu oTeks Saaremaa erikihelkondade ' eri

. '. L . 
1 Wi e de man n i Eesti-salcsa sonaraamatus ,t3. tr., Tartu 1923) on miirgi

tud vorifi mei, g. meiu, 'Maie, Maibirke' tahenduses: ' Sonaga Magen (mitm. vonn) 
miirgib ka H u pel (T N II, Ik. 82, 83) oksi , mida vana kombe kohaselt nelipiihil 
ia jaanipiieval kirikusse toodavat. Eesti sona mei(g) seisukohalt on huvitav Sp e r
lin gil esinev vonn megen (ainsuses nii siis meg), Mis polvneb . alamsaksa ke elest 
Kesk-A11!lDSaksa. keeles tiihendab aga mei, mei(g)e nii m a i k u u d kui ka rohelist 
oksa ('Griiner Festzweig, Reis von Birken etc' - vt. K. · S chi II e r u. A . L ii b
ben, Mittelniederdeutsches Worterbuch, Br~men 1877, sub mel). Nii pole siis 
kahtlust, et Sperling 'siin (sonaga megen) on miirkinud just nelipiihade kaski . 
Samuti ei jiita eeltoodud miirkmed vist mingit kahtlust, ~t eesti sona mei(g) on 
laen alamsaksa keelest (paral\eelina miirgitagu, et Saaremaal ka maikuud kutsuti 
meiu-kuuks - vt. Wei d e man n, lac. cit.). Ise~ndast ei ole aga roheliste okstega 
maja ilustamine ainult gennaani komme, vaid selle juured ulatuvad Euroopas 
Kreeka-Rooma antiikaega (vt. Iiihemalt Handworterbuch des deutschen Aberglau
bens, Band V, Berlin u. Leipzig 1933, v. 1515, sub Maibaum). 

2 Viihemalt Karjas toimus see veel aastat 15 tagasi niiviisi. 
3 Manni ~ en, m. t., 1". 193. 
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nev rOlvavarv mingi univorm, et inimesed sOlas iiksteist kerge
mini tunneksid l ; Muhu naiste vammusel leiduvad erilised orna
mentaalse iseloomuga rinnakirjad, mille tekkimist Muhu r~hvajutt 
jargmiselt seletab: kui ruiitlid tulnud maale ristiusku tooma, loiga
nud nad naistel rinnad ira - selle veretoo malestuseks hakanudki 
naised rinnakirju kandma 2. Ka mandril on tuntud igasugu rahva 
seletusi kohalikkude roivamoodide tekkimise kohta, nende hulgas 
m. s. seegi - et noorilustised pikk-kuubedel on moisaharrade poolt 
seatud s. 

[20] Marge on huvitav selle poolest, et siin konstateeritakse 
kingade kandmist juba ~ XVII sajandil, kuna Hupel neid mandril 
margib iile 100 a. hiljemini ilmse haruldusena 4. Sperlingi teate 
kinnituseks olgu veel tahendatud, et kingi juba XVlll sajandi algu-:, 
ses on loetud Saaremaa halduskonDa naisteenijate palga hulka 5. 

[21] On tahelepandav, et kirjeldaja margib tiidrukute peapaela 
sonaga schnur (= Door), kuna need hilisemal ajal olid riideaarest voi 
voomoodi koetud paelast 6• Pole aga sugugi voimatu, et tol ajal 
juuste kooshoidmiseks toesti tarvitati noori voi sormedel punutud 
paela. Meil on mandril naiteid, et seda liiki peaehet kutsutakse 
longaks voi njjjjriks, kuigi asi ise enamasti on jubalaia paela tao
line 7. Mingi putuka (hispaania karbse?) tiibade ja koibade poi
mimine peapaelasse tundub aga fantastilisena, ega ole muid andmeid 
leidu~ud ka selle toeparasuse kontrollimiseks. 

[22] See teade katsikupudru viimisest on suureparane toendus, 
kui visad on vanad . parimused kaduma: olen titepudru viimise lu
gusid kuulnud Saaremaal iiksikasjadeni nonda, ' nagu Sperling seda 
kirjeldab. Sinnapoole kaldub ka L u c e kirjeldis XIX saj. algu
sestB. Tanapaeva saarlaste malestise jargi viidi nn. titepudru 
naabrinaiste poolt vastsiindinule kas kausis voi vaikeses kaanega 
puupiitis. .Pudru keskel oli voisilm ja selle umber, ' mooda kausi 
aart, poolekS loigatud munade rida. 

I L u c e, m. t., Ik. 37, 38. 
Manninen , m. t., lk. 193. 

3 Samas, Ik. 191. 
4 H u pel, m. t ., Ik. 152. 
5 Leo Lee s men t, Saaremaa halduskonna finantsid 1618/19. aastaI, Acta 

et comm. Univ. Tartuensis. B XXlX.t, Tartu 1933, lk. 32, 33, 34, 36. 
6 Man n i n en, m. t., Ik. 36. 

Samas, Ik. 37. 
S L u c e, m. t., Ik. 96. 
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[23] Harilik noorte hiirgade juhtimisviis - nimetatakse hiirgade 
ees kiiimine. 

[24] Siin on kiisimuses toeniioselt noorid, mis seoti iimber vilt
kiibara rummu. Niipalju 'l~ui ERM-s leiduva ainese pohjal voib 
sustada, on noori kandmine kiibara rummu umber vordlemisi juhus
lik nahtus; seevastu on kantud seal mingit riideaart voi 
paela. Vordluseks olgu aga margitud, et noori kandmine talupoja 
viltkubaral on Laane-Euroopas XVI ja ~ XVII sajandil uldine I. 
puuduvad aga teated olgedest ja johvidest punutud paelte kohta, 
nagu neid on mainitud meie kiisikirjas. 

[25] Tinailustiste tarvitamine naiste roivaste juures oli Saare
maal paiguti kombeks niikaua kui seal rahvariiet on iildse kantud. 
Tinaga (nn. malidega) ilustati pikk-kuue, kampsuni voi liivistiku 
holmu. . Harilikult oli iiks malipaar roiva holmadel, seal kohas, kust 
need kinni haagiti. Mustjala naised on aga kandnud oma liivistiku 
e. abude holmadeI silmapaistvalt laia mali de aiirestist, mis 
peaaegu kogu holm a pikkuse 2: S per 1 i n g i s t voib aga nii 
saada, et XVII saj. on kantud tinailustisi palju laiemalt, ka 
oIgadel ja iimberringi allaares (vrd. p. 11). Kahjuks ei selgu kir
jeldisest piris tipsalt, kas kirjeldaja sonaga rock on moeldud pealis
kuube voi seelikut. Iseendast ei tarvitse see tina rohkuse 
mine naiste roivastel olla sugugi liialdus, sest meil on ka mujalt 
Eestist andmeid, et naised oma seelikutel on kandnud tinanaas
tudest aarestisi ja ilustusvootmeids. Mingit naastude soomust 
naib seelikul kandvat ka see "liivimaa neiu", kelle kujutis on 
dud iihel XVI saj. lopu vaseloikel .1 ja toeniioselt voib sel graviiii
ril kujutatud naist pidada eestlaseks. Olgu margitud, et vanemal 
ajal asendasid tekstiilornamente roivastel sageli metall- ja klaas
ilustised. Koige vanem eesti roivaosa, kus voime tahele panna tina
ilustisi, on naise villane riiii Pariselja rabaleiust, Mis kuulub 
muinasaja loppu voi varasesse keskaega. Huvitaval kombel on tina
naastukesed sellegi riiii kiiljes ristikujulised, kuigi need iiksikasja

1 Fr. Hot ten rot h. Handbuch der deutschen Tracht, Stuttg-art, lk. 547. 
628. 652, 662 ja joon. 128: 3, 164: 1.5. 

2 Man n i n e n, m. t., lk. 193, 297. 298. joon. 143, 264. 

5 Man n i n e n, m. t., lk. 245, 246, joon. 222. 223. 

4 Samas. lk. 246, joon. 2. 
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des erinevad Sperlingi joonisest Goon. 3) 1. Kas tina raskus 
Saaremaa naiste kuubedel ju_st 28 naelani kiiiindis, seda meie mui
dugi enam tiipsalt kindlaks maarata ei saa, kuid naib oIevat kiill 
kindel, et Saarema~ neiude tina tarvitus on XVII sajandil olnud 
suur: tina on hinnatud nahtavasti usna korgelt, sest see esineb m. s. 
Saaremaa halduskonna naisteenijate palga hulgas 2. 

G. Riink. 

1 Vrd. Tallg-ren. m. J., lk. 58 ja joon. 78; H. Moora, Eestlaste kul
tuur muistsel iseseisvuse-ajal, Tartu 1926, lk. 5-7. 

2 Nimelt leidub Saaremaa halduskonna kojateenijate palkade juures markus, 
et kahe talupojatiidruku aastapalg-a hulka on kuulunud kokku 4 naela ing-liStina; 
see oli aastal 1618119 (L e e s men t, m. t., lk. 33,34). 


