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Serpijevka-2 koopa maalinguid peavad mõned uurijad samuti
hilispaleoliitilisteks. Koobas on umbes 150 m pikk, kohati 7–8 m
kõrge ning paikneb Ignatijevkast umbes 15 km ülesvoolu Serpijevka
küla lähedal. Sellest on leitud paleoliitilisse aega kuulunud esemeid
ja loomaluid, mis sarnanevad Ignatijevkast avastatutega. Maalin-
gud paiknevad umbes 40 m kaugusel koopasuust. Kujutatud on
mingit looma (ilmselt põtra), geomeetrilisi märgendeid (jooni ja
ovaalseid laike). Neist mõned (eriti korrapärased jooned) sarnane-
vad Ignatijevka vastavate koopamaalingutega. Kahjuks on valdav
osa kujutistest väga halvasti säilinud ega võimalda täpsemat ana-
lüüsi (Petrin & Širokov 1990). Pole võimatu, et tegemist võib olla
ka neoliitiliste kaljumaalingutega, mida kogu Uurali mäestikus
leidub rohkesti.

Siberi regioon

Võrreldes Euroopaga on Siberist leitud suhteliselt vähe paleo-
liitilist taiet. See on seletatav paleoliitikumi lõpul Lääne-Siberi ja
osalt Kesk-Siberi kohal laiunud ääretu veekoguga (vt joonis 2), kuid
ka regiooni suhteliselt vähese uuritusega. Olulisimad taideleiud
pärinevad Jenissei ja Angara jõgikonnast, kus tuntuimateks on
Malta ja Bureti muinasasulad. Üksikuid taideesemeid on avastatud
ka Jenissei äärest ja lõuna pool Baikali järve.

Afontova Gora asub Krasnojarski linnas Jenissei kaldal ja on
Siberi leiukohtadest kõige läänepoolsem. Selle kultuurikihtidest
pärinevad kaks riibitud pinnaga kiviketast, kolm mammutivõhast
kerakest, kivist ja luust kettaid, helmeid, jäneseluust ehteid, põdra
ja polaarrebase hammastest ripatseid ning kaks aukudega luust
ja sarvest eset (joonis 48). Leide säilitatakse Ermitaa�is ja need on
20,9 at vanad (PSSSR 1984: 357).

Ust-Kova hilispaleoliiti-
line asula asub Angara va-
sakkalda lisajõe Kova suud-
mes. Selle kolmekihilise

Joonis 48. Afontova Gora-2
kolmeaugulised esemed (Abra-
mova 1962: LIX).
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leiukoha alumised kihistud
on osutunud Siberi kohta
üllatavalt vanadeks (28–32,9

at). Keskmisest, 23,9 at va-
nast kultuurikihist on avastatud

üle kolme tuhande kivieseme, enam kui kümme tuhat luutükikest
ning mõningaid muinastaideleide. Huvitavamad nende seas on
punase ookri jäänustega kaetud mammutikujuke ja geomeetriline
figuur, mida peetakse pesal istuvaks stiliseeritud linnuks. Peale
selle on samast kihist leitud veel luuhelmeid ja loomahammastest
ripatseid (Vassiljevski & Drozdov 1983). Võhast 8,4 x 4,8 x 2,3 cm
mammutikujuke on senini ainuke Siberi leid omataoliste seas
(joonis 49).

Malta on Siberi kõige rikkalikum muinastaide leiukoht. Ta paik-
neb Bratski rajoonis, umbes 85 km Irkutskist loodes Angara lisajõe
Belaja vasakul kaldal. Asulakoht avastati 1928. aastal sai ning
lisaks muinastaidele tuntuks ka elamujää-
nuste ja rikkalike panustega lapsehaua poo-
lest. Avastamisjärgselt ja hiljem, 1956. a tegi
siin arheoloogilisi kaevamisi tuntud arheo-
loog ja antropoloog M. Gerassimov. Malta asu-
lat peeti algselt umbes 22 at vanuseks, mille
kummutas hilisem 14,7 at vanune radiosüsi-
niku dateering (PSSSR 1984: 314–315). Sealt
saadud leide säilitatakse Ermitaa�is ja Mosk-
va Riiklikus Ajaloomuuseumis.

Malta muinasasulast pärineb rohkesti
mammutivõhast naisefiguure (kokku umbes
30 tk), neist enamik on säilinud tervena. Osa-
liselt on naisi kujutatud samas maneeris kui
Ida-Euroopas: sageli alasti, mõnda ka suh-

Joonis 49. Ust-Kova mam-
mutikujuke (Vassiljevski &
Drozdov 1983).

Joonis 50. Detailsete näojoontega mammutivõ-
hast naisekujuke Malta muinasasulast (Jelinek
1982: 315).
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teliselt vormikana. Suurem osa neist on siiski saledate kehavormi-
dega. Malta naisekujukesed erinevad Ida-Euroopa paleoliitilistest
veenustest peamiselt riietusesemete, tõetruu esituslaadi ja detail-
semate näojoonte poolest. Euroopa veenustel on eriliselt rõhutatud
kehavorme, pöörates vaid vähest tähelepanu näole ja riietusele.
Teostuselt on Malta leidudest kõige meisterlikum vanemat alasti
naist esitav 8 cm pikkune mammutivõhast kujuke, mis leiti 1956.
a (joonis 50).

Sellel on väga isikupärane näoilme, mis väljendab isegi meele-
olu. Kujutatud on ninasõõrmeid, silmi, lõuga, suud ja isegi suud
ümbritsevaid kortse. Nägu raamivad pikad lokkis juuksed. Eba-
proportsionaalselt väikesel kehal on eristatavad rinnad ja istmik.
Jäsemeid pole rõhutatud ja ka kõhul lebavad käed on vaid tinglikult
modelleeritud. Jalad moodustavad alaosas koonilise tipu, mida läbiv
ava tõendab, et kujukest on kantud ripatsina kaelas (pea alaspidi).

Malta rohkete naisekujukeste juures leidub selgeid viiteid paleo-
liitilisele riietusele. Kasutatud on karusnahkset, kaunis umbset
kostüümi, mille juurde kuulus kapuuts (joonis 51). Osa uurijaid
peab kujukeste riietusel olevat luunulamustrit kuukultuse ilmin-
guks.

Mõnedel figuuridel on üksikasjalikult kujutatud vaid pead. Neid
pulgataolisi antropomorfseid taideesemeid saab naiselaadseks
pidada vaid tinglikult (joonis 52).

Joonis 51. Riietatud naise mam-
mutivõhast 4 cm pikkune kujuke Mal-
tast (Abramova 1962: XLIV).

Joonis 52. Mammutivõhast
pulgataoline naisekujuke (Abra-
mova 1962: XLIV).
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Teise huvitava pisiplastika rühma moodustavad mammutivõ-
hast peamiselt lendavaid luikesid kujutavad linnukujukesed.
Nende pea ja kael on eriti hoolikalt modelleeritud. Tiivad on üle-
jäänud kehaga võrreldes suhteliselt väikesed. Keha tagaosas on
ava, mis võimaldas kasutada kujukest ripatsina. Sageli on ava ser-
vadel lennul tahapoole sirutatud jalgu tähistavad sisselõiked (joonis
53 A). Muudest maailma regioonidest ei ole selliseid linnukujutisi
senini avastatud. Kokku on neid Maltast leitud 13, suurim on ligi
15 cm, kõige lühem 4,5 cm pikk. Üks lendava luige figuuridest oli
panusena elamusse maetud lapse hauas.

Ühte mammutivõhast luigelaadset lindu on kujutatud seisvana.
Selle jalga läbib ava, mis võimaldas kasutada taiest ripatsina (joonis
53 B). Mittelendavana on modelleeritud veel kahte lindu. Üks neist
on ujuv ornitomorf, mille looduslik prototüüp pole täpsemalt mää-
ratletav. Teine, väga hoolikalt töödeldud ja ilmekas teos kujutab
põldpüüd (joonis 53 C).

Graveeritud loomakujutisi on kahel mammutivõhast plaadike-
sel. Ühele neist, mõõtmetega 8,2 x 3,6 cm on koos mõnede joonte ja
lohukestega graveeritud mammut. Teisele 14,1 x 8,5 cm suurusele
ja keskele puuritud avaga mammutivõhast plaadikesele on loodud
kolm maokujutist, mis on suhteliselt haruldane motiiv paleoliitili-
ses taides. Laiade peade tõttu võib kahe mao prototüüpideks pida-

Joonis 53. Malta mammutivõhast lin-
nufiguurid: A – lendava, B – seisva luige
kujutis, C – põldpüü (Abramova 1962: LII
ja LIII).

A B

C
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da kobrasid. Plaadikese teisel küljel paiknevad lohkmustrist
spiraalid, millest suurim algab plaati läbivast avast. Seda ümbrit-
sevad väiksemad lohukestest kaksikspiraalid (joonis 54).

Rohkesti on Maltast leitud mitmesuguseid luunula- või lohk-
mustriga ornamenteeritud, ümara ja lapiku ristlõikega vardaid,
juuksenõelu, pöörasid ja muid esemeid. Eriti rikkalikult on ehteid:
peavõrusid, käevõrusid, rinnaehteid, keesid, ripatseid jms. Peavõ-
rud (üks neist leiti lapse koljult) ja nende katked on valmistatud
mammutivõhast plaadikestest ning tavaliselt ornamenteeritud
lohkmustriga. Samast materjalist on tehtud ka käevõrud. Ühe käe-
võru valmistamiseks on kasutatud ka poolvääriskivi. Ülalkirjel-
datud lohkornamendi ja maokujutistega ning muid mammu-
tivõhast plaate võidi kanda riietel rinnaehetena. Rohked ripatsid
ja helmed on valmistatud mammutivõhast, põdrasarvest, lindude
toruluudest, kala selgroolülidest ja kivist. Enamikus on need
ümara, osalt ka kolmnurkse kujuga. Eelkõige väärib seda tüüpi
leidudest mainimist terviklik kae-
lakee, mis leiti lapse hauapanu-
sena. See koosneb ühest kesk-
sest ja kuuest sekundaarsest
ripatsist ning 120 lapikust
helmest. Ripatsite pind on
üleni kaetud lohkornamen-
diga (joonis 55).

Joonis 54. Graveeringud mammutivõhast plaadikesel (Abramova 1962:
L 2, LI 2).

Joonis 55. Lapse hauapanu-
seks olnud kaelaehe (Abramova
1962: LVI).
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Buret on Siberi teine tuntud paleoliitilise taide leiukoht. See
asub Angara paremkaldal Belaja suudme läheduses. Seda muinas-
asulat uuris aastatel 1936–1940 A.  Okladnikov. Buretist kogutud
leiuaines on analoogne Malta omaga. Kuigi mõlemad asulad eksis-
teerisid peaaegu üheaegselt, osutus Buret muinastaide poolest mär-
gatavalt vaesemaks. Selle kultuurikiht on radiosüsiniku meetodil
määratud 14,8 at vanuseks, millele vastandub stratigraafia ja leiu-
materjali põhjal tehtud 22 at vanune dateering (PSSSR 1984: 314–
315).

Bureti kõige ilmekamateks taide-
leidudeks on neli mammutivõhast ja
üks siugkivist naisekujuke, mis
stiililt sarnanevad Maltast leitutega.
Suurepäraselt on säilinud 12,2 x 1,9
cm pulgataoline mammutivõhast
taies, millel on sale, taljest ettepoole
kaldu keha ja suhteliselt detailsed
näojooned. Eristatavad on suu, nina
ja viltused silmad. Kujukese ülejää-
nud osa on kaetud luunulamustriga
(joonis 56). Algelised näojooned on
loodud veel ühele naiselaadsele fi-
guurile.

Buretist leiti ka üks Malta luige-
kujukese analoog ja põdrasarvest
veelinnupea. Viimast võidi kasutada
suurema puuskulptuuri osana. Eh-
teid esindavad leiuaineses nefriidist
kettake ja siugkivist pöörad.

Siberis on veel teisigi, kuigi vähem tuntud paleoliitilise taide
leiukohti. Siberi esimesed paleoliitilised taideesemed avastati 1871.
aastal Irkutski Gospitalist. Nende seas oli 5 mammutivõhast peri-
meetrilise joonmustriga illustreeritud silindrikest (joonis 57 A). Sa-
mast leiti veel mammutivõhast illustreeritud kettaid, kerakujuline
ese ja mitmeid ripatseid. Kahjuks hävisid need kõik 1879. a Irkutski
muuseumi põlengus. Irkutski Gospitali lähedalt avastati veel tei-
negi paleoliitiline asulakoht Verholenskaja Gora, mis asub Uša-
kova jõe paremkaldal. Ka sealsed leiud, nende seas auguga kettad,
mammutivõhast munataoline ese, geomeetrilise ornamendiga ese-

Joonis 56. Luunulamust-
riline naisekujuke Buretist
(Abramova 1962: LVII).
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mekatked ja hirve lõikehambast ripatsid hävisid ülalmainitud tule-
kahjus.

Altai mäestiku teadaolevalt ainukeseks paleoliitiliseks taide-
esemeks on Ust-Kanskaja koopast leitud poleeritud ovaalse kujuga
luuripats. Lõuna pool Baikalit Selenga jõe vasakkaldal 18 km Ulan-
Ude linnast allavoolu on Ošurkovo paleoliitiline asula, mille kae-
vamisel avastati 1958. a kivist kolmnurkse kujuga ripats (joonis
57 C) ja siksakjoonega ornamenteeritud luueseme katke. Angara
paremkaldal Irkutskist 200 km allavoolu 12 km enne Malõševka
küla asub mitme kultuurikihiga paleoliitiline asula Krasnõi Jar.
Siit leiti 1957. a istuva inimese stiliseeritud luuskulptuurike, mille
küljed ja selg on kaetud joonmustriga (joonis 57 B). Hilispaleolii-
tiliseks on Okladnikov dateerinud veel hobuse ja härja kujutised
Šiškino kaljumaalingutel, mis paiknevad Leena jõe ülemjooksul
Katšugi linnast 18 km allavoolu. Tema oletus pole aga senini veel
kinnitust leidnud.

Joonis 57. Vähemtuntud Siberi leiukohtade muinastaiet: A – Irkutski
Gospital, B – Krasnõi Jar, C – Ošurkovo (Abramova 1962: XLIII ja LIX).

A B

C
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Kokkuvõtteks

Ida-Euroopa ja Siberi aladelt on leitud rohkesti paleoliitilist muinas-
taiet. Enamasti on tegemist ehete, pisiplastika ja ornamenteeritud
esemetega. Uurali mäestikus on avastatud ka koopamaalinguid.
Suhteliselt vähem esineb graveeritud figuratiivset taiet.

Temaatika poolest on vaadeldud areaalis kõige ühtlasemalt esin-
datud naisekujud ehk nn paleoliitilised veenused. Nende ulatuslik
levik ja sageli ka hoolikas teostus kajastavad jääaja inimeste maa-
ilmavaatelist seotust viljakusmaagiaga. Samale kultusele viitavad
ka mõned maalingud Ignatijevka koopas.

Ida- ja Kesk-Euroopa pisiplastikas ja koopamaalingutes on sa-
geli kujutatud veel jääaegset suurfaunat. Mammutite ja hobuste
kõrval kujutatakse ninasarvikuid ja mõningaid kiskjalisi. Siberi
muinastaides suurfauna kujutised peaaegu puuduvad. Seal esin-
davad loomalaadseid kõige enam linnud, eriti luiged.

Peaaegu kõik leiukohad on andnud rikkalikult mitmesuguseid
ehteid: ripatseid, helmeid, käe- ja peavõrusid. Sama võib öelda orna-
mendi kohta, mis regiooniti on väga varieeruv. Eriti mitmekesine
ja rohke on seda tüüpi muinastaie Ukraina ja Kesk-Venemaa aladel.

Mütoloogiliste arusaamade järkjärgulise mitmekesistumisega
kaasnes hilispaleoliitilises taides ka märgatav esteetiline areng.
Paljusid selleaegseid luu- ja kivikujukesi, gravüüre, ehteid ning
koopamaalinguid võib tänapäevaseski mõttes pidada tõelisteks
kunstiaareteks.

Kommentaar
1 Cal – tähistab kalibreeritud (päikese- ehk kalendriaastateks ümber-

arvestatud) radiosüsiniku dateeringut. Geoloogid, paleokliima ja paleolii-
tikumi uurijad kasutavad enamasti konventsionaalset skaalat, mille datee-
ringud on üldjuhul nooremad, kuna need ei sisalda parandusi.
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