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Saateks

Kullal ja hõbedal on inimkonna ajaloos olnud erakordselt tähtis roll. Neil on palju väärtuslikke omadusi – nad on 

säravad, vastupidavad ja kergesti töödeldavad, nad on haruldased ja seetõttu kallid ja ihaldusväärsed. Praktilise 

väärtuse kõrval on alati olnud oluline ka kuld- ja hõbeesemete sümboolne tähendus. Puhtuse ja hinnalisuse 

tõttu on väärismetalle juba tuhandeid aastaid seostatud jumalikkusega. Seetõttu on nad olnud põhilisteks 

materjalideks, mida kasutati (ja kasutatakse siiani) religioossete rituaalide käigus. Kristlikus kirikus on reeglina 

valmistatud jumalateenistuseks vajalikud nõud kullatud hõbedast, nagu sageli ka altaril seisvad küünlajalad 

ja krutsifiks. Samavõrd oluline kui kirikus oli kuld- ja hõbeesemete roll ka kuninga- ja vürstikodades ning kõrg-

seltskonna kodudes. Oma rikkuse eksponeerimine ehete või lauahõbeda kaudu on sajandeid olnud tähtsaks 

seisuse ja võimu indikaatoriks. Kuld- ja hõbeesemete hulk ning nende teostuse meisterlikkus osutas omaniku 

jõukusele ja tema kõrgele kohale ühiskonnas. Läbi aegade on väärismetallesemed olnud ka kapitalireserviks, 

mida vajadusel rahaks teha.

Hõbedal ja kullal on tihe seos rahaga. See tõi endaga varakult kaasa vajaduse kontrollida ja tagada müntideks 

löödava hõbedasulami kvaliteeti. Ka kuld- või hõbeesemete ostja soovis garantiid, et kasutatud on õiget ja 

kvaliteetset materjali. Seetõttu sai 15.–16. sajandi Euroopas kohustuslikuks väärismetallesemete märgistamine 

meistrimärgi, linnamärgi ja prooviga. Seda nõuet järgitakse tänapäevani, selle vahega, et meistri- ja linnamärgi 

asemele on tulnud firmamärk.

Eesti keeles, nagu enamikus Euroopa keeltes, on väärismetallide kunstilise töötlemisega tegelevad meistrid 

saanud nime metallide kuningaks peetava kulla järgi, hoolimata sellest, et valdavalt on kullassepad läbi sajandite 

tegelenud eelkõige hõbeesemete valmistamisega. Tõsi, eesti keeles kõlab hästi ka hõbesepp. 

Kullassepatööd on alati kõrgelt väärtustatud. Juba keskajal asusid kullassepad-juveliirid oma sotsiaalse posit-

siooni poolest käsitööliste seas kõrgeimal astmel ja olid jõukuselt lähedased kaupmeestele. Keskajal tekkisid ka 

käsitööliste kutseorganisatsioonid gildid ja tsunftid. Kullasseppade tsunft tegutses keskajal vaid kahes siinses 

suurlinnas – Tallinnas ja Tartus, ent 17.–18. sajandil võrsus kuulsaid kullasseppi ka tolleaegsetest väikelinnadest: 

Pärnust, Narvast ja mujalt. 19. ja 20. sajandi vahetusel rajati esimesed suurettevõtted, Eesti Vabariigi ajal kogusid 

tuntust omamaised firmad, nagu Roman Tavasti väärtmetallasjade ja märkide tehas.
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Seega, ehkki laulusalm ütleb „Ei hõbedat, kulda ei leidu me maal”, on see kaugel tõest. Eesti muuseumides 

ja kirikutes, erakogudes ja kodudes on tallel tohutu hulk imekauneid vanu hõbeesemeid. Siinse raamatu jaoks 

neist valikut teha oli erakordselt raske. Põhiliselt olen tutvustanud vanemat kiriku- ja lauahõbedat ning gildide, 

tsunftide ja vennaskondade aardeid, mis sündisid kullasseppade käsitöö tulemusena ja esindavad Euroopa 

suuri kunstistiile alates gootikast kuni klassitsismini. Lisaks olen valinud unikaalsemaid või kunstilises mõttes 

huvitavamaid teoseid ka tööstuslikult toodetud hõbeda seast, sealhulgas Eesti Vabariigi aastatel loodust, millele 

on käsitsi lisatud kaunistusi või graveeringuid. Nõukogudeaegset metallehistööd, rääkimata sellest, mis loodud 

iseseisvuse taastanud Eestis, on siiani vähe uuritud, mistõttu neid ajajärke esindab raamatus vaid mõni üksik teos.

Teadlikult olen välja jätnud ehted, erandiks paar keskaegset eset, millel oli lisaks ehtimisele ka muu ots- 

tarve. Ehetest, aga ka märkidest, medalitest, ametikettidest ja muudest ehtimisfunktsiooniga esemetest tuleks 

kirjutada omaette raamat. Siinsete ehtekunstnike looming väärib seda kindlasti.

Väärismetallist esemed elavad tihtipeale aastasadu kauem kui nende omanikud. Esemetel on oma elulugu: neid 

valmistatakse (nad „sünnivad”), tellitakse, kingitakse, ostetakse, müüakse, vahetatakse, vahel ka varastatakse... 

Neid parandatakse, täiendatakse ja tehakse ümber. Nad rändavad ühest kohast teise. Eseme eluea jooksul võib 

muutuda tema funktsioon: näiteks algselt mõisaproua ehtekarbina kasutatud hõbelaekake kingitakse hiljem 

kirikule, kus see muutub oblaatide toosiks, ning mõnisada aastat hiljem leiab tee muuseumisse. 

Uued vajadused ja tarbimisharjumused toovad endaga kaasa uut liiki esemeid. Eriti hästi on see jälgitav 

näiteks varauusaja söömis- ja joomiskultuuris, kui uued moekad joogid – kohv, tee ja šokolaad – tõid endaga 

kaasa terve hulga uute vormide ja nimetustega hõbenõusid. 

Raamatus olen esemeid mitte üksnes kirjeldanud, vaid jutustanud lugusid sellest, milleks neid loodi, mis 

puhuks kingiti, kuidas kasutati ja kaunistati, mida tähendavad neil leiduvad märgid ja sümbolid ning kuidas 

esemete omanikud või kinkijad end hõbeteostel jäädvustasid. Teisisõnu, olen keskendunud esemete ajaloolisele 

ja kultuurilisele kontekstile. Samuti olen andnud lühiülevaate kullasseppadest, kes neid esemeid lõid – nende 

päritolust, perekondlikest sidemetest, loomingust ja karjäärimustritest. Selleks, et huvilistel oleks võimalik kir-

jeldatud aardeid oma silmaga muuseumides kaeda, olen märkinud nende praeguse asukoha, mis alati ei kattu 

muuseumiga, mille kogusse ese kuulub.

Eesti kunstiteaduses suhtutakse kullassepakunsti paraku pisut üleolevalt kui tarbekunsti, mis asuvat kunsti- 

liikide „hierarhias” madalamal kui näiteks maalikunst või skulptuur. Seda suhtumist peegeldavad kahjuks ka 

koguteose „Eesti kunsti ajalugu” seni ilmunud köited, kus hõbedat on käsitletud kõigest ühes. Loodetavasti 

aitab käesolev raamat teadvustada, kui olulist rolli on kuld- ja hõbeesemed meie ajaloos mänginud, ja neid 

seeläbi (taas) väärtustada. 

Hõbeteoste valikul ja uurimisel oli mul palju abi vastutulelikest muuseumitöötajatest, kirikuõpetajatest ja 

erakogujatest. Eriline tänu kuulub järgmistele inimestele: Niguliste muuseumi direktor Tarmo Saaret, Tallinna 

Linnamuuseumi teadusdirektor Pia Ehasalu ja peavarahoidja Lea Sillart, Eesti Ajaloomuuseumi koguhoidja Maia 

Madar, Eesti Rahva Muuseumi peavarahoidja Riina Reinvelt, Tartu Linnamuuseumi peavarahoidja Kaie Jeeser ja 

arheoloogiaosakonna juhataja Arvi Haak ning Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi ehte- ja metallikogu hoidja 

Ketli Tiitsar. Raamatu valmimisega seotud uurimistööd on toetanud haridus- ja teadusministeeriumi rahastatav 

teadusprojekt IUT18-8 „Liivimaa kujunemine: toimijad, institutsioonid ja võrgustikud kesk- ja varauusaegses 

Läänemere regioonis”.
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1
OTEPÄÄ  

RELIKVIAAR (?) Valmistamisaeg: 13. sajand (?)

Valmistamiskoht: teadmata

Autor: teadmata

Läbimõõt: 5,2 cm (suurim detail)

Asukoht: TLÜ arheoloogia teaduskogu

Ajalooline kogu: Otepää linnusekabel

Otepää linnus on erakordselt põnev koht, sest selle 

arheoloogiliste kaevamiste käigus on päevavalgele 

tulnud terve rida haruldasi esemeid, mis on avastamis-

rõõmu pakkunud mitte üksnes arheoloogidele, vaid ka 

kunstiajaloolastele. Kõige kuulsamaks leiuks on ilmselt 

Otepää püss – Euroopa vanimaid säilinud käsitulirelvi –, 

mida tutvustati raamatus „101 Eesti arheoloogilist leidu”, 

ent mille kohta on avaldatud ka mitu teadusartiklit ja 

kaitstud doktoritöö. 

1950. aastate kaevamiste käigus leiti Otepää linnusest 

ka kõige vanemad Eestis säilinud kirikuriistad: hõbedast 

armulauakarikas ja pateeni (armulaualeivataldriku) 

fragment, pronksist viirukisuitsuti ja kahe hõbedast 

missakannukese detailid. Kõik need esemed on maa-

põues deformeerunud ja ilmselt ka linnuse põlengus 

kannatada saanud, nii et eriti esinduslikud nad välja ei 

näe. Algselt on aga olnud tegu väga peene hõbesepise ja 

pronksivaluga. Esemete stiililised iseärasused osutavad, 

et suure tõenäosusega pärinevad nad 14. sajandi 1. poo-

lest. Kirjalike allikate kohaselt asus 13. sajandil rajatud 

Otepää piiskopilinnuses peaingel Miikaelile pühitsetud 

kabel, seega võib arvata, et leitud kirikuriistad pärinesidki 

sellest kabelist. Tõenäoliselt jõudsid esemed maapõue  

14. sajandi lõpus peetud Saksa ordu ja Tartu piiskopi 

vahelises sõjas, mille käigus linnus maha põletati.

Kui eespool nimetatud leiud on avaldatud, siis 1950. 

aastatel Otepäält päevavalgele tulnud aarete seas leidub 

ka selliseid, mida seni pole avalikkusele tutvustatud. 

Nende hulgas on ümara kujuga ja mäekristallist panustega 

hõbeplaadikesi, mis nende küljes asuvate augukeste 

põhjal otsustades on olnud millegi külge kinnitatud. 

Kõige suuremal ümaral hõbeplaadikesel (läbimõõt pisut 

üle 5 cm) on keskosas võrdhaarse risti kujund. Iga haru 

vahele on olnud kinnitatud kuueleheline lilleõis, ent 

neid on alles vaid kaks. Õielehed on täidetud tumeda 

emailiga, südamik on hõbedast. Kolmel plaadil on 

ovaalse hõbekorvikese sisse kinnitatud mäekristall. 

Tõsi, kivile ei ole tehtud analüüse, mistõttu on arvatud, 

et tegu võib olla ka tules värvi muutnud ametüstiga. 

Vähemalt kolme plaadikest on kaunistanud pealiskiri, 

ent ühel on see kahjustuste tõttu muutunud loetamatuks. 

Sõnad ja lühendid (nt D G – Dei gratia) on ladina keeles, 

tähtede kuju on iseloomulik 13. sajandile või 14. sajandi 

algupoolele. Üllatuslikult nimetatakse pealiskirjas püha 

kuningas Oswaldit. Üllatuslikult seetõttu, et selle pühaku 

austamisest siinmail polnud seni andmeid. Oswaldi-

nimelisi pühakuid on olnud vähemalt kaks, ent ainult 

üks neist kandis kuninga tiitlit – Northumbria kuningas 

Oswald, kes valitses aastast 634 kuni oma surmani 

641 või 642. Ehkki Oswaldi kultus oli kõige tugevam 

Inglismaal, jõudis see ka Mandri-Euroopasse. Näiteks 

Saksamaal Hildesheimis on sealse toomkiriku varade 

seas 12. sajandi lõpust pärinev pühaku büsti kujutav 

relikviaar. Hildesheimi kandist tuli aga keskaegsele 
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Liivimaale nii vaimulikke ja aadlikke kui ka kaupmehi ja 

käsitöölisi. Mõistagi võisid teadmised pühast Oswaldist 

liikuda siia ka teisi kanaleid pidi. 

Otepäält on lisaks kirjeldatud hõbeplaadikestele leitud 

ka mõned tillukesed ovaalsed või ristkülikukujulised, 

allosas ahenevad metallkorvikesed, mis ümbritsevad 

samasuguseid „kristalle”. Arvatavasti pärinevad kõik 

need kaunistused samalt esemelt. Ent mis esemega 

võis olla tegu? Seni on oletatud, et kaunistused katsid 

mõne väärika kirikuraamatu (nt piibli või missaali) 

kaant. Selleks on detailid aga liiga kõrged või sügavad  

(8–12 mm). Pigem võib arvata, et „kristallidega” plaadi-

kesed ja korvikesed olid kinnitatud mõne (puust?) laeka 

või altaril seisnud risti külge. Uhkelt kaunistatud laegas 

või rist aga võis endast kujutada relikviaari – nõud, 

mis oli mõeldud reliikviate ehk pühade säilmete hoid-

miseks. Relikviaare valmistati erineva kujuga: levinud 

olid katusekujulise kaanega kastid, vääriskividega 

kaunistatud ristid ja erinevaid kehaosi (nt pead või 

kätt) jäljendavad anumad. Kas Otepää linnuse kabelis 

asus 13.–14. sajandil tõepoolest püha Oswaldi reliikvia, 

vajab edasist uurimist, nagu seegi, kus see haruldane 

kullassepakunsti šedööver on valmistatud ja kes selle 

Liivimaale tõi.

Relikviaari(?) kaunistused. AI-4036. Foto: Stanislav Stepaško
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2
NIGULISTE 

 MONSTRANTS Valmistamisaeg: 1474

Valmistamiskoht: Tallinn

Autor: Hans Ryssenberg

Kõrgus: 112 cm

Asukoht: Ermitaaži muuseum

Ajalooline kogu: Niguliste kirik

Kõige uhkemaks, kõrgemaks ja rahvusvaheliselt kõige 

tuntumaks meie keskaegsete kullassepatööde seas on 

kahtlemata Niguliste kirikule kuulunud monstrants, 

mis tänapäeval asub Peterburi Riiklikus Ermitaažis ja 

on seal eksponeeritud varakambris nr 1. Monstrants 

on katoliku kirikus kasutatav liturgiline nõu pühit-

setud armulaualeiva – Kristuse ihu – näitamiseks 

missal ja ringikandmiseks protsessioonidel. Nimetus 

tuleb ladinakeelsest tegusõnast monstrare – näitama. 

Eseme otstarve mõjutas tema kunstilist kujundust.  

15. sajandil olid kõige levinumad kõrged tornikujulised 

monstrantsid, mille keskosas oli klaasist või muust läbi- 

paistvast materjalist silinder, selle sees asuva klambri 

külge kinnitati pühitsetud armulaualeib ehk hostia. 

Tornikujuline kere toetus kõrgele jalale, mille abil oli 

mugav eset kanda ja seda tõsta, nii et püha substants 

oleks nähtav võimalikult paljudele. Niguliste kiriku 

monstrants, mis on üle meetri kõrge, on erakordselt 

uhke eksemplar terves Euroopas, seda mitte üksnes 

oma mõõtmete, vaid ka kaunistuste rikkalikkuse ja 

meisterliku teostuse tõttu.

Monstrants on üleni kullatud. Kirikutorni meenutavat 

keret kaunistavad gooti arhitektuuri matkivad detailid: 

miniatuursed piilarid, tugikaared, konsoolid, fiaalid, 

isegi „veesülitid” jne. Kere jaguneb kolmeks „korruseks”. 

Neist alumise keskossa on paigutatud klaasist silinder, 

mille sees võib näha põlvitamas kahte inglifiguuri, nen-

de vahel kõrgub kuusirbikujuline klamber, mille külge 

kinnitati hostia. Silindri all ja kohal on arhitektuursele 

raamistusele lisatud eri värvi vääriskive, millest mõ-

ned on aja jooksul kaduma läinud. Silindrit raamivas 

tornis seisavad apostlite figuurid, nende seas Peetrus 

ja Paulus. Algselt on kujukesi olnud kuus, tänaseks on 

neid alles viis.
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Torni keskmisel korrusel on kujutatud kiirtepärjast 

ümbritsetud Neitsi Maarjat lapsega, ülemisel korrusel aga 

sõdurpühakut, kes on tõenäoliselt Tallinna kaitsepühak 

püha Viktor. Torni tipus on rist, mille ühel küljel võib 

näha ristilöödud Kristust, teisel küljel Neitsi Maarjat. 

Torni alumise otsa külge on lisatud kaks kellukest, mis 

eseme tõstmisel helisesid, tõmmates sellega vaatajate 

tähelepanu pühale toimingule.

Tornikujuline kere toetub 38 cm kõrgusele tuge-

vale jalale. Selle keskosas on pungis, mis hõlbustas 

kinnihoidmist. Kuuesiiruline kabi on kaunistatud 

graveeringutega: ühel siirul võib näha Niguliste kiriku 

kaitsepühakut püha Nikolaust, teisel evangelist Johan-

nest ja kolmandal Jeesuslast koos kannatusriistadega 

(okaskroon, peksusammas, rist jne). Veel on sinna 

graveeritud tekstilint, kuhu on jäädvustatud eseme 

valmistamise daatum „Meie Issanda aastal 1474”. Kabja 

all aga seisab alamsaksa keeles „Hans Ryssenberch on 

selle monstrantsi teinud Jumala abiga, aamen. Andku 

Jumal meile kõigile igavest elu”. 

Monstrantsi tellisid kullassepp Hans Ryssenberg 

vanemalt Niguliste kiriku eestseisjad. Kuna tegemist 

oli erakordselt suure ja kalli esemega, võttis selle val-

mistamine aega mitu aastat. Põhiosas oli nõu valmis 

1474, ent kuldamine sai teoks alles 1477. Kokku läks ese 

maksma 761 Riia marka. Võrdluseks: umbes 500 marga 

eest oli võimalik osta kivist elumaja. 

Luterlik kirik monstrantsi ei kasuta, seetõttu muutus 

ese pärast reformatsiooni ülearuseks, ent seda hoiti 

Nigulistes alles kui kallihinnalist väärisasja. Venemaale 

sattus monstrants Põhjasõja ajal 1711. aastal, kui Tallinna  

raad kinkis selle vürst Aleksandr Menšikovile, kes oma-

korda andis selle Peeter I-le. Kunstkamera varad anti 

19. sajandi lõpus Ermitaaži. Seega on meie kauneim 

kullassepateos jõudnud Venemaale täiesti legaalsel 

moel, mistõttu puudub paraku alus seda tagasi küsida.

Niguliste monstrants. Fotod: Riiklik Ermitaaž, Peterburi
Vasakul: detail püha Viktoriga
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38
TALLINNA 

LUKKSEPA-
SELLIDE POKAAL

Valmistamisaeg: 1742

Valmistamiskoht: Tallinn

Autor: Christian Mathias Möring

Kõrgus: 47,5 cm

Asukoht: Niguliste muuseum

Ajalooline kogu: lukkseppade tsunft

Käsitöömeistrite eeskujul moodustasid oma kutseala-

seid organisatsioone ka meistrite teenistuses ametit 

õppivad sellid. Sellide ühendustes käis noortele meestele 

omane vilgas seltsielu, millest ei puudunud ka hoogsad 

peoõhtud ja iga-aastased joodud. Ka esindusesemete 

ja sümboolika osas võeti eeskuju meistritelt – nii 

omandasid sellide ühendusedki tervituspokaali, mis 

jõukamatel erialadel oli mõistagi hõbedast, kehvematel 

tinast. Lukksepa ehk peensepa ametit õppivatel sellidel 

raha ilmsesti jagus, sest nemad on endale 18. sajandil 

tellinud uhke hõbepokaali.

Pokaali kaunistuste järgi pidi olema kaugele aru 

saada, kellele ese kuulub. Kõige parem koht eriala 

reklaamimiseks oli mõistagi kaas ja selle tipus „lehviv” 

lipp. Lukksepasellide pokaali kaanel seisab antiikjuma-

lannat meenutav naisefiguur, kes hoiab käes lippu, mille 

mõlemale küljele on graveeritud eriala sümbol – kaks 

ristamisi asetatud võtit ja väike peensepahaamrike. 

Lipu ühel küljel leidub ka aastaarv 1742. Figuuri vasak 

käsi toetub kilbile, kuhu on graveeritud veel terve rida 

esemeid, mille valmistamisega peensepad tegelesid: 

tabalukk, kaks püstolit, kannused jne.

Pokaali ülaosas on reljeefsete kaunistuste vahele 

paigutatud kolm ovaalset tekstiga kartušši. Esimeses 

on saksa keeles kirjas, et tegemist on sellide ja õpipoiste 

tervituspokaaliga aastast 1742. Ülejäänud kahele kartušile 

on jäädvustatud isikute nimed, kes pokaali tellimise ajal 

olid organisatsioonis juhtivatel kohtadel ja kes suure 

tõenäosusega tasusid lõviosa eseme maksumusest: 

laekahoidja Matthias Mevius, vanemsellid Johann Gott- 

hardt Menthen ja Michael Teutschman. Ilmselt kõige 

tähtsama mehe nimi – vanem-laekameistri Andreas 

Pluschkuse oma – on aga graveeritud pokaali kaanele. 

Meeste tausta uurides selgus, et Pluschkus oli pokaali 

valmimise ajal tegelikult juba meistripaberitega lukk-

sepp. Kolmest ülejäänud kinkijast kaks jõudsid samuti 

Tallinnas meistri staatusesse: Rootsist Landskronast 

pärit Matthias Mevius võeti Kanuti gildi vastu 1743. ja 

Lübeckist pärit Teutschman (Deutschmann) 1751. aas- 

tal. Neljanda mehe saatuse kohta andmeid pole, ent 

võimalik, et ta rändas õnne otsima mõnda teise linna.

Eespool oli juba juttu sellest, et paljud käsitöötsunftide 

kõrge ja keeruka teostusega tervituspokaalid on valminud 

mõne kullassepa proovitööna. Nii olid lood ka lukksepasellide 

nõuga, mille eest tunnistati meistriks Christian Mathias 

Möring, kes pidas Tallinnas kullassepa ametit 1742–1787.

Selle pokaaliga seondub ka üks nukravõitu lugu. 

Kui Kanuti gild koos teiste veel tegutsenud gildidega 

1920. aastal suleti, võeti üle ka nende varad. Järgnenud 

aastakümnete ja Teise maailmasõja segaste aegade tõttu 

juhtus nii, et gildide hõbe jagati laiali kahe muuseumi –  

Eesti Kunstimuuseumi ja Tallinna Linnamuuseumi 

vahel. Ebapiisav dokumenteeritus ja esemete edasi-

tagasi rändamine eri asutuste vahel viis selleni, et 
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mõned ajalooliselt ühte kuulunud esemed teadmatu-

sest lahutati. Nii juhtus ka lukksepasellide pokaaliga: 

jooginõu koos kaanega kuulub kunstimuuseumile, 

selle juurde kuuluv lipp aga linnamuuseumile. Tänu 

viimase vastutulelikkusele deponeeriti lipuke 2005. aas- 

tal kunstimuuseumisse ja sellest ajast saadik võib 

terviklikku pokaali imetleda Niguliste hõbedakambris.

Kanuti gildi lukksepasellide pokaal. EKM B 18, lipp TLM 4290 
Fotod: Stanislav Stepaško Eriala embleem kaanefiguuri kilbil
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51
KÜBARSEPPADE 

RIPPSILDID Valmistamisaeg: 18. sajand

Valmistamiskoht: Tallinn

Autor: Johann Gottfried Dehio

Kõrgus: 11–15 cm

Asukoht: Tallinna Linnamuuseum

Ajalooline kogu: Kanuti gild

Väikese kunstilise liialdusega võib väita, et professio-

naalse kübarsepakunsti tekkele Tallinnas ja teistes 

Eesti linnades aitas kaasa Prantsusmaa Päikesekuninga  

Louis XIV ja tema õukonna eeskujul terves Euroopas levi-

vate laiaservaliste kübarate mood. Just selliste toredate 

kübarate mood, mida lapsepõlves imetlesime Alexander 

Dumas’ musketäride raamatute illustratsioonidel või 

hiljem nende lugude filmiversioonides.

Tõsi on, et keskaegses Tallinnas valmistasid riidest 

peakatteid rätsepad ja karusnahast mütse köösnerid 

ehk kasuksepad. Alles 17. sajandil tekkis spetsiaalne 

kübarsepa elukutse. Millal kübarsepad oma organisat-

siooni ehk tsunfti loomiseni jõudsid, pole täpselt teada. 

Kirjalikes allikates on tsunfti esmakordselt nimetatud 

1663, ent kübarseppade põhikirja kinnitas raad alles 

1689. aastal. Esialgu ei läinud noorel tsunftil siiski 

hästi, sest Põhjasõja ja sellega kaasnenud katkuaastate 

ajal said peaaegu kõik selle elukutse esindajad hukka. 

Seetõttu hakati põhikirja rakendama alles 1726. aastast 

alates. Nagu rätsepad, nii püüdsid ka kübarsepad kui 

esmajoones „sakste” riietajad hoida kohalikku maa-

rahvast oma tsunftist eemal: ametit õppima võeti vaid 

sakslasi ja rootslasi. Meistriks pürgiv kübarsepasell pidi 

proovitööna esitama neli eri materjalist kübarat: kopra 

karvadest, poola vildist, kaamelivillast ja kohalikust 

lambavillasest vildist. Peakatteid ehiti lintide, sulgede 

ja väärismetallist kaunistustega – eks ikka vastavalt 

ostja seisusele ja rahakoti paksusele. Tsunftimeistrite 

sissetulekuid ohustasid siiski mitte niivõrd tsunftivälised 

näputöötegijad, kuivõrd kvaliteetsest vildist valmis- 

kübarad, mida veeti sisse Prantsusmaalt ja Saksamaalt.

Erinevalt 17. sajandist käis Tallinna kübarseppade 

elu 18. sajandil hästi, mis peegeldub ka tsunfti hõbe- 

vara rohkuses. Meistrite eeskujul hankisid toona en-

dale tervituspokaali ka kübarsepasellid, omandades 

1772. aasta algul kullassepp Johann Gottfried Dehio 

meistritöö. Sama kullassepp (meistriaastad 1771–1790) 

on kohrutanud kübarseppade jaoks ka imekauneid 

rokokoostiilis rippsilte, seda nii meistrite kui ka sellide 

jaoks. Siinset lugu illustreerivatest piltidest kolmel on 

kujutatud Dehio valmistatud silte – seda tõendab neile 

löödud märk initsiaalidega IGD. Ühele sildile graveeritud 

tekstist selgub, et selle kinkis kübarseppade oldermann 

Johann Roloff 1. jaanuaril 1773 sellide tervituspokaalile.

Kõigil neljal sildil võib näha 18. sajandil moes olnud 

laia servaga kübaraid. Mõnikord on kübarat kujutatud 

profiilis, nagu kübarsepp Wexströmi sildil, teinekord 

aga pealtvaates. Kahel sildil ilutseb 18. sajandi viimasel 

veerandil moodi läinud kolmnurkse kujuga kübar. Kõi-

kidel siltidel on kujutatud meestekübaraid – see oli veel 

aeg, kus mood tähendas ennekõike meestemoodi ja ka 

kübarseppade peamise klientuuri moodustasid mehed.

Karl Friedrich Herbsti rippsildi tegemine on nõudnud 

rohkem vaeva kui teised: sellel kujutatud reljeefne kübar, 
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mida hoiab pilvest välja ulatuv Jumala käsi, on kullatud. 

Lisaks meistri nimele ja meistriks saamise kuupäevale 

(8. aprill 1781) on sildile graveeritud ka piiblisalm Jesaja 

raamatust 62,3: „Siis oled sa toredaks krooniks Jehoova 

käes ja kuninglikuks peakatteks (sks ein Königlicher Hut) 

oma Jumala pihus.” Küllap tundusid need read kübar-

sepale (sks Hutmacher) sobivana, et ta neid oma sildil 

näha soovis. Ja küllap läks selline eriliselt kaunistatud 

rippsilt Herbstile ka rohkem maksma kui mõne vähem 

edeva ametivenna oma.

Peter Anthon Herbsti rippsilt, 1785. J. G. Dehio
TLM 4234. Fotod: Stanislav Stepaško

Thomas Wexströmi rippsilt, 1732. Autor teadmata 
TLM 4401-5

Karl Friedrich Herbsti rippsilt, 1781. J. G. Dehio 
TLM 4401-7

Oldermann J. Roloffi rippsilt, 1773. J. G. Dehio 
TLM 4235




