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VÄEST JA MUSTRITEST 

 

Vägi on elujõud. See on miski salapärane jõud või võim, mis on kõikjal meie ümber, aga pole 

teada tema ühte ja selget allikat. Sõnal “vägi” on mitmeid tähendusvarjundeid: see võib olla jaks, 

ramm, enesekindlus, tugevus, mõjukus, võim, võlujõud.  

Vägi on energia, mida saab ammutada mitmetel viisidel ja paikadest. Üksikutest märkidest 

mustrite loomine ja loodule tähenduste andmine on olnud üks väe valitsemise viisidest.  

Mustrid ehk kirjad koosnevad erinevatest märkidest (sümbolitest), millel on tähendused. 

Punktid, kriipsud, jooned, ringid, ruudud, silmused – kõigile sellistele märkidele on inimesed 

hallidest aegadest peale andnud tähendusi. Teadmine mustrite väest on põlvkonnalt põlvkonnale 

edasi kandunud, aja jooksul ilmselt ka muutunud, uusi tähendusi saanud. Üksikute märkide 

kokkuliitmine mustriteks kasvatab ja võimendab märkide väge.  

Mustrid väljendavad neid loonud või korranud inimeste tundeid, unistusi, soove. Usutakse, et 

mustreid luues ja ennast ümbristevatele esemetele neid kandes tekib vägi, mis kaitseb, annab 

edenemist, tervendab, kasvatab. Näiteks rahvarõivaste vööde mustrites on midagi sellist, mis teeb 

olemise kindlaks ja tugevaks. Aga mida nendest mustritest täpselt välja lugeda, see on jäänud kirja 

looja teada. Kui looja pole lugu edasi andnud, saame meie tänapäeval neid sõnumeid vaid aimata.  

 

Erilise väega on kindlasti pere liinis edasi pärandatud mustrid. Tasub heita pilk vanavanemate 

kirstudesse-aitadesse, ehk leidub seal kirjatud esemeid, mis on unustusse jäänud. Kui neid kirju 

ette võtta ja taas korrata – ehk nüüd mõnel tänapäevasel esemel – olete saanud oma esivanemate  

toel enesele värsket väge ammutada . Konkursile tööd esitades lisa palun ka eseme lugu, kasvõi 

lühidalt: kust talust muster/algne ese pärit on ja kes ning umbes kuna võis olla selle valmistaja.  

 

Ideede varasalv internetist: 

 

*Epp Margna ettekanne “ Kiri, märgid ja värvid” 

https://wi.ee/wp-content/uploads/2015/10/Presentation-KIRI.pdf 

 

https://wi.ee/wp-content/uploads/2015/10/Presentation-KIRI.pdf


*Külli Eichenbaumi esitlus „Mõtteid ja näiteid Vana-Võromaa muuseumide varasalvest“ 

https://wi.ee/wp-

content/uploads/2019/04/muuseumide_kogodest_ideid_k%C3%A4sityyle_2019.pdf 

 

*Eesti Rahva Muuseum, lühitutvustus, mida on muuseumi kogudes kihelkondade viisi: 

http://www.erm.ee/et/Avasta/Kihelkonnad  

 

*Eesti Muuseumide veebivärav: 

 http://www.muis.ee/search  

Otsingusse sisesta KOHT väljale otsitav kihelkond. Tulemus annab lühikirjeldused muuseumides 

olevate materjalide kohta - nii tekstide kui piltide kohta. Võib otsida ka esemete nime järgi pilte. 

Tutvu otsijuhendiga.  

 

*Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu  

http://www.rahvakultuur.ee/vkpnimistu/  

Otsi ajaloolise Võromaaga seotud kandeid. 

 

Ideid raamatutest: 

Tuuli Tubin „Kirä´Võromaalt KINDA“  

Piia Rand „ Eesti kirivööd“  2013 

Christi Kütt „Pihuloomad“ 2008 

H. Linnus „Tikand Eesti rahvakunstis II“ 1973 

„Eesti rahvarõivad“ erinevate perioodide väljaanded 

 

Eesti neiu tööosavusest käsitöö alal, suurest hoolest ning töökusest kõneldakse rahvuseeposes 
„Kalevipoeg“                          /                     „Kalevipoig“: 

Need on tütred teinud tööda, 
Kaua kangasta kudunud, 
Lõuendida lõksutanud, 
Need on toimesta tagunud, 
Poogelista paugutanud, 
Siidisukki vikeldanud, 
Heitnud need heledad lõngad, 
Kaunistanud kallid kangad; 
Ei ole suikund suitsuaega 
Ega tukkund tööda tehes; 
… 

 

Neo' omma' tütre' tennü' tüüdä, 
Kavva kangasta kudanu', 
Palajada plaksutanu', 
Neo' omma' toimista tampnu', 
Kumagulist koputanu', 
Vikõrsukkõ valmistanu', 
Hiitnü' neo' helle' langa', 
Kiränü' neo' kalli' kanga'; 
Olõ-i suiknu' suidsuaol 
Ega maanu' tüü manna; 
…
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