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–140 000
Aafrika Eeva järeltulijad
Eelviimane jääaeg kestab ja kestab, veel vähemalt kümme 
tuhat aastat. Liustikud ulatuvad peaaegu Musta mereni välja, 
Eesti ala katab kilomeetritepaksune jääkiht. Euroopa mandrit 
asustab neandertali inimene, Ida-Aafrikas virelevad pärisini-
mese esivanemad kuivuse tõttu väljasuremise piiri peal. Sel-
lest kaduvväikesest populatsioonist pärineb iga praegu elav 
inimene, eestlased kaasa arvatud. Ühest koopast, ühest üsast 
pärit kõik me.

–130 000
Viimane jäävaheaeg
Vihmad tulevad Aafrikasse tagasi. Läänemere kandis on 
ilmastik soojem kui tänapäeval. Meie mail kasvavad laialehi-
sed metsad ning tamme- ja valgepöögisalud, valitsevad lausa 
paradiislikud olud. Mandriliustik töötleb kauges tulevikus 
pinnast nii põhjalikult, et pole lootust leida jälgi neandertali 
inimese võimalikust kohalolekust. Kesk-Soomes on tunnis-
märke neandertallastest säilinud Susivuori graniitkalju ligi 
30 meetri laiuse ja sama sügava Susiluola (‘hundikoobas’) 
alumistes kihistustes, mis ladestunud viimase jääaja eel.

–115 000
Algab uus suurem jääaeg
Jää pealetungid vahelduvad esialgu soojemate aegadega. 
Kindlasti liiguvad siinmail karvane mammut, karvane 
ninasarvik ja ürgpiison, küllap käivad kohapeal ka ürghirv, 
stepihobune, põhjapõder, muskusveis. Mammuti luid ja 
hambaid on Eestist leitud ligikaudu kolmkümmend.

–110 000
Inimkonna rännuteed
Asunud oma algkodust mingi sisemise rahutuse sunnil teele, 
jõuab üks osa inimesi mereranda pidi toidu järel minnes, 
põhiliselt merikarpe süües, Aasia kaudu Austraaliasse ja sealt 
hiljem tõenäoliselt ka Ameerikasse välja.

–70 000
Hakkaks õige inimeseks
Hiljemalt sel ajal otsustab inimene äkki inimeseks hakata, 
õppides sõna valdama, leiutama ja kunsti tegema. Alguse 
saab memeetiline evolutsioon bioloogilise asemel. Inimese 
käitumine muutub, tal tekib sotsiaalne identiteet. Euroo-
passe jõudes on ta juba valmis loovuslik ja sotsiaalne olend.

Päikeseratas, eluratas. Liikuva taevase tule ja elu 
igavese ringkäigu sümbol. Pronksiaegne ketassõlg, 
leitud Võru lähedalt Vagulast, pärit ilmselt Dnepri 
aladelt, meie esivanemate algkodust Euroopas.

Luugraveering, üks vanimaid kunstiteoseid maa-
ilmas. 40 000 eKr, Ukraina.
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–60 000
Tõeline väljaränne
Liikunud oma algkodust Niiluse oru kaudu põhja poole, 
laguneb inimkond ajapikku üle kogu maailma laiali. Iso-
leeritud populatsioonid arenevad igaüks oma rada, oma-
vahel ristumata.
Kolme-nelja liiki inimesi
Euraasias peab eluaset ka teist liiki inimesi, lääne pool 
neandertallased ja ida pool Denissova inimesed (Lõuna-
Siberis asuva koopa järgi), lisaks kääbusinimesed Indonee-
sias asuval Florese saarel. Denissova inimeste (võimalik et 
Homo erectuse lähedaste sugulaste) elualad laiuvad tuhan-
dete kilomeetrite ulatuses kogu mandril. On otseseid tõen-
deid nii nende kui ka neandertallaste kooseksisteerimise 
kohta pärisinimesega. Vaid viimased paar-kolmkümmend 
tuhat aastat oleme maailmas üsna üksi olnud...
Austraaliast ajab rännukihk inimese edasi Ameeri-
kasse

–40 000
Esimesed inimesed Euroopas
Väike hulk väljarändajaid satub globaalses mõttes isolat-
siooni. Euroopasse tulnud naisi, eurooplaste esiemasid 
olnud vaid seitse tükki, neile on isegi hüpoteetilised nimed 
välja mõeldud: Helena, Jasmine, Katrine, Tara, Ursula, 
Valda, Xenia.

Euroopa asustamist pidurdab jääaeg. Tänapäeva euroop-
laste esivanemate üks eluase on praeguse Hispaania põhja- 
ja Prantsusmaa lõunaosa koobastes, teine põhja pool Musta 
merd Ukraina lageda taeva all. Neist pelgupaikadest kolitakse 
jääaja lõppedes üle Euroopa laiali.
Euroopa vanimad koopamaalingud
Koopakunst tähendab uut hüpet inimese arengus – nüüd 
elab ta juba mitte üksi koopas, vaid ühtlasi ka kujutlusmaa-

Wandjina, Austraalia unenäoolend.

Koopaelul-olul on palju ühist unenäoga. Une-näo-
maailmas kohtab tõesti kummalisi tegelasi. Elu oli 
unenägu neil aegadel vahest enamgi veel, kui ta on 
seda tänases argiilmas.

Ilmneb selge märgiline kujutisviis. Käsi on inimese 
võrdkuju; käe-jalajälg on inimese allkiri. Kiviaegsete 
ettekujutuste kohaselt peavad inimeste hinged elu-
aset kivi sees.
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ilmas. Kaljumaaling annab tunnistust sellest, et seina taga 
on teine maailm, parem maailm. Kõige vanemad koopa-
maalid võivad olla ka neandertallaste loodud (näiteks El 
Castillo käed ja Tito Bustillo hobused).

–30 000
Koer, inimese parim sõber
Võimalik, et just koerad aitavad nüüdisinimesel neander-
tallasi välja tõrjuda. Tänapäeva saksa lambakoera suurust 
sõpra ja seltsilist ning valvurit kasutab inimene veoloo-
mana, hoides endale rohkem energiat jahipidamiseks.

–26 000
Neandertallased surevad välja
Ei kao nad siiski jäljetult. Neandertali inimese geene elab edasi 
kõigis meis. Geeniuuringute kohaselt on Euroopa ja Aasia 
Homo sapiens sapiens’i genoomist umbes 4% pärit neander-
tallaselt, sh geenid, mis mängivad olulist rolli immuunsüstee-
mis. Seega võisid just neandertallaste geenid aidata inimesel 

Inimene hakkas inimeseks, kui öösiti tasahilju koo-
past välja hiilis. Avanev tähistaevas ja kirgas kuu 
pea kohal, aina kasvav ja kahanev, andis küllalt 
põhjust juurelda asjade sügavama olemuse üle. 
Taevatäheraamatut õpiti lugema palju enne seda, 
kui jõuti tegeliku kirjatarkuseni. Millest annavad 
tunnistust ka kiviaega juurduvad ja üle ilma tuntud 
tähtkujude nimetused. Kõik tähtis toimub taevas, 
maine elu-olu on üksnes selle kahvatu vari.
Kui reisimees Odysseus asutas end oma armukese, 
jumaliku Kalypso juurest koduteele, jälgis ta tüüri-
mõla hoides pingsalt ka „Arktost ehk Karu Suurt, 
mida hüütakse Vankrikski Suureks – taevas ringi see 
tiirleb” (Odüsseia 5:272–274). Karu on säilinud Suure 
Vankri paralleelnimetusena eesti-soome mütoloo-
gias, meil näiteks Vana Karuna. Karu on müütiline 
esiisa, inimesesoo vanaisa. Üks vanimaid, kui mitte 
kõige vanem jumala kehastus üldse.

Euroopa vanimaid hobuseportreid. Tito Bustillo, 
Hispaania.

Nn marslaste suur jumal, ligi kuus meetrit kõrge. Sahara, Tassili, Jabba-
reni (‘hiiglased’) koopad.

Sahara Suur Jumal (3,25 meetri kõrgune), tema ees 
palvetavad ümarapealised naisolevused. Sahara, 
Tassili, Sefari mäemassiiv.



levida. Aafrikast väljunud inimesed polnud kohastunud uute 
tõbedega, nii neandertallaste kui Denissova inimeste kaitse-
süsteem aga oli kohalike oludega harjunud.

Valge ihu, suur nina
Ka mõne omaaegse uurija arvates võib praegusaja inimeses 
olla säilinud neandertallaste geene, millest andvat tunnis-
tust meie valge ihu ja suur nina.

Nii Euroopa algasukad neandertallased kui pärisinime-
sed on vaimselt kõrgelt arenenud ja religioossed olendid 
mõlemad. Keegi ei tea, miks ühed välja surevad, kuid kõige 
tõenäolisemalt siiski kliimamuutuste tõttu. Võimalik, et 
lihasööja neandertaallane ei pea vastu olelusvõitluses kõi-
gesööja inimesega. Võimalik ka, et ta saab otsa pärisini-
mese käe läbi – aju võidab lihased. Kahtlustatakse, et nean-
dertallane võis olla inimsööja – lihasööja nagu ta oli. Lood 
lumeinimestest ja koobastes elutsevatest hiidudest, kes 
röövivat naisi ja tütarlapsi, elavad inimkonna kollektiivses 
mälus igatahes edasi.

–24 000
Jääaeg saavutab maksimumi
Skandinaavia liustik katab Eesti, Läti ja Leedu alad. Väljas-
pool liustiku piiri elavad inimesed jahivad mammuteid ja 
põhjapõtru.

–13 000
Lõpeb jääaeg
Jää taandub, keskeltläbi 100 meetrit aastas. Liustik ei kao 
siiski ühtlase kiirusega, soojenemine vaheldub jää pealetun-
gidega. Aegapidi kujuneb välja praegune maastikupilt. Jääsu-
lamissetetest vormub kõigepealt Lõuna-Eesti kuppelmaastik. 
Sünnivad mäed ja orud, kuhjuvad vallseljakud – Kalevipoja 
tulevased künnivaod ja sängid. Asetuvad paika jää toodud ja 
laiali pillatud rändrahnud, ühtse Põhjala tummad tunnisme-
hed. Neist saavad kauges tulevikus pühad ohvrikivid. Pole neil 
veel nime ega midagi, elu sees ega hingel asetki.

–12 000
Balti jääpaisjärv
Jääserva ette moodustuvad sulaveest ulatuslikud kohalikud 
jääpaisjärved, mis ühinevad Pandivere kõrgustiku põhja-
serval Balti jääpaisjärveks.

Skandinaavia on veel tervenisti jää all
Mammutikütid Ameerikas
Siberist on saabunud Uude Maailma mammuti- ja piisoni-
kütid, nn Clovise kultuuri esindajad, aga ei ole nemad 
Ameerika esmaasukad.
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–11 000
Maaviljeluse alged Lähis-Idas
Maaviljeluskultuur on kultuur selle sõna kõige algsemas 
tähenduses (vrd ld cultura ‘viljelus, harimine’). Võimalik, 
et põllundus saab alguse viigipuude kodustamisest.
Inimene jõuab Põhja-Euroopasse
Taganeva jää järel tulles jõuavad Läänemere äärde esime-
sed inimesed, sh eestlaste ja lätlaste otsesed esivanemad. 
Kes nad on? Kust tulevad? Geneetikute ja keeleteadlaste 
arvates on nad liikuma hakanud praeguse Ukraina kohalt, 
kus oodati jää taandumist, et hakata põhjapõtrade järel 
tasapisi põhja poole nihkuma.
Ilusad hallid silmad
Läänemere-äärsete rahvaste sinisilmsus ongi pärit neist-
samust paigust, kus tulevased põhjaeurooplased oma aega 
ootasid. Eesti vanasõna ütleb, et hallid silmad on hääl ini-
mesel, omal inimesel. Võõral on punased, pruunid, kolla-
sed silmad: „Halli silmä olli hää silmä. Kel punase silmä, 
pruuni silmä, sii olli nõid. Kõllatse silmä om tige silmä” 
(Halliste). Kuri ja kade silm võib lapsele ja loomale palju 
paha teha.

–10 000
Jää kaob kogu tulevase Eestimaa pinna pealt
Põhja-Eestis jääb järele jäälaamadest lihvitud paljas paas. 
Jäämasside painest pääsenud maa hingab kergendatult. 
Pind kerkib, et mitte öelda – maaema rind kerkib.
Jäävaheajal elame praegugi
Algab jääajajärgne aeg, õigemini küll jäävaheaeg. Loodus-
pilti ilmestab tundra ja metsatundra. Lagedaid kanarbiku-
maastikke asustavad põhjapõder, stepipiison ja metsho-
bune, mammutitest rääkimata.
Euroopa üks varasemaid kultuurikoldeid – 
Göbekli Tepe, Väike-Aasia
Ringikujulised megaliitstruktuurid (Anatoolia, Türgi; 
armeenia keeles Portasar ‘nabamägi’). Eeldatavalt maailma 
vanimaid templikomplekse. Võimalik, et üks tähtsamaid 
paiku inimeseks saamise teel üldse, kuivõrd asub nn vil-
jaka poolkuu põhjakaare ülemises otsas, kultuurtaimede/
koduloomade kodumaal.
Välja sureb Florese inimene
Florese inimene oli meist kaks korda lühem ja kolm-neli 
korda väiksema ajuga. Homo fl oresiensis’e päritolu on 
segane; võimalik, et ta on Homo erectus’e järeltulija – kui 
tegu pole just nüüdisinimese patoloogilise vormiga.

Nabamäe mees – võimalik, et maailma vanima 
templikompleksi kaasaegne.

Göbekli Tepe megaliitstruktuurid,  Anatoolia.

„Nofretete“ Amuuri äärest. Nanai neiu, 5000 aastat 
vana (na 'maa'; nai 'inimene'). Terrakota, kõrgus 
12 cm.
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–9500
Mingi ülemaailmne kataklüsm: ilmub tapjakomeet?
Planeedi Maa perioodilised lähedased kohtumised suurte 
komeetidega põhjustavad aastatuhandete vältel tohutuid 
katastroofe (esile on toodud aastaid 9500, 7640, 4500, 
3150, 2300, 1500, 1198 eKr).

Saaremaa tõuseb merest
Balti jääpaisjärve veed murravad läbi jääseina Kesk-Rootsis 
Billingeni mägedest põhja pool. Mahajooksu tõttu langeb 
mereveetase paar-kolmkümmend meetrit. Päevavalgele ilmu-
vad saared ja Lääne-Eesti madalad maad. Ühtki inimhingelist 
pole nägemas seda, üksi Looja vaim lehvib vete kohal.

Inimene jõuab Eestisse
Inimasustuse jäljed Väina jõe (Daugava) ümbruses. Kül-
lap tungivad põhjapõdrakütid koos kodustatud koeraga 
Soome laheni välja. Umbes samal ajal jõuavad ainud Jaa-
pani saartele ja inkade esivanemad Andidesse.

Indiaanlaste, ainude ja eestlaste-lätlaste müütilistes kuju-
telmades on palju ühist. Ainu tähendab tõlkes tegelikku ehk 
tõelist inimest, eestlased ja lätlased kutsusid end võrrelda-
valt maarahvaks ning rääkisid maakeelt, inkad vastavalt 
‘inimese keelt’. Ka on kümnete Euraasia põhjarahvaste ja 
Põhja-Ameerika indiaanlaste enesenimetusi tänase päevani 
‘inimene’, ‘maainimene’, ‘õige inimene’, ‘esimene inimene’... 
Muinasegiptlased ja eskimod nimetasid end lihtsalt inimes-
teks ja oma maad Inimeste maaks, Jumala valitud rahvas aga 
maarahvaks; ka Palestiina tähendab maad. Nii et – nõnda 
kui Poja Maal, nõnda ka Ema Maal (või vastupidi).

Vastav tendents on jälgitav inimesesoo algkodust alates. 
Sealkandis praeguseni eluaset pidavad masaid (rõhk esime-

Mammuti purihammas, Puurmani.

Päikesejumal Ra kassi kujul tapab oma igivaenlase, 
hiiglasliku pimeduse ja kurjuse mao Apopise.
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sel silbil) tähendab väidetavalt otsetõlkes ‘maakeele kõnele-
jad’ (kusjuures see ma on ikka päris ‘maa’). Inimene peab 
end kõigiti maarahva, mitte aga näiteks metsa-, linnu- ja 
loomarahva, maa-aluste, veeinimeste, ülailmaliste jmt hald-
jasoo hulka kuuluvaks.

–9000
Inimese toidulauale ilmuvad nisu, oder ja kaunviljad
Põllumajanduse kiire areng viljaka poolkuu aladel – Nii-
luse orust läbi Palestiina ja Süüria Tigrise-Eufrati oruni. 
Praeguse Iisraeli, Süüria, Türgi ja Iraagi-Iraani territooriu-
milt on Euroopa saanud valdava osa oma kultuurtaime-
dest/koduloomadest.

Kitsed, lambad – ja kodukass
Põhja-Mesopotaamias ja Süüria-Palestiina aladel kodus-
tatakse kitsed, lambad ja kass. Ümbruskonna metskassid 
jahivad odra ja nisu laovarudest toituvaid närilisi, sh kodu-
rotte. Ajapikku kass jumalikustub, hakates näiteks Egiptuse 
päikesejumala Ra kehastuseks. Kodustanud küll tasapisi 
inimese, käivad kassid ikka omapead.

Järjepideva inimasustuse algus Eestis: 
Kunda kultuur
Kunda kultuur on küttide ja kalastajate kultuur. Rändhõi-
mude peamiseks tegevusalaks on kalapüük, jahindus ja 
korilus. Ainus koduloom on koer, asulad paiknevad jõgede 
ja järvede kaldail. Vanim kiviaja asulakoht asub Pullis Pärnu 
jõe kaldal. Rannikuasunikud kütivad grööni hülgeid.

Kliima muutub niiskemaks ja soojemaks, algab laial-
dane soode ja rabade teke, ilmuvad sarapuuvõsad. Sara-
puupähklid on kõige rasva- ja energiarikkamad. Saabuvad 
ürgveis ehk tarvas, hirv, metskits ja metssiga, seejärel juba 
põdrad, koprad ja karud.

Karu kannul
Ühe teooria järgi ongi inimene rännanud põhiliselt karu 
jälgedes. Kolme karu teooria kohaselt asustati Euroopa 
ibeeria, balkani ja ukraina karu kannul käies.

Eestlased, Euroopa aborigeenid
Aborigeenid, st autohtoonid ehk põlisrahvad. Eestlaste/
soomlaste geneetilised sugulased asustavad Põhja-Euroopa 
metsavööndit Briti saartest Uuraliteni. See on mesoliiti-
kumi ühtne põhjaeuroopalik kultuur.

Euroopas räägitakse kolme keelt: baski, soomeugri ja 
(võibolla) indoeuroopa keelt. Soome-ugri keelte puhul 
peaks tegu olema keelepõõsa, mitte keelepuuga. Ühtsetest 
juurtest võrsunud keelepõõsa harud arvatakse hargnenud 
lõuna poolt üles loodesse, põhja ja kirdesse ning arenenud 
teiste keeltega segunedes suhteliselt iseseisvalt.
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Eestlased, soomlased ja Loode-Venemaa asukad on 
geneetiliselt kõige lähedasemad Põhja-Euroopa algsele 
populatsioonile. Lõuna poolt tulnud maaharijad nendega ei 
segune. Omal ajal hämmastas vene antropolooge, miks on 
venelastel läänemeresoomlaste hambad suus. Protoeuroop-
lasi ehk nn kromanjoonlasi iseloomustab eelkõige suur kasv 
(üle 180 cm) ja pikapealisus. Ka eestlastele-lätlastele on läbi 
aegade tunnuslik suhteliselt pikk kasv ja pikapealisus.

Seega voolab jääajajärgset kohalikku verd, Euroopa 
põlisasukate ürgset urma eestlase soonis tänase päevani. 
Seda asjaolu, et eestlane on eurooplase verd, seletasid oma-
aegsed uurijad meie esiisade muinasaegse tavaga röövida 
naabritelt naisi. Eestlaste geneetiline populatsioon formee-
rus siiski juba ammu enne siia jõudmist.

Maailma loomisest alates
Eestlased peaksid olema üks väheseid rahvakilde Euroopas, 
kes nii pikka aega ühe koha peal elanud ning seejuures kul-
tuurilise ja, mis iseäranis tähelepanuväärne, keelelise järje-
pidevuse säilitanud. Keegi seto mees on omal ajal öelnud, et 

Ühesilmalise päikesejumaluse ots. Mesopotaamia, 
2. at algus eKr. Kiviaegselt, enne mehise kükloobi 
pimestamist oli tegu pigem ühesilmaliste naisju-
malustega. Jumaluse silmavaade tapab otsekui 
välgulöök, seda ei kannata välja ükski inimene. Kui 
jumal ilmub inimeste sekka, seob ta seepärast oma 
silmad kinni.



15

Luust inimfi guur Tamula järve äärest, 2. at eKr. Auk 
habemiku otsaees ei pruugi tingimata tähendada 
üksnes ripatsi riputusava.

Ühesilmaline maaema. Kaljujoonis, pikkus enam 
kui kaks meetrit. Äänisjärv, kuni 4000 aastat eKr. 
Kivipragu kajastab pääsu maa sisemusse, s.o maa-
ema üska. Maaema kajastab müütilises kontekstis 
ühtlasi kuujumalannat. Päike on taeva silm ja kuu 
on taeva silm. Taevas hoiab oma silmad lahti üsna 
vaheldumisi.

nemad elavad siin juba maailma loomisest saadik. Maailma 
loomisse kuulub olulise osana maastikupildi vormumine. Siin-
mail kujunes see välja jääaja lõppedes, eks seejärel saabusidki 
kohale setode esivanemad. Võimalik, et jõuti näha veel viima-
seid mammuteid ja karvaseid ninasarvikuidki. Eesti võib väi-
detavalt olla Euroopa mammutite viimane pelgupaik. Millest 
annab tunnistust Puurmanni lähedalt leitud kaks mammuti 
purihammast, mis dateeritud ajavahemikku 10 100 – 10 200 
aastat tagasi.

–8500
Lähis-Idas kodustatakse sead ja veised
Vanimad teadaolevad kindlustatud asulad ja linnad
Näiteks Jericho (Jeeriko) Palestiinas.

–8000
Euroopa kliima soojeneb: subarktiline ilmastik 
asendub pehmemaga
Soojaperiood kestab rohkem kui tuhat aastat. Tekib eluan-
dev huumuskiht. Emake maa muutub viljakandvaks, see 
tähendab – viljastumisvõimeliseks. Kohale jõuab rukkilill, 
tõsi küll, kindlasti veel mitte rukki ja kaugeltki mitte lill, 
saati siis eestlaste rahvuslill. 
Neoliitiline revolutsioon: üleminek hankivalt 
majanduselt viljelevale
Viljelev majandus jõuab Euroopasse. Väike-Aasiast Balkani 
poolsaarele jõudnud maaviljelus hakkab levima Põhja-
Euroopa suunas, ca 20 km inimpõlve jooksul.
Sahara
Õitsva Põhja-Aafrika kohal moodustub pidev kõrgrõhuala, 
mis ei lase vihmapilvi ligi. Aegamööda kujuneb välja Sahara 
(‘kõrb’). Oma osa kõrbe tekkimisse annab ka rändkarja-
kasvatajate nomaadlik, loodust koormav eluviis. Euroopa 
sahaarastumine algab 10 tuhat aastat hiljem.
Maa peal elab kokku ca viis miljonit inimest
Võrdluseks: praegu on nn dollarimiljonäre umbes kaks 
korda rohkem.

–7640
Mingi ülemaailmne kataklüsm

–7500
Tekib Läänemeri
Jääkate on taandunud ligikaudu praeguse tasemeni. Jää-
ajal kogusid mandriliustikud endasse nii palju vett, et 
maailmamere pind asus praegusest 100 m madalamal. 
Liustike sulamisel meri tõuseb ja ujutab üle rannaäärsed 
madalmaad, tekivad uued mered.
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–7150
Zvejnieki kivikalme vanim matus, Põhja-Läti
Üsna loomulikult on sellesse kalmesse maetud lätlaste 
(samuti kui liivlaste/eestlaste) esivanemad, aga kindlasti ei 
rääkinud nad veel läti keelt.

–7000
Inimene Kreeta ja Iiri saarel
Iirimaa asustatakse nüüdisinimese poolt umbes samal ajal 
kui Kreetagi. Kauges tulevikus, nelja tuhande aasta pärast 
saab Kreeta saarest Euroopa tsivilisatsiooni sünnikodu. 
Kõigil iirlastel aga peaks olema vaid üks esiisa – neil on 
leitud ainult üks Y-geeni variant. 
Ameerika aborigeenid surevad välja
Austraaliast 50 tuhande aasta eest tulnud Ameerika esiasu-
kad taanduvad Siberi kaudu saabunud uute inimeste ees 
ja surevad valdavalt välja, tõenäoliselt vägivaldset surma. 
Mõni üksik neist elab veel Tulemaal ja võimalik et ka Bra-
siilia põlismetsades. 19. sajandi keskpaiku on tulemaalasi 
(onad, jaaganid, alakalufi d) alles umbes 10 000. Surm 
jõuab neile järele sada aastat tagasi, Euroopa haiguste ja 
valgete farmerite kuulide kujul. 
Jeeriko asula Palestiinas 
on ümbritsetud kaitsemüüriga
Kuulsad Jeeriku pasunad, mille hääl paneb müürid lan-
gema, annavad endast märku alles viie-kuue tuhande aasta 
pärast.

–6500
Catal Hüyük, Anatoolia
Maailma vanimaid, kui mitte kõige vanem linn.

–6000
Pikemaajaline soojaperiood, kestab tuhat aastat
Hiinas kasvatatakse hirssi, riisi ja sojauba

Päikese tütar Nofretete, vaarao õde/abikaasa. Vär-
vitud lubjakivikuju, kõrgus 48 cm, 14. sajand eKr. 
Vaarao on jumalate asemik maa peal ja Päikese 
lihane poeg: päikesejumalus heidab tema emaga 
ühte abikaasa kujul. Vaarao saavutab võimutäiuse 
üksnes oma õega abiellumise läbi. Võim pärandub 
Egiptuses naisliini pidi.

Gorgo Medusa (‘käskijanna’). Värviline terrakota, kõrgus 56 cm, 
7.  sajand eKr. Gorgosid olnud ühtekokku kolm õde, kes pidanud 
eluaset kõige kaugemas põhjas mingi saare peal kaljupangal. Kõik 
kuldtiivulised ja vaskkäelised, surelik neist ainsana Medusa. Igaüks, 
kes nende poole vaatas, muutus kohutava pilgu all kiviks. Ühe-
silmalist iseloomustab surmatoov pilk. Surmava silmavaatega 
gorgo meenutab elavasti soomeugrilaste kuldsilmset Jaaga-Baabat. 
Üleloomulikele olenditele kardetakse silma vaadata. Kiviajal kuju-
tati emajumalat seepärast vahel hoopis ilma silmadeta. Konkreetse 
gorgo ühesilmalisus aga võib olla ka saviplaadi ennistamise käigus 
tekkinud pettekujutelm.




