
Sissejuhatus

Koobast täidab aja hääl. See ei ole aga lainete loks ega ohe, sest meri taandus 
juba siis, kui hakkas näpistama külm ja jäine soomus pani mäedki võpatama. 
Nüüd ümbritsevad karedad kaljud pehmelt vaibuvat tuuleõhku, mis üha aegla-
semalt tuikleb. Maailma lõpus – ja seda nii otseses kui ka kujundlikus tähendu-
ses – jälgib Pürenee poolsaare viimane neandertallane, kuidas peegelduv päike 
madalal kaugesse Vahemerre vaob. Kui tulekivina tumedasse taevasse tõuseb 
koidikuhelendus, kajab kaljutuvide pehme kurdutus kokku eksinud kajakate 
itkuga, mis kostab, nagu kisendaksid näljased lapsed. Lapsi siin aga enam ei 
ole – ei ole inimesi ega üldse mitte kedagi, kes võiksid üheskoos jälgida tähtede 
tuhmumist ja pidada valvet, kuni viimne hingetõmme õhu jahtuma jätab.

Umbes nelikümmend tuhat aastat hiljem on ookean taas tõusnud, õhus 
tundub soolakat hõngu ning sama koopa seintelt kajab vastu hääli ja muusi-
kat – kostab reekviem unistusele esivanematest.
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Gibraltar, Gorhami koobas, 2014.  aasta. Kord aastas kogunevad 
arheoloogid ja antropoloogid sinna euroopa leebesse lõuna

tippu, et neandertallaste kohta maha pidada järjekordne konverents. 
sel aastal toimus seal midagi erilist. suurtesse katedraalilaadsetesse 
koobastesse saabunute hulgas oli muusik Kid Coma ehk bioloogia
professor doug larson. Ta asus kitarrikeeli sõrmitsema ja peatselt 
kostiski „last man standing“: nii mõnigi teadaolevalt tänapäevale 
kõige lähem leid neandertallaste arheoloogias pärineb Pürenee 
poolsaarelt just nendest koobastest. Kui tema hääl selles suures kivi
ses saalis vastu kajas, taandusid mõneks minutiks erialased mured 
ettekannete, tuliseid vaidlusi tekitanud teooriate ja kivist tööriistate 
klassifitseerimise raskesti hoomatavate üksikasjade pärast. Kolleegid 
lihtsalt kuulasid, võimust võttis inimlik soov leida sidet ammuse 
möödanikuga. seda imelikku ja veidralt liigutavat hetke saab ka ise 
kogeda, sest keegi võttis heaks seda filmida ja praegu on see Youtube’is 
üleval.

säärane serenaad aastatuhadete haudadele näitab ilustamata valgu
ses selle teaduse taga peituvaid inimesi. Kui üksikasjalikud ja objek
tiivsed teaduslikud ettekanded läbi saavad, kerkib kolleegide seas (kes 
on pealegi omavahel sõbrad) kohvikutes ja baarides esile vähem kam
mitsetud ja isegi kirglikke spekulatsioone. Vesteldakse unistuste leiu
kohtadest, aga ka kõigest, mis on teada või teadmata; kõik keerleb 
ümber küsimuse, kas meil peaks kunagi õnnestuma pilku heita ka 
neandertallaste tegeliku olemuse üksikasjadele.

see raamat avab ukse nende vestluste juurde. see on nii neile, kes 
on neandertallastest kuulnud, kui ka neile, kes veel ei ole; nii neile, 
kes on asjast põgusalt huvitatud, kui ka neile, kes on amatööridena sel 
alal ekspertideks kujunenud; see on isegi teadlastele, kel on õnn uurida 
muistset maailma. sest meie meeletu töö on üha paisumas: andmete ja 
teooriate rägastikus teed juhatavate ja omavahel ühte põimunud rada
dega ristuvad uued avastused, mis sunnivad seniselt teelt kõrvale pöö
rama või lausa vastassuunas sammuma hakkama. juba informatsiooni 
hulk ise on niivõrd suur, et seda on raske töödelda: pole palju spetsia
liste, kel jätkuks aega läbi lugeda kõik värsked artiklid, mis on nende 
alateema kohta kirjutatud, rääkimata kogu neandertallasi puudutavast 
teaduskirjandusest. uued avastused panevad ammuli sui vahtima ka 
kõige karastunumaid uurijaid.
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Niisugune tähelepanu ja analüüsi rohkus tuleneb sellest, et nean
dertallased lähevad meile korda ja nad on meile alati korda läinud. 
Popkultuu rile on nad vajutanud säärase pitseri, millist ei ole suutnud 
vajutada ükski teine välja surnud liik. meie iidsete sugulaste seas, keda 
teatakse hominiinidena, asetuvad neandertallased kindlasti nimekirja 
eesotsa: tähtsad leiud jõuavad suurte teadusajakirjade kaantele ja pea
voolumeedia pealkirjadesse. meie innukas huvi nende vastu ei ilmuta 
vähimaidki vaibumise märke: Google Trends näitab, et otsingud 
sõnaga „neandertallane“ on suutnud isegi mööduda otsingust fraasiga 
„inimese evolutsioon“. selline kuulsus on aga kahe teraga mõõk. 
Toimeta jad teavad, et neandertallased on võimas hiireklõpsumagnet, ja 
nii ahvatlevad nad lugejat ohtralt vürtsitatud kajastustega, mis on sageli 
esitatud sellises laadis nagu „X tappis neandertallase“ või „Neander
tallased ei olnud nii rumalad, nagu me arvame“.

Teadlaste entusiasmi oma töö tulemuste jagamise suhtes kärbib 
frustratsioon, mis tekib järjepidevatest ja vastuolulistest teema
kajastustest, millega neid tihtipeale näidatakse raamatukoidena, kes 
ekslevad ühe idee juurest teise juurde. Teadus püsibki ilmselgelt väit
luste najal ning uued andmed ja teooriad ei peegelda teadlaste peata
olekut, vaid nende ülitugevat dünaamilisust. Peale selle tähendavad 
üldiseks klišeeks muutunud uudised neandertallaste kohta, et kesk
mine inimene ei kuulegi kunagi midagi kõige põnevamatest täna
päevastest leidudest.

laiemat pilti on liiga raske hoomata, sest pärast 1856. aastat, kui 
ühest saksamaa kaevandusest leitud veidrad fossiilid* loeti esialgu 
ettevaatlikult üheks inimese hävinud liigiks, on see drastiliselt muu
tunud. õpetlased asusid seejärel kaevama, et veel neid veidraid olen
deid leida, ning esimese maailmasõja ajaks oli tänu neandertallaste 
luude üha suurenevale hulgale selge, et maapõues peitub arvukalt 
meie õdesid ja vendi. siis hakati tähelepanu pöörama ka ohtratele lei
tud kivitööriistadele ning alguse sai tõsine neandertali kultuuri uuri
mine. Võtmeteguriks kujunes aeg: 20.  sajandi keskpaigaks hakkasid 
dateerimistehnikate areng ja geoloogilised kronoloogiad omavahel 
ühte siduma leiukohti, mille kujunemise aeg ei olnud varem kindel ja 

* Fossiilistumine on protsess, mille käigus luud mineraliseeruvad.
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tunned, justkui oleks läbi neljakümne tuhande käe sööstnud äikeselöök: viis-
sada tuhat aastat selles lihas ja veres tukslevaid armastuse ja kaotuse lõpu-
tuid tsükleid sööstab su verre ja su südamesse. Peapööritus paneb maailma su 
ümber ringi käima, aga ema pigistab su kätt ja just siis sa seda läbi võbelevate 
laugude näedki. Sellest emapoolsete esivanemate rivist kujuneb tohutu võrestik, 
surelikkuse/surematuse ornament sulab aja hämaruses kauge sinaka tasandiku 
hämuga ühte. Nemad – need teised – on kõik siin. Nad on siin alati olnud.

Kõik me oleme oma emalt päritu kehastused. Teie eelkäijate sil
mad, millest on saanud teie enda silmad – needsamad, mis praegu 

seda teksti loevad  –, nägid valgust rohkem kui 500  miljonit aastat 
tagasi. Viis osavat sõrme, mis mööda siinseid lehekülgi liiguvad, on 
hoidnud, haaranud ja kombanud juba 300 miljonit aastat. Võibolla 
kuulate te praegu muusikat või saate siinsest raamatust osa hoopis 
helisalvestise vahendusel – see geniaalne kolmest kuulmeluust koos
nev organ hakkas armastuse ja hirmu tekitatud helisid kuulma juba 
siis, kui me veel sauruste jalge all ringi sibasime. Viiesaja tuhande aasta 
taguseks ajaks oli seda lauset töötlev aju kasvanud peaaegu oma prae
guse suuruseni; samasugune aju oli ka neandertallasel.

iseend ja neid sügavamasse bioloogilisse ja evolutsioonilisse kon
teksti paigutades hakkame taipama, mida kõike meil ühist on. selgeks 
saab ka see, kui vildakas oli 19. sajandi ettekujutus neandertallastest 
kui meie ja teiste inimahvlaste vahelisest puuduvast lülist. Fossiilistu
nud primaate juba teati: 1836.  aastal oli ei keegi muu kui Édouard 
lartet ise leidnud muistse ahvi. hiljem – see oli samal aastal, kui Feld
hoferi koopast leiti neandertallaste luud – tõi ta päevavalgele esimese 
euroopa inimahvi, kes sai nimeks Dryopithecus. sellest hoolimata 
põhjus tasid inimese fossiilid ikkagi paraja šoki.

Praeguseks on olukord pöördeliselt muutunud. ehkki üksikasjade 
üle veel vaieldakse, on meie sugupuus rohkem liikmeid, kui nii
sugused õpetlased nagu Busk või darwin oskasid iial ettegi kujutada: 
üksnes viimasest 3,5 miljonist aastast on leitud üle kahekümne tuvas
tatud liigi. sügavamale ulatuvad ka meie sugupuu juured. Väikeste 
ringi sibavate imetajate muutumine hominiinideks ja lõpuks neander
tallasteks võttis erakordselt kaua aega. 25 miljoni aasta eest kubisesid 
hiiglaslikud metsad ahvidest, aga lahknemine inimahvideni viivast 
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harust oli juba alanud. Nende sabata primaatide varased saadikud olid 
inimahvid nimega Proconsul ning nemad olid hakanud juba oma ida
aafrika harudele truudust murdma. Kui siis eraldus idaaafrika rifti
vöönd, algas ulatuslik globaalne jahenemine ning inimahvid asusid 
tugevasti oma haaret laiendama ja hajuma. 10 kuni 15 miljoni aasta 
eest kujunes neist välja vähemalt sada liiki; Dryopithecus’e ja teiste osa
vad sõrmed leidsid toitu nii niisketest metsadest kui ka avamaastikelt.

Joonis 1. Neandertallaste kui hominiinide perekonna liikme evolutsiooniline kontekst.
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Meeled ja mõtted

Huuled värelevad, kuivanud keel nilpsab piisakesi tilkuvast higist. Paotanud 
laud, näeb ta koredal seinal koidikukuma ja selle taustal kaaslaste siluette. 
Püüdes taltsutada oma voogavat krampides keha, tunduvad nende puudutused 
ta käsivarrel ja labakäel lohutavad; nad ütlevad: „Me oleme valvel ja ootame.“ 
Uue valuhoo lähenemiseks valmistudes aitavad vanad karedad käed ta põlvili. 
Kui ta silmad sulgeb, tõmbub maailm kokku ja ometigi ka paisub; jääb ainult 
tume veri, ei eksisteeri midagi peale selle hetke ja tohutu voogamise sisemuses. 
Seda tunnetades arvab ta nägevat, kuidas laps tema sees endale allapoole teed 
teeb. Jõud hakkab raugema, aga teised hoiavad teda oma pominaga üleval; neil on 
õigus, sest pinge tuleb lihastesse tagasi, peatamatu nagu piisonikarja tampimine; 
karja korratud hingetõmbed lõhestavad õhku – või on need hoopis tema enda 
omad? –, kui ta avaneb, et uus kuju võtta.

Ühtäkki tundub sünnitus kõrvetavalt kuum, ja ehkki tema kõhus pekslevad 
endiselt jalad, tunneb ta end altpoolt katsudes pisikest pead: libeda karvga nagu 
saarmas, õrn nagu luigemuna. Veel viimane liha ja luud läbistav pingutus teeb 
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vood vabaks ja käed tema ümber tõstavad libeda olendi ta kõhule. Ta paneb oma 
värisevad käsivarred tema udusulis külgede ümber, need on pehmemad kui sügi-
sene nahk, mida on sikutatud läbi langeva lume, kuni hambad valutama hakka-
vad. Koobastumedad silmad vaatavad talle vastu ja ta hõõrub last ninaga, hingab 
sisse tema lõhna, mis on rammus nagu verega imbunud liivsavimuld ja joovastav.

Tänapäeval pigmendi, sulgede ja uurenduste kohta lähemalt teada 
saada soovides seob nii teid kui ka mind nende esemete valmis

tajatega see, et meid kõiki mõjutavad tunded ja meie südame paneb 
kiiremini põksuma nii hirm kui ka rõõm. Kui me eeldame, et nean
dertallased mõningaid asju ilusaks pidasid, kas meil on siis võimalik 
teada saada, mis – või kes – neile meeldis? mida nad kartsid? Taas 
tuleb siin tasakaalu otsida, kõikudes usaldusväärse arheoloogilise 
ainese ja sellest tõukuvate võimaluste vahel.

lihtsam on alustada sellest, et me mõtleme hirmule. Neandertal
laste mõtetes pidid alati mõlkuma kiskjad, kellega neil tuli koos eksis
teerida. Kuigi nad olid varustatud tule, relvade ja enne neid elanud 
saja tuhande hominiinide sugupõlve kavalusega, pidi koopalõvide ja 
hüäänidega kohtumine neis tekitama instinktiivset hirmu. Teisalt näi
tavad karnivooride tapmisest jäänud jäljed, et neandertallased suutsid 
sellest üle saada. Võibolla nad isegi pidasid au sees nende oma kaas
laste tugevamaid tegijaid, küllap eriti hunte, kes olid kõigist karjaloo
madest kõige kavalamad.

Teised neid ähvardanud ohud olid seotud loodusjõududega. Kivi
tööriistade liikumine näitab, et kindlasti ületasid neandertallased 
jõgesid, lausa nii laiu kui Rhône. isegi kui selleks valiti madalad kool
mekohad, oli neid ümbritsenud vesi ohtlik, eriti kui nad kandsid kaa
sas hinnalisi esemeid, mis ei tohtinud vette kukkuda; üksainus valesti 
astutud samm võis näiteks selgitada TourvillelaRivière’i käsivarre 
lugu. maailmas, kus ootamatud jäised tuuled ja ohjeldamatute vihma
dega tormid elu ohtu seadsid, võidi nende kätte sattumist karta.

Kuigi neandertallased olid õppinud kolde turvalistes piirides tuld 
kasutama, oli tulekahju looduses hoopis teine asi; eemi kuivade ajajär
kude ajal võis see olla eriti põletav küsimus. samuti võis olla häiriv 
tule puudumine. Kui neandertallased astusid sügavatesse ja kaugelt 
vastu kajavatesse koobastesse, nagu Bruniquel, oli valgus elutähtis 
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ning selle puudumine võis saatuslikuks saada. Väljas olid virmalised 
kaugel ja andsid vähe valgust. Kuigi end hõõguva tuha paistel soojen
dati ja külmalt säravatelt tähtedelt valgust saadi, tervitati koidiku saa
bumist tõenäoliselt kergendustundega.

Kas nad oskasid tunda ka õnne? läbi vetruva tundrastepi või üle 
rohuga kaetud metsalagendike kõndides rõõmustasid neandertallased 
tõenäoliselt juba sellegi üle, kuidas päike nende nahka soojendas. 
Rahuloluks leiti kindlasti muidki põhjusi. inimese iha rõõmude järele 
on kaunis tavapärane ka meie kaaslaste inimahvide seas. Üldiselt võib 
arvata, et paljude neandertallaste seksuaalsuhted olid konsensuslikud 
ja pakkusid rõõmu, ehkki oli ilmselt ka teist laadi vahekordi. anatoo
miliselt osutavad vaagna mõõtmed, et neandertallaste tupp oli väga 
sarnane meie omaga, ja kuna peenis peab ju sellega sobima, sarnanes 
see arvatavasti pigem tänapäeva meeste varustuse kui šimpansite 
omaga.

Kõigi asjaosaliste õnneks ei olnud neandertallaste meestele erinevalt 
šimpansitest geneetiliselt omane piki peenist asuv kõvem moodustis. 
Kui inimahvide peenis meenutab rohkem väikest kõvastuvat veere
kivi kui ora, siis säärase „harja“ olemasolu mõjutab suguühte käiku: 
näiteks marmosettidel muutuvad suguakt ja orgasm kaks korda pike
maks, kui neilt see eemaldada.

seega võiks arvata, et neandertallaste seks oli rahulikum ja pakkus 
rohkem rahuldust kui šimpansite kiired paaritumissööstud. ei maksa 
unustada ka kliitorit – organit, mil pole muud otstarvet kui naudingu 
pakkumine –, ja paraku puudusid ilmselt neandertallastel nagu meilgi 
kääbusšimpansitele omased suhted, mis teevad orgasmi saamise teine
teisele otsa vaadates lihtsamaks. Üsna kindel on see, et mingil moel ka 
masturbeeriti, ükskõik kas siis seksuaalsuhte osana, nagu seda tuleb 
ette ka inimestel, või üldisemalt sotsiaalse seotuse kinnitamiseks ja 
pingete hajutamiseks, mida esineb ka kääbusšimpansite puhul, kes 
harrastavad seda enamvähem igasuguses seltskonnas.

Kas nad peale seksi tundsid ka armastust? esimese armastusega 
seonduvad mõningad elu kõige tugevamad tunded. Kindel on see, et 
neandertallastelegi olid omased noorukiea kiire kasvu etapid, aga kas 
nad tundsid ka hormoonidest pakatavaid emotsionaalseid puhanguid 
ja sõgedaid armumisi? le moustier 1 näitab igatahes ilmekalt, et noo
red olid üsnagi tugevad – selle nooruki käsivarte ülaosad olid sama 



Above: Reconstruction of La Folie, France. The site features a circle of probable 
postholes and traces of activity within, showing that its Neanderthal inhabitants 
used the interior space in different ways.  

Below: One of the Schöningen spears, including remains of the horses early 
Neanderthals hunted on this 330,000-year-old lake shore. 
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Ülal. Prantsusmaa, La Folie. Rekonstruktsioon. Arvatavad postiaugud 
moodustavad ringi, mille seest on leitud tegevuste jälgi – need näitavad, 
et selle paiga neandertallastest elanikud kasutasid ringi sisse jäänud ruumi 
mitmesugusel otstarbel.

All. Üks Schöningeni oda ja selle kõrval säilmed hobustest, keda varased 
neandertallased selle 330 000 aasta vanuse järve kaldal küttisid.




