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Kuidas ja miks asustati üks metsane piirkond Eestis? 
 

 
Saarde kihelkonna looduslikud tingimused ei ole asustust soosivad ning sealt on teda vaid loetud arv 
nimetatud aega kuuluvaid asulakohti. Üritatakse leida ala looduslikke, kultuurilisi ja majanduslikke 
tingimusi ning piirkonna võimalikke hüvesid, mis tingisid asustuse tekke. Vaadeldakse inimese ja 
piirkonna suhteid ning viimase mentaalse ja majandusliku kultuuristatuse astet enne asustamist, samuti 
metsa olulisust majanduslikus, mentaalses ja religioosses plaanis. Võimalik, et Saarde asustati 13. 
sajandi vallutussõdade ajal ja vahetult peale seda, kui inimesed põgenesid sõjategevuse ja rüüstamise, 
hiljem juba uute kohustuste, ideoloogia ja haldussuhete eest. Ala oli eelnevalt kultuuristatud erinevates 
astmetes, sõltuvalt kaugusest asustusüksustest. Mets mängis suurt rolli sinna asunud inimeste 
majanduses ning religioossetes ettekujutustes. Ümberasumine tõi inimestele kaasa muutusi nii 
sotsiaalses, majanduslikus kui religioosses plaanis.  
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Sissejuhatus 
 
Edela-Eesti lääneosa, kitsamalt Lõuna-Pärnumaa on senimaani jäänud arheoloogide 
huviorbiidist väljapoole. Ala on, tõsi küll, uurijate jaoks ka üsna väheatraktiivne – suurte 
metsade ja suhteliselt hõreda asustusega alal paikneb vähe muistiseid ning needki, pärinedes 
suuresti ajaloolisest ajast, pole pälvinud ei tähelepanu ega tuntust. Varasemates käsitlustes on 
Lõuna-Pärnumaad peetud muinasajal tühjaks või väga hõredalt asustatuks (Moora 1926, 65; 
Pärnumaa, 167; Nugis 1934, 18; EA, 149; EEA, 408; Tõnisson 1977, 663; Jaanits 1977, 771). 
Iseenesest on see järeldus loomulik, kuna muinasajast pärinevaid objekte alal teada ei olnud, 
arheoloogilisi inspektsioone ette ei võetud ning „inimvaenulik” looduskeskkond välistas 
asustuse olemasolu juba ette. Mõned viimastel aastatel antud piirkonnas toimunud 
arheoloogiliste välitööde (Juurik 2007a, b) tulemused annavad senimaani 
arheoloogiateadusele terra incognitáks jäänud ala kohta uusi andmeid, mis näitavad esimeste 
asustusjälgede pärinemist juba muinasaja lõpust ja keskaja algusest, kuigi ei saa välistada ka 
varasema asustuse olemasolu. 
 
Käesoleva artikli autor on Lõuna-Pärnumaa piirkonda varem uurinud asustusloolisest 
vaatepunktist (Juurik 2007c) – millal sinna asustus ja teed tekkisid ning milline oli nende 
struktuur erinevatel tasanditel. Samas jäi taoline käsitlus abstraktseks ja pinnapealseks, 
ütlemata midagi konkreetset seda ala asustanud inimese kohta. Alljärgnevalt keskendutakse 
sellele Lõuna-Pärnumaa osale, mis kuulus 19. sajandi piirides Saarde kihelkonna alla. Üritan 
pöörata rohkem tähelepanu küsimustele, miks ja kuidas ala asustati. Miks asuti hilisema 
Saarde aladele elama just siis? Mis olid sellise asustusmuutuse põhjused ja millise skeemi 
järgi see toimus? Millised olid sinna asunud inimeste mõtted ja arvamused selle ala kohta 
enne asumist? Kas ja kuidas tuli kohaneda uute tingimuste ja keskkonnaga? Kas see tõi kaasa 
muutusi majanduslikus, sotsiaalses või religioosses plaanis? Kuidas mõtestati endi jaoks 
ümbritsevat keskkonda ja kuidas sellega suhestuti? 
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Eluase maastikus – kus ja miks 
 
Maastiku kasutamisel on alati nii majanduslikke kui mentaalseid aspekte (Lang 1999, 70; 
Vedru 2002, 106) ning asustuse levik sõltub kultuuri ning majanduse ja looduslike tingimuste 
koostoimest (Lang 2000, 23). Kohti ei kasutatud juhuslikult, vaid see on alati olnud põhjuslik 
ja meie ülesanne on need põhjused üles leida. Maastikukasutuse muutus on samas alati 
ühiskonnas toimuvate protsesside peegeldus, on need siis majanduslikud, ideoloogilised, 
poliitilised, halduslikud või muud. (Meenutagem hilisematest suurematest muutustest kasvõi 
mõisate ja asundustalude rajamist.) Tõuke asustuse laienemiseks või ümberpaiknemiseks 
võivad anda muutused senise või tulevase eluala staatuses ja oludes (võimu, rikkuse ja hüvede 
suurenemine või vähenemine), mille tagajärjel tehakse terviku huvides ümberasumiseks 
teadlik valik (Vedru 2001, 118 ja seal viidatud kirjandus). 
 
Ruumi ja (kultuur)maastiku mõistete erinevaid käsitlusi ei hakata siinkohal välja tooma,  kuna 
seda on tehtud juba paljude uurijate poolt (Lang 1999; Lang 2000; Lang 2001 ja teised 
kogumiku artiklid; Lillak 2007; Palang, Kaur 2000; Vedru 2001; Vedru 2002; Vimberg 2006; 
jpt ning neis viidatud kirjandus). Ma ise mõistan kultuurmaastikku kui maastikku, mida on 
inimesed ümber kujundanud, mõtestanud, nimetanud, ette kujutanud või millest mõelnud. 
Seega ei pruugi kultuurmaastik olla inimese poolt füüsiliselt muudetud või tema poolt 
asustatud. See võib olla ka maastik, mida ta endale ette kujutab või millest on ta kuulnud. 
Samas pole ma nõus väitega, et maastikku ilma inimeseta ei eksisteeri ja ainult loov inimmõte 
annab sellele tähenduse ja sellega ka olemuse. Kui me peame ennast tõesti ainukeseks 
universumi töös hoidvaks substantsiks ja me ei suuda ette kujutada midagi väljaspool meid 
eksisteerivat, võib see isegi tõene olla. Samas ei maksa unustada, et väga pikka aega maailm 
eksisteeris ja sai väga hästi hakkama ka ilma inimeseta. Ning saaks ka edaspidi hakkama, 
tõenäoliselt pareminigi kui koos inimesega. Aga eks see oleneb kõik definitsioonist, mida me 
maastiku ja kultuurmaastiku all mõistame.  
 
On oluline rõhutada, et niipalju kui on erinevaid inimesi, on ka erisuguseid maastikukogemusi 
ja tunnetusi, kuigi mitmetel inimrühmadel, näiteks kaasaegsetel või põliselanikel, võib olla 
maastikutunnetuses nagu ka maastikunägemuses palju ühist (Vedru 2002, 102). Üritades 
säilinud jälgede abil näha kunagi elanud inimese mõtteid, tundeid ja taotlusi, peame nentima, 
et meie enamasti sekulariseerunud (sekulariseeritud) ja ateistlik maailmatunnetus erineb 
tunduvalt meie uurimisobjektiks oleva Homo religiosuse omast (Lang 1999, 64). Sellise 
inimese sooviks on elada objektiivses reaalsuses, mitte lasta end halvata puhtsubjektiivsete 
kogemuste lakkamatul suhtelisusel mis tekitavad reaalse maailma asemel illusiooni (Eliade 
1992, 56). Uurime aga sedasama Homo religiosust teaduse abil, mis, otsinud küll iseendas 
objektiivset reaalsust, loobus pettunult üritamast ning suubus subjektiivsusesse ja illusiooni. 
Seega, tänapäeva ateistlik inimene, otsides elus pidepunkti teaduses, on juba ette pettuma 
määratud. Selleks, et teha aktsepteeritud vormis teaduslikku uurimistööd, treenime oma 
mõtlemist üha abstraktsemaks, teoreetilisemaks, loogilisemaks ja ratsionaalsemaks, 
mõtlemata, et nii distantseerime end üha enam mineviku inimesest. Tema mõtlemisskeemid 
polnud tõenäoliselt sugugi nagu meil või vähemalt oli tema ratsionaalsus meie omast erinev ja 
seega meie jaoks ebaloogiline. Siin tekib omalaadne nõiaring – me ei saa teadust teha ilma 
loogikata ning seda rakendades muutub meie üritus üha lootusetumaks. Samas, kuna 
arheoloogiateaduse eesmärgiks polegi tõde, vaid ainult võimalikult (meie kategooriate järgi) 
tõepärane tõlgendus, pole ka midagi katki ning võime lõputult oma lõbusaid mõttemänge 
mängida.  
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Materjal 
 
Saarde kihelkonnas paiknevate muististe arv on suhteliselt väike. Peab tõdema, et neid pole ka 
eriti otsitud. Suurem osa asulakohtadest (kaksteist neljateistkümnest) leiti alles eelmisel aastal 
(Juurik 2007a, b). Piirkonnast on küll palju kalmeid ja kalmeteateid (71), kuid kuna neid pole 
arheoloogiliselt uuritud, on raske dateeringut anda. Nähtavasti on neist suurema osa puhul 
tegemist maa-aluste laibakalmistutega. Kivikalmeid käsitletaval alal teada ei ole.  
Olemasolevate arheoloogiliste andmete põhjal pärinevad esimesed märgid asustusest Saardes, 
nagu juba märgitud, muinasaja lõpust. Võimalik1, et juba muinasaja lõpuosas alguse saanud 
asulakohti on seni leitud viies kohas: Kanakülas, Kärsus, Taustes ning Väljaküla Küti ja 
Väljaküla Lauri talude maadel (Juurik 2007c, 18). Nelja asulakoha, Jäärja, Marina, Saarde ja 
Väljaküla Räägu varaseimad keraamikakillud pärinevad tõenäoliselt 13. sajandist (ibid.). 
Keskaega dateeritavaid asulakohti on lokaliseeritud ainult neli, kuigi kirjalike allikate ja 
juhuleidude põhjal võib oletada veel mõne olemasolu. Seega asetub suurema osa teadaolevate 
asulakohtade algusaeg just muinasaja lõppu ja keskaja algussajandisse2. Omaaegsete asulate 
suurusest ja väljanägemisest meil praegu veel infot pole, kuna siiamaani on piirdutud vaid 
mittesüstemaatilise keraamika kogumisega ning asulakohtade piire ning võimalikke säilinud 
struktuure pole fikseeritud. 
 
Kuna asustus ja majandusviisid sõltuvad paljuski ka loodusoludest (Lang 2000, 23), tuleks 
neid lühidalt iseloomustada ka Saardes. Eriti oluline on püüda mõista, milline oli 
looduskeskkond uuritava inimese ajal. Sõltus ju tema elu otseselt loodusest ja sealt saadavast 
toidust, mida meie, kes me supermarketites lihtsalt kartulid ja piima ostukorvi tõstame, ei 
oskagi tihtipeale vajalikul määral arvestada. Hilisema Saarde kihelkonna lõunaosa jääb 
Metsepole madaliku alla ning sellele on iseloomulikud nõrgalt lainjate moreentasandike 
vaheldumine lõunasuunaliste madalate voorjate künniste ja jõgede moldorgudega, kusjuures 
lõunasuunalisi kulutusnõgusid täidavad suured sood (Arold 2005, 383). Moreenkattega 
tasandikel leidub gleistunud leetjaid ja leetunud muldi, samuti gleistunud näivleetunud muldi. 
Leetunud mullad on liivakad, suhteliselt kerged harida, kuid väheviljakad. Gleistunud mullad 
pole samuti viljakad, ka on neid savisema koostise tõttu raskem harida. Sakala kõrgustiku 
edelanurk katab Saarde ida- ka keskosa, kus on valdav tasandikuline kuid lainjas pinnamood, 
mida liigestavad ürgsed jõeorud, jagades ala lavadeks (Arold 2005, 218, 220), kuid esineb ka 
voori ning kõrgustiku nõlvadel astanguid (Varep 1981, 53). Pinnakattes on valdav 
punakaspruun moreen, levinud on kahkjad saviliivmullad liivsavidel, leet-glei-liivmullad ja 
glei-liivmullad (Arold 2005, tahvel VI). Moreenküngastel asuvad kahkjad saviliivmullad on 
piirkonna parimad põllumaad – haritavuselt keskmise raskusega, suhteliselt viljakad ja ei 
vajanud kasutusele võtmise eel kuivendamist. Teised mullaliigid olid valdavad liivikutel või 
kuivendamist vajavatel niisketel aladel, mis mõlemad olid väga väheviljakad. Kogu Saarde 
ala iseloomustavaks valdavaks jooneks on ka veel tänapäeval soode ning metsade rohkus. 
Madalamatel aladel kasvavad põhiliselt liigniisked lodumetsad. Kõrgemaid lavasid ja 
künkaid, mis praegu on valdavalt põllumaa all, on tõenäoliselt enne harimist samuti katnud 
tihedad metsamassiivid. Kas seal võis leiduda ka lagedamaid alasid juba muinasaja lõpus, 
pole teada. Oleks hädavajalik teha piirkonna soodes (näiteks Nigulas, Sookuningas, Raamatus 

                                                 
1  Kuna suurema osa asulakohtadelt saadud materjalist moodustavad kedrakeraamika katked, on nende 
dateerimine problemaatiline ning jääb tihti suurde vahemikku ning ebakindlaks.  
2  Suurem osa siinmainitud asulakohtadest on leitud vaid nelja inspektsioonipäeva jooksul ning seetõttu 
tekivad siin representatiivsuse probleemid. Nende asukoht sõltub inspektsioonide marsruudist ning lahtiküntud 
põldude olemasolust. Tõenäoliselt on leitud väiksem osa Saardes leiduvatest asulakohtadest ning praegu 
ilmnevad karakteristikud võivad andmete lisandudes oluliselt muutuda. Lisaks võib osa praegu puhtalt keskaega 
dateeritavatest asulakohtadest olla tegelikult alguse saanud muinasaja lõpus või keskaja alguses. 



 4 

ja Kikeperas) palünoloogilisi uuringuid. Saardet iseloomustavad seega suured kontrastid – 
asustamiseks sobilik maa on selgelt määratud mineraalsete saarekeste ja piiratud kõrgemate 
aladega ning ülejäänu, suurem osa maast, on nii elamiseks kui ka liiklemiseks oma 
liigniiskuse tõttu suuresti kõlbmatu. Teadaolevad asulakohad asuvad pea kõik 
moreenküngastel või künkanõlvadel, mõned (Kanaküla, Tauste, Jäärja) aga kõrgematel 
lavadel.  
 
Saarde asustamise põhjused ja iseloom 
 
Siinkohal tekib küsimus, miks asusid esimesed inimesed (vähemalt meile teadaolevatel 
andmetel) Saarde aladele elama just muinas- ja keskaja vahetuse paiku, samas kui varasemast 
asustusest kindlad märgid puuduvad, kuigi selle olemasolu ei saa ka täielikult välistada.  
 
Kuidas üldse toimus asustuse laienemine ja ümberpaiknemine ja kuidas see võis toimuda 
Saardes? Kui senine asula asus viljelemiseks sobivate maade keskel, siis tõenäoliselt asuti 
sisekolonisatsiooni käigus lihtsalt selle äärealadele, küla piire üha laiendades. Sidemed 
majapidamiste (sugulased, naabrid, sõbrad) vahel olid sellise skeemi puhul tõenäoliselt üsna 
tugevad (Lang 2007, 269). Samas, kui sobivad maad said sellest piirkonnast otsa, tuli asuda 
soode ja metsade taha, oma senisest kogukonnast eemale. Teised inimesed ja neilt saadav 
võimalik abi jäävad sel juhul kaugemale. Arvan, et tihti asuti uude kohta elama kahe või 
kolme perega korraga, et oleks rohkem tööjõudu, arvestades maaraadamise töömahukust, ning 
vajadusest osutada vastastikust abi. Samas aga, kui arvestada esialgset põllumaa ja toidu 
nappust, võis teisalt vaadelduna olla hoopis eeliseks ümberasujate võimalikult väike arv. 
Põldu harivatel inimestel on üldiselt raske ümber kolida, eriti, kui on juba tekkinud 
põlispõllud. Olemas peavad olema piisavad toiduvarud (vilja või loomade näol), et suuta üle 
elada aeg põllu raadamisest uue saagini. Siinkohal tekib küsimus, kui suuri toidutagavarasid 
hilisrauaajal koguda ja säilitada suudeti. Ellujäämiseks on eelkõige vaja ikkagi süüa, siis 
eluaset, turvalisust ja nii edasi. Ma ei pea sugugi võimatuks, et kui tegu oli plaanilise 
ümberasumisega, asuti väljavalitud kohas põlde ette valmistama juba varem: langetati metsa 
(kui see vajalik oli), vabastades platsi heinamaade ja maja jaoks, pandi kuivama alepõllu 
puud. Siis võidi sügisel vanas elukohas koristada saak ning kevadel külvata juba uuel alemaal. 
Kui aga ümberasumine viib inimese eelmisest kodust nii kaugele, et mingid sidemed pole 
võimalikud või toimub kolimine olude sunnil väga kiiresti, on see kindlasti raskem. Nii võib 
üks viljelusring täiesti vahele jääda. Samas võidi taolistel juhtudel, kui alepõllu 
ettevalmistamiseks ja puude kuivamiseks pole aega, kasutada ka n-ö arhailisemat 
alepõllunduse varianti ning panna mets lihtsalt põlema, külvates saadud veidi lagedamale 
maale eluks nii hädavajalik vili. (Muidugi oli ka lagedamaid piirkondi, kuhu asudes ei tulnud 
raadamisega erilist vaeva näha, kuid mul on põhjust tähelepanu pöörata just metsastele 
aladele.) 
 
Siinkohal tuleks analüüsida, milliseid olid need hüved, mida soovides inimesed Saardesse 
asusid. Hinnates sealseid loodusolusid muinasaja lõpu kontekstis, tuleb neid pidada tolleaegse 
inimese ehk põlluharija jaoks üsnagi ebasoodsaiks. Nagu juba mainitud, oli Saardes suurem 
osa aladest kaetud metsaga ning liigniiske, põlluharimiseks sobilik maa piiratud ning seegi 
suhteliselt raskemini haritav ja vähemviljakas kui paljudel muudel aladel. Nooremal rauaajal 
toimus küll asustuse laienemine ning uute ning raskemini haritavate (leet)muldade 
kasutuselevõtt, kuid endiselt jäi mitmeid piirkondi kindlama asustuseta (EA, 387–389). Kuna 
rahvastikutihedus muinasaja lõpu Eestis ei olnud väga suur, on väheusutav, et asustamiseks ja 
põlluharimiseks hästi sobivate maade tagavara oleks mujal olnud täiesti ammendunud. Seega 
tuleb Saarde asustamise põhjuseid otsida mujalt.  
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Valter Lang on toonud ühe elukoha valiku kriteeriumina (kui teised tingimused on võrdsed) 
välja selle n-ö vaimsed väärtused, maastiku erakordsuse või ilu (1999, 70). Paraku ei suuda 
vähemalt mina (oma kaasaegse loogikaga) leida Saarde piirkonnast mingeid looduse või 
maastiku elemente, mis oma erakordsuse tõttu oleksid kaalunud üles kehvad argielulised 
tingimused. Maastikuelementide erakordsuse hindamine sõltub küll hindaja taustast (op.cit. 
71), kuid hunnituid avaraid vaateid (vt Lang 2000; Vedru 2002) metsaderohkel ja suhteliselt 
tasase pinnamoega alal väga palju tõenäoliselt ei leidu. 
 
Millised eelised olid metsaderohkel, asustamata ja seega tõenäoliselt ka teedeta alal muinasaja 
lõpu kontekstis, kui see ei meelitanud inimest ei oma põllumaade ega ka erakordsusega? 
Vastuseid võiksime leida tolleaegsetes ühiskondlikes oludes. Kuigi me saame Saarde asustuse 
algust dateerida vaid ligikaudselt, tekib kiusatus seostada seda sõjategevuse ja ühiskondlike 
olude (nii poliitiliste, majanduslike kui ideoloogiliste) muutustega muinasaja ja keskaja 
vahetuse paiku. Puuduvad küll otsesed põhjuseid pidada asustusmuutuse esile kutsunud  
määravaks teguriks just 13. sajandi alguse vallutussõda, kuigi see näib olevat kõige lihtsam ja 
loogilisem seletus. Iseenesest võis põhjusteks olla ka sõjalised konfliktid hilisrauaajal, mille 
kohta meil allikad puuduvad, või ka pinged kohalikul tasandil – rahulolematus eliidiga, 
võimuvõitlus, ülerahvastatus ja maapuudus teatud piirkondades ja muud sarnased protsessid.  
 
Saarde piirkonnale omased tunnused, mis normaalsetes oludes on puudusteks, võivad teatud 
oludes osutuda hoopis olulisteks hüvedeks. Sõjategevusega 13. sajandi algul kaasnes ka 
laialdane rüüstamine, eriti Lõuna-Eestis ja sealhulgas Sakalas. Henriku Liivimaa kroonikas on 
mitmel puhul juttu metsadesse peitunud inimestest, keda rüüstajad taga otsisid (LH XIV: 12; 
XV: 7; XIX: 3). Linnused ei mahutanud hädaohu korral kogu elanikkonda ning paljud külad 
jäid liiga kaugele, et neisse jõuda. Seetõttu kasutati metsi ja soid nii üldiselt kui ka 
kindlaksmääratud kohti neis pelgupaikadena (Laid 1997, 28; Tõnisson 1972, 169). Pikaajalise 
sõjategevuse ajal võidi pelgupaikades veeta aastaid (LH XXIX: 1) ning võimalik, et osa neist 
kohtadest said ka elupaikadeks (Tõnisson 1972, 170). Samas võidi täiesti teadliku valiku 
tulemusel muuta oma elukohta ning rajada see võimalikult kõrvalisse ja asustamata kohta, 
eemale teedest, mida mööda sõjaväed võõral maal enamasti liikusid. Seega pidi Saardesse 
asudes saadav hüve – turvalisus, üles kaaluma muud puudujäägid. Nii vallutussõja kui 
kohalike pingete puhul on võimalik alati ka asuda elama mõnda teise asustatud punkti, kus elu 
oli rahulikum, ning mitte tingimata metsa. Asustatud kohta ümberasumine aga ei pruugi anda 
vajalikku turvalisust ning võimalik, et tooks kaasa ümberasujate sotsiaalse positsiooni languse 
ja konfliktid kohalikega. 
 
Otsese sõja- ja rüüstamisohu kõrval võis olla teisigi faktoreid, mis sundisid inimesi Saardesse 
asuma. Keskaeg tuli Eestisse koos uute poliitiliste, majanduslike ja ideoloogiliste jõududega. 
See tõi kaasa suhteliselt suured elumuutused ka tavakodanikele, rääkimata eliidi esindajatest. 
Kindlasti oli neid, kellel oli uutes oludes rohkem kaotada või kes ei suutnud ega tahtnud 
nendega kohaneda. Varasemast erinevad maksud ja kohustused ning uus isand, kellele neid 
maksti, võisid tekitada vastuolusid. Need asjaolud võisid olla ajendiks inimestele, kolimaks 
kõrvalistesse piirkondadesse, et jääda maa uutele valdajatele esialgu kahe silma vahele, 
kuulumata ühtegi maksustamis- ja haldusüksusesse. Selle võimalikkust illustreerib hästi 
Saarde ala iseloomustus 1599. aasta revisjonis, kuigi tolleks ajaks oli asustus palju tihedam 
ning tekkinud ka ala läbivad teed. „Lossiametnikel on raske valitseda seda vardjaskonda, kuna 
ta on niisuguste soode ja metsade vahel, kust suvel peaaegu kunagi ei pääse läbi kõigi 
talupoegade juurde ratsa, aga mõnede juurde ka jalgsi mitte. Lootsikuga (seda me vaatasime 
hoolega järele) pole mõeldagi, sest seal on ainult rohi ja mädasoo.” (EAL, 170)  
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Saarde metsas Pärnumaal 
 
On loogiline oletada, et Saarde piirkonda muinasaja lõpul ja keskaja algul elama asunud 
inimesed olid suures osas pärit tihedama asustusega Sakala maakonnast, eriti vast selle 
lõunaosast, millel oli kõnealloleva alaga tõenäoliselt olnud veidi rohkem kontakte. Kui 
tihedad ja mis laadi need kontaktid võisid olla? Kui palju teati sellest alast enne sinna 
asumist? Missugused olid inimeste arvamused ja emotsioonid sellega seoses? Üks olulisemaid 
Saardega seotud märksõnu, mis on eelnevalt juba mitu korda läbi jooksnud, on mets. Me ei 
saa küll üheselt teada, milline oli muinasaegse inimese side metsaga, kuid võime seda ette 
kujutada, ammutades inspiratsiooni rahvapärimusest. Kindlasti oli muinasajal elava inimese 
side metsaga oluliselt lähedasem kui tänapäeval, nii mentaalsel kui praktilisel tasandil. Ühelt 
poolt oli mets põlluharimisel, loomakasvatamisel ja liiklemisel takistuseks. Teisalt aga oli ta 
eluks hädavajalik – sealt saadi tarbepuitu (mida läks vaja palju), kütet, toidulisa (küttimine, 
korilus, metsmesindus) ja vajadusel ka pelgupaika. Oskar Loorits on inimese ja looduse suhte 
kohta öelnud, et inimene on pidanud loodust endaga sarnaseks, elavaks ja hingestatud 
olendiks ning vahetegemist „elusa” ja „elutu” looduse vahel on õpitud alles uuemal ajal 
(1948, 67). Samas saab vastandada (vähemalt põlluharijate) ühiskondades metsa ja sellest 
vabastatud pinda (põld, heinamaa, küla), inimese poolt kultuuristatud ala. Kultuuristatud, 
organiseeritud ruum vastandub ümbritsevale metsikusele, kaosele (Lang 1999, 66). Inimesele 
on omane karta seda, mida ta ei tunne ja mida ta pole enda jaoks mõtestanud. Seega saavad 
just enamasti tundmatud paigad inimese mõtteis endale maagilised ja kardetavad 
karakteristikud ja seal asuvad kõige müstilisemad olendid. Ruumi korrastamine ja 
kultuuristamine käib läbi rituaalide (ibid.) ning neid on vaja ka olemasoleva korra 
säilitamiseks. Metsa personifitseeritud olemusena esineb hilisemas rahvaluules tihti 
metsahaldjas, kes on aga enamasti negatiivne ja temaga kohtumine toob halba (Hiiemäe 1996, 
48). Mall Hiiemäe arvates on üks põhjusi see, et inimene, olles hüljanud loodusesse 
suhtumises võrdsuspõhimõtte, tunnetab seda kui süüd ja väljendab süütunnet pärimuses 
(op.cit. 49). Ka Oskar Looritsa käsitluses on loodusega suhtlemises olnud eestlastel (ja 
tõenäoliselt siis ka teistel loodusrahvastel) põhimõte ,,kuidas mina temale, nii tema minule” 
(1948, 68). Hilisrauaaegse inimese suhtumine metsa võis olla mitmepidine – ühest küljest oli 
metsa vaja ja seda tarvitati oma vajaduste rahuldamiseks, teisalt ka kardeti ja austati. Samas 
kasutati tõenäoliselt tundmatuga (antud juhul metsaga) suhtlemisel teatud rituaale ja 
käitumisnorme, mis tagasid vastaspoole/partneri (ehk metsa) heasoovlikkuse.  
 
Suhtumine metsa olenes tõenäoliselt ka sellest, kui kaugele see kodukohast jäi. Vahe 
kultuuristatud ja kultuuristamata ala vahel ei pruugi olla järsk ning langeda otseselt kokku 
põllumaade ja metsa piiriga. See mets mida inimene pidevalt kasutab, on kindlasti tuttavam ja 
inimese poolt mõtestatum kui mingi kauge abstraktne metsamassiiv. Näiteks küla ligidal 
paiknev ja saraskondlikult kasutatav mets on kõigile külaelanikele arvatavasti üsna tuttav – 
nad teavad, kus mingit liiki puitu saab, kus asuvad seene- ja marjamaad ja nii edasi. Kohad 
omastavad tähendusi, kui neis midagi toimub. Kaugemates metsaosades käib tõenäoliselt 
vähem inimesi, näiteks jahimehed. Nende juhtumused ja jutud metsa kohta on erinevad naiste 
metsakogemustest, kes liiguvad kodule lähemates sfäärides. Seega oleks pigem mõtet rääkida 
kultuuristatuse astmetest või skaalast. Need astmed, kui kujutada ette küla, mis on 
ümbritsetud metsast, asuvad küla ümber nagu kontsentrilised alad, millest iga väljaspool asuv 
ala on eelmisest erinev, salapärasem ja võõram. Muidugi oleneb see ka looduslikest oludest ja 
maastikuelementidest, millest mõned võivad olla tähenduslikumad ja pärimussidusamad. 
Välimised alad omasid seesmistest arvatavasti vähem tähendust majanduslikus ja sotsiaalses 
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plaanis. Samas ideoloogilises mõttes ei pruukinud nende tähendus olla väiksem, kuid 
kodulähedastest aladest kindlasti erinev.  
 
Neil inimestel, kes Saarde metsade servaaladel elasid, võis olla suhteid selle alaga varemgi. 
Tõenäoliselt satuti sinna näiteks jahilkäikude ajal. Samas on raske määrata, kui suur osa 
Saarde alast oli n-ö kultuuristatud, ehk saanud omale koha inimmõttes või ettekujutuses. Ka 
metsas, mida inimene kunagi näinud ei ole, võivad elada inimese poolt ettekujutatud olendid, 
sellesse suhtutakse kuidagi ja nii on see saanud kultuurmaastikuks: sellest võidi rääkida jutte, 
selle kohta võisid kehtida tabud ja keelud, sellega võisid olla seotud lootused või unistused. 
Siiski ei saa olla kindel, et kõik need mentaalsed tähendused oleks mänginud rolli inimestele 
sõjaolukorras ja ekstreemsetes tingimustes, kui oli vaja pelgupaika ning oluline oli just selle 
kõrvalisus, metsikus, asustamatus. Siiski võib oletada, et asudes sellesse piirkonda, üritati 
tagada kohalike jõudude heasoovlikkust ja kaitset.  
 
Kindlasti muutus viimane asjaolu olulisemaks, kui Saardesse asuti elama alaliselt. Uue paiga 
asustamisel on arhailise ühiskonna inimesele vajalik luua kaosest kosmos, transformeerides 
seda rituaalide kaudu, mis kordab maailma loomist, taasluues selle nende inimeste jaoks 
(Eliade 1992, 57). Samas, nagu juba mainitud, võis kõneallolev ala juba osaliselt olla n-ö 
mentaalselt kultuuristatud ning sellel tasandil ka inimeste jaoks eksisteerida. Samas on 
inimesel (vähemalt varem oli) vajadus elada sakraalsuses või pühade objektide vahetus 
läheduses (op.cit., 53). Ümberasudes võib vajadus religioossete objektide järele tavalisest 
veelgi suurem olla, kuna kõik toimuvad suured muutused ja raske toimetulek tekitavad ohtralt 
pingeid ja stressi. Seetõttu otsitakse vahendeid toe, lohutuse ja lootuse leidmiseks. Seega on 
uude kohta elama minnes vaja pühakohad luua/leida uute ilmutuste, lepituste ja rituaalide 
kaudu. Printsiipe ja põhjuseid, mille järgi need välja valiti (maastiku või selle objektide 
erakordsus, väljaanomaaliad või muu seesugune), ei ole võimalik täpselt välja tuua. 
Religioossed kogemused sõltuvad ühiskonna majandusest, kultuurist ja sotsiaalsest korrast, 
ehk siis ajaloost (op.cit., 54). Kindlasti oli Saardesse elamaasujate elatusvahendites vähemalt 
algul väga suur osa küttimisel ja muude metsasaaduste kogumisel, kuna läks aega, enne kui 
põlluharimine jalad alla sai. Vähese mullaviljakuse tõttu võis küttimise osakaal jääda ka 
edaspidi suuremaks kui mujal. Veel 1599. aastal kirjutatakse Saarde kohta, et seal toimub 
„…metsloomade suur hävitamine, millist pole näha mujal kogu Eestis, sest talupojad tapavad 
talvel põtru ainult naha pärast, aga liha ei jõua mõnikord ära süüa, nii et söödavad sellega 
koeri…” (EAL, 169). Puutöö oli samuti kindlasti vajalik ja materjalipuudust karta ei olnud. 
Kas oli võimalik tegeleda ka sepatööga, arvestades piirkonna rohkeid soid ja soomaagist raua 
sulatamise võimalust, on raske öelda. Kindlasti toodeti enda jaoks, kuid sellistes eraldatud 
tingimustes oli laiema turu jaoks tootmine ilmselt võimatu. Võiks eeldada, et metsarohkuse 
tõttu võis Saardes leiduda rohkelt pühapuid ja pühaks peetavaid osi metsast (hiisi). Mängis ju 
mets inimeste elus Saardes oluliselt suuremat rolli kui näiteks samaaegse heade ja laialdaste 
põldude keskel elava maaharija jaoks. Samuti leidub seal suhteliselt palju rändkivisid, mis 
samuti pühadust võivad pälvida. Üksikud kõrgemad mäekünkad või jõeorgude kõrged kaldad 
oma erinevusega ülejäänud maastikust ja võimaliku avaneva vaatega võisid saada muudest 
aladest suurema mõtestatuse. Kindlasti oli ka pühakohti, millel ei olnudki silmapaistvaid 
väliseid tunnuseid, kuid mis sellegipoolest ära tunti. Hoolimata võrdlemisi kehvadest 
põldudest (või hoopis nende tõttu) võis suurt rolli omada ka viljakuskultus. Seega muutusid 
Saardesse ümberasujatel nii majandusviis, kui põlluharimise osakaal langes, religioosne 
plaan, kui suurenes metsaga seotud ettekujutuste osakaal, kui ka sotsiaalne sfäär, kuna nüüd 
elati väiksemates kogukondades, suheldi vähem ning tõenäoliselt jäädi esialgu välja 
suurematest maksustamisüksustest.  
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Kokkuvõte 
 
Hilisema Saarde kihelkonna aladele on arheoloogia andmete järgi asustus tekkinud muinasaja 
lõpul ja keskaja algul. Põhjusi, miks asustati just see, metsaderohke ja põlluharimiseks 
suhteliselt sobimatu piirkond just tollel ajal, võib olla mitu. Oluline on küsida, millised olid 
need piirkonna pakutavad hüved, mis inimesi sinna elama meelitas. Tõenäoliselt ei olnud 
hüvedeks head põllumaad ega maastiku erakordsus, vaid hoopis asustamatuse ja raskete 
liiklusolude poolt pakutav turvalisus 13. sajandi alguse sõjategevuse ja rüüstamise ajal. Algul 
võidi kasutada Saarde metsi kui pelgupaika, samas asuti sinna tõenäoliselt ka täiesti teadlikult 
elama, seda just alale lähedastest tihedasti asustatud piirkondadest Lõuna-Sakalas. Samuti 
võis olla ümberasumise motiiviks leppimatus uute isandate ja maksudega.  
 
Arvatavasti tundsid ja mõtestasid Saardele lähedastes piirkondades elavad inimesed seda ala 
enda jaoks juba enne ümberasumist, olles osi sellest õppinud tundma näiteks jahilkäikudel. 
Ümberasumisel tuli inimestel kohaneda uute tingimustega, mistõttu muutusid nende elus nii 
majanduslik, religioosne kui sotsiaalne sfäär. Nüüd elati tõenäoliselt väiksemates 
kogukondades või päris eraldi, olles vähemalt esialgu tõenäoliselt väljaspool haldus- ja 
maksustamisüksusi. Põllumaa nappuse ja kehvuse tõttu suurenes elatusvahendite hankimisel 
metsasaaduste  osatähtsus. Samuti võis majandusviisi ja elukeskkonna muutus tuua kaasa 
nihkeid religioossetes ettekujutustes, suurendades kas metsaga või viljakusega seotud 
praktikate ja objektide osakaalu.  
 
Saarde on huvitavaks näiteks, kuidas toimisid erinevad protsessid väljaspool suuri keskusi ja 
tihedaid asustusalasid, kuidas toimus täiesti uute alade kasutuselevõtt ja kuidas kohaneti olude 
sunnil ebasoodsate elutingimustega. Võimalik, et sarnaseid situatsioone võib leida ka mujalt, 
seni arheoloogia osas vähetuntud Eesti piirkondadest. Kindlasti oleks vaja nii Saardes kui 
mujal muististega hõredalt kaetud piirkondades teha arheoloogilisi inspektsioone ning 
palünoloogilisi uuringuid. Pöörates tähelepanu vaid keskustele, jääb meie ettekujutus 
minevikust vildakaks. See kui kusagil oli inimesi vähe, ei tähenda, et neid üldse poleks 
olemas  olnud.  
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