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Mõned mõtted hilisrauaaja ja keskaja asulate uurimise kohta 
 
 
Seminaritöös iseloomustatakse lühidalt üldisi jooni senises Eesti hilisrauaaja ja keskaja maa-asulate 
uurimises ja kirjeldatakse kolme erinevat teost, mille (ühiskonna)teoreetilist temaatikat üritatakse 
seostada maa-asulate uurimisega. Üritatakse välja tuua raskusi, mis tekivad hilisrauaaja ja keskaja 
maa-asulate uurimisel kirjalike allikmaterjalide vähesuse tõttu, otsitakse vastust küsimusele, kas 
arheoloogilises külamaterjalis saab näha vallutusjärgset kultuurimuutust, usundilist käitumist, indiviidi 
sotsiaalset positsiooni jms. 

 

Sissejuhatus 
 
See seminaritöö on alguse  saanud siinkirjutaja üsna hiljuti tekkinud huvist hilisrauaaja ja 
keskaja maa-asulate materjali ja sellega tegeleva kirjanduse vastu. Selle materjali all pean 
silmas hilisrauaaja ja keskaja maa-asulaid, külasid. Keskaegsetest linnadest pärit 
arheoloogiline materjal on teistsugune ja selle uurimine on arenenud ja keerukas tegevusala, 
mida käsitletakse palju – see töö keskaegsetesse linnadesse eriti ei puutu. Maa-asulaid ja 
nende leiumaterjali on Eestis uuritud mõnevõrra vähem ja teistel alustel, samuti puutuvad 
maa-asulate uurimisega vähem kokku ajaloolased, kes aktiivselt tegelevad pigem keskaja 
linnaga. Kui siduda teemat teiste ajalooteaduse harudega, siis on nimetatud maa-asulate 
uurimine kaldunud rohkem etnoloogide kui ajaloolaste valda, seda enam, et uuritavaks 
materjaliks on enamjaolt esemed ja kirjalikke allikaid, isegi keskaja kohta, pehmelt öeldes 
napib.  

 
Maa-asulatel on läbi viidud mitmeid suuri kaevamisi, aga üldiselt tõmbavad need endale 
vähem avalikku tähelepanu kui linnakaevamised. Linnakaevamistega puutub kokku suurem 
hulk inimesi ja linnaruumi tõttu tajutakse lihtsalt paremini nende olemasolu. Linnakaevamiste 
leide eksponeeritakse rohkem – näiteks kohalikes muuseumites ja nende väljaantud trükistes – 
ja see teeb nad atraktiivsemaks. Ometi on maa-asulad huvitavad ning Eestis olemas ka 
hilisrauaaja ja keskaja külade arheoloogilise uurimise traditsioon, mis on keskendunud 
põhiliselt leidudele (nende uurimisele ja võrdlemisele hilisema etnograafilise materjaliga) ja 
leitud ehitiste jäänustele. Põhjalikult on käsitletud ka mitmeid küladesse puutuvaid 
üksikküsimusi. Lugedes Eestis ja mujal ilmunud kirjandust erinevate asulate kohta, tekib mitu 
küsimust. Esiteks, kas kirjalike allikate puudumine Eesti maa-asulate kohta piirab arheoloogi 
tõlgendusvõimalusi niivõrd, et teisiti polegi võimalik uurida? Kus on asulate arheoloogilise 
materjali tõlgendusvõimaluste piirid? Lisaks tekkis siinkirjutajal isiklik huvi raamatu vastu, 
mida  tutvustati üldarheoloogia seminaris (mille raames see töö on kirjutatud) osalejatele  - 
nimelt Pierre Bourdieu „Praktilised põhjused. Teoteooriast.“ ja küsimus, kas seal väljendatud 
teooriaid kultuuri kohta saaks kasutada asulate leiumaterjali tõlgendamisel, s.t. kas oleks 
võimalik esitada asulate materjalile küsimusi, mis põhinevad Bourdieu ühiskonnateooriail. 
Neile küsimustele ongi üritatud vastuseid leida. 
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1. Kasutatud kirjandusest 
 

Käesolev seminaritöö on tervenisti kirjutatud kirjanduse põhjal, eriti, kuna siinkirjutajale on 
teema värske ja arutlus puudutab ennekõike katsetavalt ja teoreetiliselt küsimusi, mida oleks 
võimalik reaalsele1 materjalile esitada. Põhiliselt on kasutatud kolme teost, millest nende 
suure osa tõttu oleks vaja ka veidi rääkida.  

 
Esimene on prantsuse ajaloolase Emmanuel Le Roy Ladurie „Montaillou, prantsuse küla 
1294-1324“2. Selle raamatu kasutamise põhjuseid on mitu. Kuigi „Montaillou“ kirjeldab 
prantsuse küla ja seda kirjalike allikate põhjal, seostub ta sisu päris palju esitatud küsimusega. 
Esiteks, tegu on keskaegse, agraarse, väikese Euroopa maa-asulaga ja põhimõtteliselt annab 
juba see õiguse tõmmata mingeid paralleele. Teiseks, materjalikäsitlus on Eestis tavapärasest 
väga erinev, seda suuresti kuna „Montaillou“ põhineb kirjalikel allikmaterjalidel. 
Kirjeldatakse küll ka külaelanike materiaalset elu, kuid põhirõhk on nende vaimsel kultuuril, 
sotsiaalsetel sidemetel, käitumisstrateegiatel ja üldse sellel, kuidas nad maailma näha võisid - 
Bourdieu terminit kasutades, sellel, milline on nende habitus. Külaelanike elu on uuritud vaid 
kirjalike allikate põhjal (raamatu valmimise ajaks polnud Montaillous toimunud arheoloogilisi 
väljakaevamisi) ja seega tuleb selgelt välja, kuidas selline uurimine erineb vaid arheoloogilise 
materjali põhjal toimuvast. Ja last, but not the least, „Montaillou“ on lihtsalt suurepärane 
raamat ja Emmanuel Le Roy Ladurie hea ajaloolane. Raamat on kirjutatud lihtsas keeles ja 
ilusas kirjastiilis – ja see on ülitähtis. See on raamatu tuntuse ja mitmete tõlgete olemasolu 
põhjus, ilma milleta oleks olemas lihtsalt tundmatu, kusagil mõne Prantsusmaa ülikooli 
raamatukogu nurgas tolmu koguv „Montaillou, village occitan“. Ajaloo, ja seega ka 
arheoloogiaalase kirjanduse peaväärtuseks on – peaks küll rõhutama, et siinkirjutaja isikliku 
arvamuse kohaselt -  selle identiteetikujundav roll ja side ühiskonnaga. Iga teaduslik kirjatöö 
on ühtlasi ideoloogia tööriist ja autori võimuses on huvituma panna ja veenda lugejat mingit 
vaatenurka omaks võtta. Ajaloolane ei saa otseselt väita, et tema võimuses on väljendada 
Tõde – kaasajal, kui isegi peamine teaduslik kokkulepe on Tõe puudumine, tooks see lihtsalt 
kaasa väljanaermise – kuid ta saab oma isiklikku veendumust, tõde, maailmapilti jagada, 
kasutades oskuslikult ära enda käsutuses olevaid allikaid. Ja see töötab. Näiteks võiks tuua 
kasvõi suvalised tüüpfraasid, mis keskmise eestlase ajalooteadvusesse sisse kulunud - „meie 
esivanemad elavad siin juba kümme tuhat aastat”, „muistne vabadusvõitlus”, „vene aeg“  jms. 
„Montaillou“ on suurepärane näide sellest, kuidas ajalugu huvitavaks kirjutada ja siinkirjutaja 
loodab, et hoolimata kirjaliku materjali puudumisest on kunagi olemas sarnane raamat ka 
Eesti maa-asulatest.  

 
Teisest olulisest teosest, Pierre Bourdieu „Praktilised põhjused. Teoteooriast.“ mida sai ka 
sissejuhatuses mainitud, ei saa samuti lühikese kirjelduseta mööda minna. Olen teadlik, et 
seminaritöö eesmärgiks pole küll raamatute refereerimine, kuid Bourdieu teos on teoreetiline 
ning ta kasutab iseenda loodud mõisteid, mille tähendus ilma lühikese ülevaateta neist võib 
järgnevas tekstis arusaamatuks jääda. Bourdieu teos on tähelepanuväärne ka seetõttu, et ta on 
paljude ükskõik mis valdkonnas ühiskonda uurivate teoreetikute „lemmiksotsioloog“  - 
näiteks on tema põhiteos „Eristus. Maitse-eelistuste sotsiaalkriitika“ valitud Maailma 
Sotsioloogide Assotsiatsiooni poolt 20. sajandi kümne tähtsama sotsioloogia-alase raamatu 
hulka. Eestis on autor samuti väga populaarne – aastal 2003„Avatud Eesti 
Raamatu“ filosoofiatekstide sarjas ilmunud „Praktilised põhjused. Teoteooriast.“ on täiesti 

                                                 
1 Peaks küll välja tooma isikliku veendumuse ja seega ka eelduse, et arheoloogilise materjali reaalsus on selle 
sotsiaalselt konstrueeritud hetkeseis ja muutub ajas. 
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läbi müüdud, mida selle sarja enamike raamatute kohta paraku öelda ei saa. Bourdieu teose 
põhitähelepanu on ühiskonna funktsioneerimisel, üldistava teooria loomisel inimeste 
käitumisharjumuste kohta. Arheoloogid aga konstrueerivad ju pidevalt paberil kujuteldavate 
ühiskondade reaalsust – selleks on vaja palju loomingulisust ja muidugi oleks abiks teadmised 
erinevaist teooriatest ühiskonna funktsioneerimise kohta. Selline loomingulisus ja teadmised 
annavad oskuse esitada küsimusi ja esitatud küsimused on võti, mis annab võimaluse 
tõlgenduse arenemiseks. Sellega on seotud ka soov ja uudishimu Bourdieu võimaliku 
rakendamise kohta arheoloogilise tõlgenduse vankri ette. 

 
Bourdieu on veendunud, et sotsiaalse maailma sügavamat loogikat on võimalik tabada vaid 
arvestades uuritava ühiskonna reaalsete eripäradega, ent samas otsides neis üldist aluspõhja, 
struktuuri ja samas põhjendust, miks võimalikest variantidest kujunes välja just selline 
ühiskond (Bourdieu 2003, 16-17). Ühiskonna tervikus, sotsiaalses ruumis asuvad erinevail 
positsioonidel paiknevad agendid, kes määratlevad endid tähenduslike tunnuste kaudu, mis 
neid üksteisest eristavad või üksteisele lähendavad. Indiviide iseloomustab teatud hulga 
majandusliku, kultuurilise, sotsiaalse või poliitilise kapitali olemasolu, milliste omavaheline 
vahekord ja koguhulk määrab isiku sotsiaalse positsiooni. Igale väljakujunenud positsioonile 
on omane teatud ühtne elustiil ja valikutetervik – habitus. Habitus määrab selle, kuidas 
inimene tajub ümbritsevat, ja ka selle, mida ta pigem teeb, see on praktiline meel, mis ütleb 
meile, mida teha konkreetses olukorras (Bourdieu 2003, 49). Nii näiteks võib üks ja seesama 
käitumine või hüve olla ühe silmis peen, teise meelest peenutsemine või hooplemine ja 
kolmanda jaoks maitselagedus (Bourdieu 2003, 25).    

 
Eristusoskus on tähtis, sest eristus on määravalt tähenduslik – sarnaste habitus̀tega  indiviidid 
suudavad sarnaselt eristada nähtusi oma väljakujunenud positsiooni tõttu ja seega asetsevad 
sotsiaalses ruumis lähestikku. Neil on sarnase taju tõttu lihtsam ja meeldivam üksteisega 
suhelda ja sidemeid sõlmida. Selle asemel, et rääkida universaalse printsiibi alusel 
eristatavatest klassidest, arvab Bourdieu, peaks rääkima kindlas sotsiaalses ruumis erinevatel 
positsioonidel asujatest. Erinevaid kapitali liike väärtustatakse eri ajal ja kohtades erinevalt, 
kuid nende omajad võitlevad nende väärtustamise ja nende abil jõupositsiooni saavutamise 
eest. Sotsiaalse ruumi suurel võimuväljal toimub pidev jagamine ja ümberjagamine, kuid selle 
hetkepositsiooni ei saa kasutada üldistuste tegemiseks nagu kombeks marksistlikus 
klassiteoorias. 

 
Bourdieu toob eraldi välja sümboolse kapitali – mingi omaduse, mida tajutakse  kõigi grupi 
liikmete poolt väärtusena – näiteks au, vaprus, füüsiline jõud – mõiste ja tähtsuse. Sümboolse 
kapitali  alateadvusse, tajusse juurutamine, „sisseprogrammeerimine“ on olnud üks 
tugevaimaid võimu saavutamise ja enda käes hoidmise vahendeid ajaloos. Riigivõim ja  
–institutsioonid põhinevad sümboolsel kapitalil, ja nende seaduslikkus ja õiguste olemasolu 
sajanditepikkusel iseenda seaduslikkuse ja õiguste olemasolu veendumuse sissejuurutamise 
tööl.  

 
Kolmas peamiselt kasutatud raamat on eriti huvitav arheoloogi mätta otsast vaadates. Selleks 
on kogumik „The Archaeology of Household Activities“, mille toimetajaks  on Penelope M. 
Allison Sydney ülikoolist. Kogumikus on üksteist peatükki. Neist põhiosa moodustavad 
üheksa artiklit, mis kõik käsitlevad majapidamiste arheoloogiat erinevate näidete kaudu. 
Kuigi põhjalikult käsitletakse üksiknäiteid, on kogumiku üldine siht tuua välja majapidamiste 
arheoloogiaga seotud võimalusi, küsimusi ja raskusi. Käsitletakse erinevate ajaperioodide ja 
piirkondade muistiseid, kuid küsimused, mis tekivad, on sarnased: milliseid raskusi võib tuua 
kaasa arheoloogilise materjali võrdlus etnograafilisega? kuidas mõjutavad tõlgendust 
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(väljakaevatava) muistise ajaperioodi kohta olemas olevad tekstid? kui maja(pidamist) (välja) 
kaevatakse, mida seal siis tegelikult uuritakse ja miks? Neid küsimusi sobib esitada – ja nad 
tekivad -  ka Eesti muinasaja lõpu/keskaja külade kohta käivat arheoloogilist kirjandust 
lugedes. Siiski, kogumikus on palju, mis muudab selle käsitlused põhimõtteliselt teise 
kultuurikonteksti kuuluvaks ja mitte otseselt ülevõetavaks. Näiteks võib tuua klassikalise 
arheoloogia suure osakaalu, mille kogumikus väljatoodud probleemid – liigne otsene  
põhinemine 19. sajandi traditsioonil ja antiikkirjanduslikel allikatel – jäävad Eesti küla 
uurijale tundmatuks. Samuti on kogumikus mitmes kohas välja toodud vastandumisi ja 
võrdlusi eelneva teadustraditsiooniga, eriti, mis puutub küsimusteasetusesse. Eesti 
teadustraditsiooni aja- ja kultuurilugu on teistsugune ja sellega seoses jäävad kogumikus 
väljatoodud spetsiifilised vastandused Eesti lugejale veidi võõraks.  
 

2. Kuidas asulaid uuritakse?  
 
Eestlane-arheoloog on praktiline tegelane: konkreetse asula uurimise juures liigub ühelt 
tasandilt teisele ja ühe leiu - või tegevusliigi juurest teise juurde, alternatiivina uurib mingit 
kindlat küsimust.  
 
Kaevamisi kirjeldavad esialgsed artiklid liiguvad edasi üsna kindlat skeemi mööda (ehk küll 
selles võib olla väikeseid variatsioone): kaevamiste käik > asulale iseloomulik 
looduskeskkond >  kaevamisi/kaevandit iseloomustavad üldfaktid (suurus, kuju) > struktuurid 
+ leiud (nende asetus ja omavaheline seos ruumis, eraldi kõikvõimalik muu info nende kohta, 
sh fotod ja joonised) >  dateering > lõppjäreldus/esialgne tõlgendus > kokkuvõte. Tegu on 
tehtud töö tulemuste demonstreerimisega kindlasse vormi valatult. Ühe kaevamise leiud on 
enamasti liikidesse jagatud ja nendega tegelevad ning neid uurivad erinevad inimesed. 
Leidude liigitamine ja jagamine on praktiline vajadus nii kaevamistel kui ka sisetöödel, 
millest tulenevalt ka artiklis antakse arheoloogilist materjali edasi eri lahtritesse liigitatult, ja 
üldpilt pannakse kokku nagu piltmõistatus tükkidest. Ei ole küll välja tuua alternatiivi, aga 
ometi peaks pöörama erilist tähelepanu sellele, et lugeda sellise piltmõistatuse „tekst“ kokku, 
s.t. tajuda jupikaupa edasiantud materjali sidusa tervikuna ja kujutleda muistise leide endale 
ette kolmemõõtmelisse, ruumilisse ja ajalisse pilti asetatuna, on spetsiifiline ja aja jooksul 
omandatav oskus. Esemed, mida või mille jäänuseid leitakse, elasid tegelikkuses oma elu 
kontekstis, kõrvuti koos teiste esemete, ehitiste jäänuste, loomade, inimese ja loodusega. Ega 
ei kujutagi ette, kuidas eelpoolkirjeldatut oleks võimalik teisiti teha – tegu on spetsiifilise 
erialase tekstiliigiga, mida loevad ennekõike teised arheoloogid, liikudes ühelt 
harjumuspäraselt kategoorialt teisele ja luues endale uue, isikliku pildi muistisest.  
 
Tihti käsitletakse ka üldiseid otsesemalt või kaudsemalt eri tasandeil küladesse puutuvaid 
küsimusi: Valter Lang on kirjutanud võimalikust poliitilisest ja halduskorraldusest muinasaja 
lõpu Eestis, Gurly Vedru Põhja-Eesti küladest, Ain Lavi külaehitistest ja nende muutumisest 
muinasaja ja keskaja vältel jne. Sellised käsitlused on tavaliselt osa mahukamatest üldteostest 
(„Eesti aastal 1200“, „Baltimaade pronksi ja rauaaeg“, „Eesti muinasaeg“), millistes on tegu, 
erinevalt eelpoolkirjeldatud „esimese ringi“ artiklitest, laiema tõlgenduse andmise ja 
üldistuste tegemise tasandiga. Ajaloolasi ja arheolooge ning nende üldkäsitlusi võrreldes 
tundub tekkivat seaduspära: ajaloolane kasutab ennekõike kirjalikke allikaid ja hoiab 
arheoloogia andmetest üldiselt eemale, arheoloog kasutab samas mõlemaid, ehkki põhirõhk 
on arheoloogilisel materjalil ja mida sellest välja lugeda saaks. Ajaloolased keskenduvad 
rohkem kirjalikest allikais välja tulevaile kindlaile isikuile, mis on igati mõistetav – katsu sa 
kindlat isikut suvalise küla arheoloogilises materjalis näha. Tundub, et piir tõlgenduste vahel 
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on olemas. Samas, kuidas tõmmata piiri „arheoloogide“ ja „ajaloolaste“ vahele? Ametlikult 
on nad kõik ajaloolased. Kas võiks luua kujuteldava tulevase või oleva klišeeajaloolase - 
inimese, kes on õppinud Eesti ajalugu ja arhiivindust, lugenud TÜ raamatukogus palju pakse 
vanu saksakeelseid raamatuid, ent kaevamisi pigem (õudus)unenäos näinud? Kas talle võiks 
vastandada klišeearheoloogi, kes õppis arheoloogiat (ja vaadates üldisi tendentse, 
kõrvalerialana tõenäoliselt etnoloogiat või Eesti ajalugu) ja, kasutades ruumilist piiritlust, käis 
Lossis neljandal korrusel üks kord aastas, teisel korrusel käib viis korda nädalas ja sinna 
ilmub keldrist?  Ja lõppude lõpuks, kas sellest lähtuvalt saab paika panna, milliseid küsimusi 
esitab ta millisele materjalile millise teadusliku teooria põhjal ja milliseid lahendusi üldse 
võimalikuks peab? Parem oleks jätta sellised raamid konstrueerimata – las igaüks käsitleb 
asulaid nii nagu ise tahab ja sellise materjali alusel, nagu talle meeldib. Selline piiritõmbamine 
oleks pigem vajalik arheoloogile või ajaloolasele ise ja  iseenda ümber, et aru saada 
vaikivatest eeldustest materjalile, mida on muidu raske tähele panna. 
 

2.1. Aeg ja muutused 
 
Eesti ajalooga tegelejad näevad hilisrauaaja ja keskaja vahel murrangut, piiri, mille tõi 
ennekõike kaasa Eesti ülemkihi väljavahetamine teistsugusest kultuuriruumist pärit vallutajate 
poolt, kellest pikkamisi kujunes tulevane baltisaksa võimuladvik. Vallutus muutis küll 
põhjalikult ka Eesti kultuuriruumi, aga see muutus oli aeglane ja vaevaline protsess, mille 
käigus ei jäänud samaks ei „vallutajad“ ega „vallutatud“. Esimene muutus ja ka uue ülemkihi 
eneseõigustus oli usundi väljavahetamine, kuid alguses toimis see väga pealiskaudselt. Lisaks 
sellele sai eelistatavaks, prestiižemaks, kõrgemal asendil paiknevaks, teistsugune elukultuur, 
mille tõi kaasa mujalt tulnud ülemkiht. Ajaloo kulgedes oli kohaliku rahva esindajal edukuse 
ja kultuurilise kapitali omandamisel parem, kui mitte ainuvõimalik, sulanduda sellesse 
kultuuriruumi ja eitada oma kunagist seost maarahvaga (nt tuntud Maydellide näide). Kuid 
ülemvõimu enesestmõistetavuse juurutamine, selle üha suuremaks kasvatamine võttis 
sajandeid aega. Siinkohal võiks tsiteerida Bourdieu`d – See, mis tänapäeval tundub 
endastmõistetav ja seisab väljaspool teadvust ja valikut, oli varem tihtilugu võitluse küsimus 
ning jõustus alles pärast lahinguid valitsejate ja alluvate vahel. Ajaloolise arengu olulisim 
tulemus on ajaloo tühistamine, paralleelsete, kõrvalejäetud võimaluste saatmine minevikku, 
seega teadvustamatusse (Bourdieu 2003, 147-148). Eestis eristab ajaloolane Enn Tarvel 
läänikorra, pärisorjuse ja mõisamajanduse väljakujunemisel kolme etappi (13-16. sajand), 
millest oluliseks osutuvad 14. sajandi keskpaik (Jüriöö ülestõusu mahasurumine tugevdab 
poliitilist võimu) ja mõisate suurmajapidamisteks kujunemine (seos pärisorjastamise algusega) 
15. sajandil (ETA 1992,131-132). Tegelik murrang hilisrauaaja ja keskaja vältel on aeglane 
üleminekuprotsess ühelt elukorralduselt teisele ja nii hilisrauaaja kui varakeskaja külas elati 
tõenäoliselt üsna samamoodi, tegeleti sarnaste tegevustega ja mõeldi suhteliselt sarnaselt – 
elukorralduses polnud radikaalseid murranguid ühe põlvkonna vältel, nagu kaasajal tavaline.  
Sarnane elukorraldus ja mis eriti, sarnane majandustegevus jätab endast maha sarnase 
arheoloogilise materjali. Seda on kirjeldanud TAHA kogumikus Rani T. Alexander. Because 
prehistoric households had a relatively narrow range of  economic opportunities available to 
them, and because access to the means of  production (technology, land, labour) was 
structured principally by social relations, prehistoric household series are likely to reflect 
stability. ja Second, in prehistoric societies household variation increases appreciably only 
when households are able to diversify their activities beyond the traditional agrarian sector, 
typically  through  craft  specialization  and  social  stratification. For households  engaged  
in agriculture, the structure of  the land tenure system and access to land and labour 
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necessary for cultivation are the principal determinants of  relatively minor household 
variation.  (TAHA, 82). Seega, jälje jätab endast maha ennekõike tegevuste laad. 
 
Suured muudatused elukorralduses peaksid arheoloogilises materjalis siiski kajastuma. Üheks 
olulise muutuse kajastajaks võiks lugeda rehielamu tulekut senise suitsutoa (8. – 15. saj.) 
asemele, mida on seostatud nii kliima halvenemise kui mõisate viljaga kauplemisega. Kui 
rehielamu on oluliselt seotud viljakauplemise ja viljaandamitega mõisale, lisaks sellele, et rehi 
on seotud ühe raskeima talumajapidamises toimuva tööga, on rehielamu lisaks oma 
funktsionaalsele küljele ka omamoodi ideoloogilise sõnumi kandja – tema elukaar saab alguse 
ühiskondlike muutuste sügavaimalt kinnistumise ajal ja jätkub seal. Suurima sümboolse 
kapitali ja mõjuvõimu andis ülemkihile aga kaugelt üle keskaja lõpu kestnud sajanditepikkune 
sunnismaisuse ja pärisorjuse juurutamine, mille käigus maarahval õigusi järjest vähemaks jäi. 
Kuigi arheoloogilisest ainesest on võimalik kiiret muudatust leida, oleks parem seda otsida 
muust kui  külamaterjalist. Heiki Valk näiteks on toonud välja muutused matmiskommetes, 
ehetevormides ja linnuste hülgamise (EA1 2006, 205). Külamaterjalist saab selle eest otsida ja 
leida tolleaegse eestlase igapäevaelu ja tegevust puudutavat, mis peaks olema igati huvitav 
ülesanne. 
 

2.2. Materjal  - mida saab sellest otsida? 
 
Nagu juba eespool öeldud – kirjalikke materjale eesti hilisrauaaja ja keskaja ehk 11. - 16. 
sajandi kohta napib, eriti ajajärgu alguspoole. Ühest küljest on see hea. TAHA kogumikus 
tuuakse mitmes artiklis välja just kirjalike allikate kriitilise ja ettevaatliku kasutamise 
vajalikkus. Tekstid kirjeldavad toimunud sündmusi ja elu-olu kirjutaja vaatenurgalt ja 
seisukohtadelt, ja seega on isegi üksikasjalik kirjeldus olla painutatud sellise, ideoloogiliselt 
sobiliku nurga alla, nagu autorile vaja. Tüüpiline näide on kasvõi Henriku Liivimaa kroonika, 
millest Eesti ajalookirjutuses viimast võetud. Lisaks toob Penelope M. Allison eessõnas 
TAHA kogumikule (TAHA, 3) välja „normaliseerimisprotsessi“ – mille all mõtleb, et 
kirjutaja kujutab käitumist ja (selle näite puhul majapidamise) toimimist sellisena, nagu see 
talle endale võimalik tundub, arvestamata kohalike vm eripäradega. Teisest küljest, kirjaliku 
materjali puudumine on paha, paha ja paha. Õnnetute montaillou`laste kohta 1318 kuni 1325. 
koostatud inkvisitsiooniprotokollid on niivõrd üksikasjalikud, et hoolimata nende põhiteemast 
– katarlusest / ketserlusest – on Le Roy Ladurie on nende põhjal loonud tohutult üksikasjaliku 
kirjelduse keskaja küla praktilisest toimimisest, sotsiaalseist suhetest ja sealsete inimeste 
maailmapildist. Ja nii või teisiti on Le Roy Ladurie tekst oma allikate- ja detailiderohkuses 
rohkem reaalsena tajutav ja oma käegakatsutavuse läbi ka tõestatav kui üldine teooria 
muinasaja ühiskonna kohta vaid arheoloogilise materjali põhjal. 

 
Eestis on arheoloogidel kirjalikest allikaist pärit infot kaevatava / uuritava asula kohta 
tavaliselt vähe, kui neid üldse on. Kättesaadavaks materjaliks on kaevatud-korjatud ja 
äraliigitatud (heal juhul erialaspetsialistide poolt läbi uuritud) leiumaterjal, erinevate 
analüüside tulemused, fotod, struktuuride kirjeldused. Kui arheoloog uurib asulat, mida ise 
kaevas, on ta sellega kordi rohkem seotud ja omab sellest tahes-tahtmata paremat ettekujutlust. 
Samuti on loogiline, et parem ettekujutlus asjast tekib, tegeledes sellega kauem. Materjali 
kallale sööstes on arheoloog „relvastatud“ oma teoreetilise tausta ja, kasutades terminit 
Bourdieu mõistes, „terve mõistusega“ – ettekujutlusega sellest, kuidas on enesestmõistetav, et 
asjad olema peavad. „Terve mõistuse“ otsa annab ka komistada, näiteks tõmmates paralleele 
etnoloogilise - etnograafilise materjali vahele, mis tundub loomulik ja tuttavlik, ja 
arheoloogilise materjali vahele. Näiteks võiks tuua küla maja(pidamis)siseste tegevuste  ja 
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tööde seostamise ennekõike naistega ja maja(pidamis)väliste tegevuste ja tööde seostamise 
meestega. Tegelikkuses oli külas nii meestel kui naistel vaja teha töid nii elamu sees kui 
sellest väljas, ja kui võtta näitena Montaillou`d, siis toimus lisaks majandustegevusele 
peamine sotsiaalsete sidemete ja liitude sõlmimine, lisaks ka lihtsalt suhtlemine, kuhu olid 
haaratud nii mehed kui naised, ikkagi majapidamise ja elumaja keskkonnas. Samuti on 
tõenäoline tööde tegemiskorra ja seega ka elumaja-sisese ruumikasutuse muutus päeva eri 
osadel, mille toovad TAHA-s välja Penelope M. Allison ja Marilyn Y. Goldberg (mõlemad 
jõuavad küll järeldusele, et seda on arheoloogilises materjalis  väga raske kindlaks teha). 
Ometi, ilma etnograafiliste paralleelide otsimise ja kasutamiseta oleks arheoloogilist materjali 
võimatu tõlgendada. Lisaks sellele on ikkagi olemas teatud seaduspärad ja sotsiaalsed 
struktuurid, mida võib põllumajanduslikule keskaja külale omaseks pidada. 

 
Asulad, mis on tekkinud hilisrauaajal, kestavad enamasti keskajal edasi ja on olemas ka pärast 
keskaega. Tihti kestab asustus samas kohas tänapäevani välja (EA1 2006, 144) . Külade tekke 
määrab looduskeskkond -  kas on võimalus põllumajanduse-karjakasvatusega end ära elatada, 
kas on olemas selleks sobiv looduskeskkond, või kas on võimalik selline keskkond tekitada (nt 
uudismaa tegemine, kaevu kaevamine veekogu puudumisel). Oma osa on ka sotsiaalsel 
ruumil, mis ei ole sugugi staatiline: kui haritavat maad on vähem, kui äraelamiseks piisav, 
tuleb osadel inimestel leida mõni muu tegevusala või minna mujale elama. „Minna mujale 
elama“ oli samuti arvestatav võimalus – näiteks linna pagenud talupoega oli sealt veel 15. 
sajandil keeruline kätte saada. 15. sajandist on näiteks teada juhtum, kus keegi aadlik, võtnud 
linnas kinni pagenud talupoja, „mittesakslaste“ käest peksa sai. Piirialadelt põgeneti 
Venemaale, rannikult ja saartelt Rootsi ja Soome (ETA 1992,258). See tähendab, kuigi elustiil 
põllumajanduslikus asulas oli ühetaoline, võisid elanikud siiski lahkuda, mujale asuda ja välja 
vahetuda – ei saa olla kindel, et näiteks ühte majapidamist kasutas sama pere või et pere ei 
kolinud kasvõi ühest majapidamisest teise. Kui asulas on viiest majapidamisest leitud 13.-15. 
sajandisse dateeritavat materjali, ei saa sellest otseselt välja lugeda, „13.-15. sajandil elas 
selles asulas viie talu pererahvas“. Lisaks, asulakohtade võimaliku struktuuri kujunemist sel 
ajajärgul võib seostada mõisamajanduse tekke ja uue ülemkihi sooviga saada endale häid, 
viljakaid maatükke, s.t. võtta kellegi teise maa endale. Ajaloolistest kirjalikest allikatest tuleb 
välja pidev kemplemine talurahva ja mõisnike vahel paremate maatükkide pärast, milles jõud 
ja õigus kippus pigem viimaste poolele jääma. Samuti on endistelt mõisakohtadelt leitud 
varasemate asulate kultuurkihte. Võiks oletada, et mõisamaaks eelistati kasutada juba varem 
jõuka talupoja või endisse ülemkihti kuulunu käes olnud maad – sümboolne võimu 
ülevõtmine või selle demonstreerimine võiks olla umbes samasugune, kui kiriku ehitamisel 
varasemale eelkristlikule pühakohale. 

 
Külade struktuuri on Eestis tegelikult vähe uuritud ja see on ka keeruline. Esiteks, hilisrauaaja 
/ keskaja küla probleemkaevamisi, eesmärgiks avada kogu küla pindala ja selle struktuuri 
mõista, pole (vähemalt siinkirjutaja algsete teadmiste kohaselt) Eestis olemaski olnud. Teiseks, 
Eestis on ehitised suhteliselt halvasti säilinud ja, nagu enne öeldud, leides viis oletatavat 
majapõhja, mida saab kõhklevalt dateerida 13.-15. sajandisse, ei saa sellest otseselt välja 
lugeda, „13.-15. sajandil elas selles asulas viie talu pererahvas“. Olemasolevate ehitiste 
uurimisel on aga ära tehtud suur töö, peamiselt Ain Lavi poolt. Selle töö tulemusena võib ette 
kujutada millised ehitised millisel ajajärgul kasutusel olid, elumaja, ja näiteks seda, milline 
igapäevane tegevus selles toimus (nt magamine lavatsil, toidu valmistamine koldel). 

 
Tundub, et külaelanikke on arheoloogilisest materjalist (mille nad küll ise tekitasid) kuidagi 
keeruline üles leida. Mõttena on täiesti aktsepteeritav, et kujuteldavas hilisrauaaja / 
varakeskaegses külas elasid eri ühiskondliku staatusega inimesed, kes paigutasid end 
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külasiseselt mingisugusesse hierarhiasse ja pidasid end oma naabreist paremaks, halvemaks 
või – kes teab – nendega võrdväärseks. Külaelaniku sotsiaalset staatust määras tema 
positsioon küla sotsiaalses ruumis – kas olid tal head või halvad suhted vana või uue 
ülemkihiga? Kuidas sai ta läbi naabritega? Mis töid ta tegi? Kui jõukas ta oli? Milline oli ta 
päritolu ja kas ta pidas end seetõttu teistest halvemaks või paremaks? Oli ta vaba, ülik või ori 
ja kui suur vahe oli ta eluviisil teise ühiskonnakihti kuulujatega? Kui vana ta oli ja mis soost?  
Kas mõjuvõimsama pere elamu jäänuseid saab eristada, kas sealt võib leida suuremad ruumid, 
rohkem panipaiku ja leide, rohkem importi? Staatust ja rolle saab otsida ja on otsitud 
ennekõike matustest, aga kuidas saab seda leida elamujäänustest?  Teoorias on see võimalik – 
minnes jällegi tagasi Montaillou juurde, seal olid mõjukamad pered ühtlasi ka jõukamad, 
näiteks oli neil rohkem lambaid, kahekordne maja jne. Aga mis peamine – neil oli tugev 
sotsiaalsete sidemete võrgustik, kuhu kuulus palju inimesi ja mille tugevdamise, kasvatamise 
ja alalhoidmise peale nad kulutasid palju materiaalseid vahendeid, aega ja vaeva. Kasvõi 
näiteks abiellumise eeltingimuseks oli sobiv vanus, majanduslikud asjaolud, ja ennekõike, 
sobivad sotsiaalsed sidemed perekondade vahel. Kõrvuti majandusliku kapitaliga tuleks seega 
uurida ka sotsiaalset ja kultuurilist, aga kuidas? Jacques Fournier` inkvisitsiooniprotokollides 
räägivad inimesed iseendist, aga kuidas panna sarnased inimesed rääkima mitte otse vaid läbi 
esemete?  

 
Lisaks, Montaillou jõukamateski peredes tegeleti sarnaste tegevustega kui vaesemates: 
põllumajanduse ja karjakasvatusega. Erinevus, mis ühel hetkel külaelus võib tunduda päris 
suur, ei pruugi leiumaterjalis eriti kajastuda, või on seda keeruline üles leida, või mis 
loogilisem, raske asulamaterjaliga seostada. Näiteks võiks tuua keskajal adratalupoegadest 
õiguslikult ja majanduslikult märksa soodsamas olukorras olnud, tõenäoliselt vallutuseelses 
ülemkihi perekondadest pärinevad maavabad (ETA 1992, 164), kes maksid oma maahärrale 
raharenti ja pidid kaasa tegema võimaliku sõjaretke – tavalise adratalupoja koormisi neil ei 
olnud ja ei maksa kahelda, et ka nende staatus oli teine. Kindlasti tahtsid nad sellest ka märku 
anda. Enda eelisseisundi  väljendamine on ühtlasi õigustus oma eelisseisundile, oma 
sümboolse kapitali alalhoidmine. Staatuse väljendamist aga otsitakse ja leitakse Eestis 
tavaliselt kalmematerjalist, mis on tõesti teistest materjaliliikidest rohkem sümboolselt laetud. 
Ehk oleks abi teadvustatud, isegi väikeste erinevuste ja võrdluste tagaajamisest 
asulamaterjalis, ja seda igal juhul, kui kaevand on olnud ühe majapidamise alast suurem. 

 
Kusjuures, arheoloogilise materjali kasutamisel tuleb sisse „lisakonks“. Kaevates välja näiteks 
majapõhja ja selle läheduses olevad majapidamis/jäätmeaugud, ei saa leiumaterjalis tavaliselt 
näha majapidamise hetkeseisu. TAHAs on ühe probleemina välja toodud fakt, et 
väljakaevatav materjal on pikaajalise protsessi tulemus. Seega ei saa näiteks ühe 
majapidamise ala kaevates rääkida ühest majapidamisest mida kasutati ühe põlvkonna vältel, 
pigem majapidamiste seeriast või jadast, mis paiknesid ühes kohas. Selline teadmine aga 
annab arheoloogile õiguse leiumaterjali alusel üldistuste tegemiseks asulaelanike 
harjumuspärase, põlvkondi kestnud käitumise kohta (TAHA,12) 

 
Asula materjalist on keeruline leida teavet ka selle kohta, mida inimesed uskusid. 
Leiumaterjalist võivad muidugi ehted olla usundiliste tõekspidamiste väljendajad, ent näiteks 
küsimus, kas hilisrauaaja kaelaristide kandjad olid kristlased, jääb peale uurimist lahtiseks. 
Kristluse tulek koos uue ülemkihiga on küll ettekääne maa vallutamiseks, ent see ei tähenda 
veel kristluse kui omaksvõetud religiooni levikut. Veel 18. sajandil enne vennastekoguduste 
tulekut on kristlus ja rahvausk omavahel läbi põimunud ja „mitteametlikke“, varjatud 
paganlikke pühapaiku on suurel hulgal. „Varjatud“ paganliku pühapaiga mõistest tuleb välja 
oluline joon arheoloogilises materjalis – nimelt, see asub elukohast füüsiliselt eemal. 
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Oletatavate, enamjaos kultuurkihita kultuspaikade arheoloogilise uurimise raskustest Eestis 
pole siin mõtet rääkimagi hakata. Eesti keskaja külast ei maksa otsida ka Montaillou-laadset 
keskendumist kristluse ja hingeõnnistuse küsimusele – sellise seisuni jõuti Eesti ajaloolises 
arengus küll, aga tükk aega hiljem. Tähtsam kui alguses nimeliselt omaks tunnistatud usk, on 
sobitumine – sh ka religioosselt - isikut otseselt ümbritsevasse kogukonda, kelle seas 
rahvausundil oli suurem mõjuvõim. Usundiline sobitumine andis külaelanikule sobiva 
sotsiaalse kapitali  - teadmise, kellega suhelda, kinke vahetada ja abielu sõlmida – nii 
Montaillou ketserite kui ka Eesti keskaja maarahva hulgas. Sotsiaalsed sidemed hoiavad 
usundit alal või muudavad seda – ja Eestis võib veel uusajal tähele panna eelkristlikest 
uskumustest kinni hoidmist. Kindlasti olid olemas igapäevased või kindlate aegadega seotud 
usundilised ja maagilised rituaalid, kuid nende ülesleidmine asulamaterjalist on omaette 
küsimus. Jällegi tuleks otsida erinevust, teistsugust materjali või selle teistsugust ladestuist, 
küsides, milles see erinevus seisneb. Muidugi on võimalus, et usundilisi toimetusi viidi läbi 
nii, et see ei jätnud arheoloogilisse materjali igapäevaelust erinevaid jälgi. Sellisel juhul pole 
see lihtsalt ülesleitav. 

 
Võimalik – ja ainuke võimalik lahendus sotsiaalsete sidemete, staatuse, religiooni jms 
uurimisel on keskenduda leitud esemete tähenduslikkusele ja üritada neid siduda kirjalikest 
allikatest teadaolevate sotsiaalsete staatuste ja teistsuguse arheoloogilise materjali, näiteks 
kalmete ühiskonda käsitleva tõlgendusega.  
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Kokkuvõte 
 
 
Eesti hilisrauaaja ja keskaja maa-asulaid on palju kaevatud, kuid neil läbi viidud kaevamised 
ja saadud leiud on olnud mõnevõrra vähem atraktiivsed kui linnakaevamised ja nende leiud. 
Lisaks arheoloogidele on keskaegsete maa-asulate temaatikaga tegelenud ka ajaloolased. 
Selleaegseid külasid on Eesti arheoloogilises kirjanduses käsitletud ennekõike leiumaterjali 
kirjeldades või mõnd üksikküsimust puudutavalt, näiteks on põhjalikult uuritud elamu arengut 
nooremal rauaajal ja keskajal. Küla käsitlevate tööde temaatika, stiil ja ülesehitus olenevad 
suures osas konkreetse töö kirjutajast ja tema teoreetilisest taustast. 

 
Seminaritöös on peamiselt kasutatud kolme teost : Emmanuel Le Roy Ladurie „Montaillou, 
prantsuse küla 1294-1324“, kuna see kirjeldab keskaegset põllumajanduslikku küla, kuid 
ainult kirjalike allikate põhjal ja seega tekib huvitav võrdlusmoment; Pierre Bourdieu 
„Praktilised põhjused. Teoteooriast.“ huvi tõttu, kas asula materjali saaks seostada teoses 
loodud teooriatega ühiskonna kohta ja kogumikku „The Archaeology of Household 
Activities“, mille artiklite temaatika ja probleemistik puutuvad sügavalt kokku asulate 
uurimise temaatikaga. 
 
Kirjalike allikate nappuse tõttu on Eesti hilisrauaaegse ja keskaegse küla uurimine keeruline. 
Materjali uurimisel ja etnograafiliste paralleelide kasutamisel tuleks olla ettevaatlik, eriti mis 
puudutab kaasaegsele inimesele enesestmõistetavana tunduvaid arvamusi endisaegse 
kogukonna  funktsioneerimise kohta. Hilisrauaaja ja keskaja vältel toimus seoses vallutuse ja 
Eesti ülemkihi väljavahetusega kogu Eesti kultuuriruumi teisenemine, kuid seda muutust ei 
ole arheoloogilises külamaterjalis eriti otsitud ega leitud ja tõenäoliselt on seda parem otsida 
teistest muistiseliikidest, näiteks matustest, kui rohkem sümboolselt laetud materjalist. 
Usundilise materjali otsimine asulaleidude hulgast vajaks samuti laialdasi taustteadmisi ja 
erineva tajumist leidude hulgas. Üksikisikut ja tema sotsiaalsete sidemete võrgustikku on 
kirjalike allikatega võrreldes arheoloogilisest asulamaterjalist raske leida. Asula leide 
analüüsides peab meeles pidama, et tõenäoliselt pole tegu mingi kindla ajahetke hetkeseisu, 
vaid pigem üldisi protsesse ja tavapäraseid elamisviise kajastava materjaliga. See aga 
tähendab, et võib teha teoreetilisi üldistusi. 

 

Kasutatud kirjandus ja lühendid 
 

Kasutatud kirjandus 
 

 Le Roy Ladurie, E. 1996. „Montaillou, prantsuse küla 1294-1324“ Kunst, Tallinn  
 
 Bourdieu, P. 2003. „Praktilised põhjused. Teoteooriast.“ Tänapäev, Tallinn. 
 
Allison, M.P., LaMotta, M.V., McKee R.B., Ault, A.B., Nevett, L.C., Alexander, R.T., 
Meadows, K., Lawrence, S., Goldberg, M.Y., Spencer-Wood, S.M., Leach, E. „The 
Archaeology of Household Activities“ Routledge, Great Britain 

 
Lang,V. 2007. Baltimaade pronksi- ja rauaaeg, Tartu Ülikooli kirjastus 
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Mägi, M., Adamson, A., Leimus, I., Mets, T., Markus, K., Heapost, L., Vedru, G., Lavi, 
A., Maldre, L., Peets, J., Mandel, M., Sarv, K., Luik, H. 2003. Eesti aastal 1200,  Argo, 
Tallinn 
 
Tõnisson, E., Vassar. A., Jaanits, L., Lõugas, V., Tarvel, E., Kahk, J., Ligi, H., Kivimäe, 
J., Troska, G., Palli, H., Öpik, E., Viires, A., Karu, E., Lippus, K., Linnus, J., Sirk, V., 
Piirimäe, H., Sauks, F., Traat, A. 1992. Eesti talurahva ajalugu, Eesti Teaduste Akadeemia 
Ajaloo Instituut, Olion, Tallinn  
 
Kriiska, A. Tvauri, A. 2002. Eesti muinasaeg, Avita  
 
Haak, A., Kiudsoo, M., Konsa, M., Kriiska, A., Lang, V., Lõugas, L., Mäesalu, M., Pärn, 
A., Roio, M., Russow, E., Tvauri, A., Valk, H. 2006. Estonian Archaeology 1. 
Archaeological Research in Estonia 1865 – 2005, Tartu Ülikooli kirjastus 

 
 
  
 

Kasutatud lühendid 
 
„Montaillou“  = Le Roy Ladurie, E. 1996. „Montaillou, prantsuse küla 1294-1324“ Kunst, 
Tallinn 
 
 
TAHA  = Allison, M.P., LaMotta M.V., McKee R.B., Ault, A.B., Nevett, L.C., Alexander, 
R.T., Meadows, K., Lawrence, S., Goldberg, M.Y., Spencer-Wood, S.M., Leach, E. „The 
Archaeology of Household Activities“ Routledge, Great Britain 
 
ETA  = Tõnisson, E., Vassar. A., Jaanits, L., Lõugas, V., Tarvel, E., Kahk, J., Ligi, H., 
Kivimäe, J., Troska, G., Palli, H., Öpik, E., Viires, A., Karu, E., Lippus, K., Linnus, J., 
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