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Sissejuhatus

Käesolev töö sai alguse huvist Uderna II asulakoha 1987.-1989. aastate kaevamistel
saadud materjali vastu, ennekõike huvist seda materjali võimalikult mitme erineva
nurga alt näha ja tõlgendada. Uderna II asulakoht asub Tartumaal, endises Rõngu
kihelkonnas, Kalme külas (lisa 1, joonis 1). Asulakoha kaugus Tartust on umbes
kolmkümmend ning Elvast viis kilomeetrit mööda Valga maanteed välja sõita. Aastail
1987.-1989. viidi asulakohal läbi mahukad päästekaevamised, mida juhatasid Valter
Lang ja Priit Ligi. Selle töö üldine eesmärk on kokku võtta ja analüüsida erinevais
allikais leiduvat teavet kesk- ja varauusaja Uderna küla ning selle elanike kohta. Ühtlasi
on käesolevas töös püütud Uderna materjalile esitada senise kesk- ja varauusaegsete
maa-asulate arheoloogilise uurimise traditsiooniga võrreldes uudseid küsimusi. Töös on
keskendutud külale iseloomuliku materiaalse kultuuri ning selles toimunud ajaliste
muutuste uurimisele. Uuritud on hooneid ning majapidamisi külas, külaelanike argielu
ning nende soolist ja vanuselist koosseisu ning sotsiaalset kihistumist. Kui võimalik, on
üritatud kasutada erinevaid allikaliike koos, et saada paremat ja Uderna elanikele
isikupära andvat tulemust. Nagu lähtub allpoolkirjeldatud kesk- ja varauusaegsete
asulakohtade uurimise historiograafiast, on neile küsimustele sellisel teel vastuste
otsimise näol tegu uuendusliku lähenemisega, mis loodetavasti annab huvitava tulemuse
ja panuse kesk- ja varauusaegsete külade uurimisse.
Kesk- ja varauusaegsete asulakohtade kultuurkihi ja ühtlasi ka nende hoonestuse
arheoloogiline uurimine sai Eestis alguse 1970. aastate II poolel, mil neid hakati
muististena rohkem uurima ja väärtustama, kuna paranes arvamus kultuurkihtidest
saadava võimaliku informatsioonihulga kohta. Varem arvati, et kuna

avastatud

asulakohtade kultuurkihid asuvad tavaliselt intensiivse maaviljeluse aladel, on nende
leiumaterjal ja ehitusjäänused lootusetult hävinud ja segi küntud (Lavi 1993, 13).
Olulise muutuse tõid asulate uurimisse 1970.-1980. aastate suured päästekaevamised,
mis andsid suure hulga uut leiumaterjali ja varasemast rohkem infot külahoonete kohta
kesk- ja varauusajal. Seetõttu tekkis ka rohkem võimalusi hoonete arengut uurida.
Kõige põhjalikumalt ongi arheoloogilise materjali alusel uuritud kesk- ja uusaegsete
maa-asulate hoonestust ja seda on teinud peamiselt Ain Lavi (1993, 1997, 2001).

3

Varasema perioodi hooneid ning ahje on käsitlenud Evald Tõnisson (1980, 1981). Ahje
on uurinud ka Vello Lõugas (1968). Haapsalu varaseid linnaehitisi on uurinud Anton
Pärn (2004) ja Tartu Riia-eeslinna Eero Heinloo (2006, 2007). Eesti keskaegsete linnade
puithooneid, ennekõike eluhooneid käsitleva bakalaureusetöö on Tartu Ülikoolis
kaitsnud Kristi Kivilaid (2007). Nende tööde kohta saab kukkuvõtvalt öelda, et
käsitletud on ennekõike asulate hoonestust ja majapidamisega seotud objekte, ning
nende arengut läbi aja. Erandina on Valter Lang uurinud maakasutuse võimalikke
arengujooni muinasajast keskaega (2002). Ilmunud on ülevaatlikud artiklid asulate
suuremas (Olustvere, Uderna, Lehmja, Kärevere, Vana-Koiola), aga ka väiksemas
mahus (Aindu, Kääpa, Proosa, Ilumäe jt) arheoloogilise uurimise tulemustest, millistes
on kokku võetud info nii leitud ehitistest kui muudest objektidest, kui ka leiumaterjalist
(Тамла. и Лаул 1979, Лави. jt 1981, Соколовский В. 1985 ja 1986, Соколовский В. и
Соколовски М. 1987, Tamla ja Valk 1987, Ланг и Лиги 1988, Ланг и Лиги 1990,
Lavi ja Niinre 1990, Lang 1996 jt). Viimasena ilmunud kokkuvõtliku ülevaate Eesti
kesk- ja varauusaegsete asulate arheoloogilisest uurimisest on kirjutanud Heiki Valk
(2006). Sealt selgub, milliseid nimetatud ajaperioodi kuuluvaid asulaid on uuritud 1970.
aastate II poolest aastani 2006, ning samuti, missuguseid asulaid puudutavaid
üldteemasid on arheoloogiateemalises uurimistöös käsitletud (Valk 2006, 214-215,
219). Asulakohtade leiumaterjali uurimisest võib välja tuua Kaupo Deemanti artikli
„Eestlaste keskaegsest materiaalsest kultuurist (13.-17. saj.)“ (1992) ja Gurly Vedru
põhjaliku

lõputöö

Proosa

asulakoha

materjalist

(1995).

Kirjeldatud

arheoloogiateemaliste tööde peaaegu täieliku üldjoonena aga saab välja tuua, et
asulakohtade ehk siis külade elanikele on neis pööratud äärmiselt vähe tähelepanu.
Arheoloogilistele uurimustele liituvad ajaloolaste käsitlused külade struktuurist (LiitojaTarkiainen 2000, Troska 1987) ja varauusaja perioodi kirjeldamisel etnoloogide
uurimused Eesti küla ehitistest (Manninen 1933, Ränk 1937, 1939, 1962, Habicht 1977
jt). Samuti on 13.-18. sajandi Lõuna-Eesti talurahvaajalugu põhjalikult käsitlenud
Herbert Ligi (1961, 1963, 1968), kes on kirjutanud nii talurahva majanduslikust kui
üldisest olukorrast. Enn Tarvel (1964, 1972) on kirjutanud näiteks talupoegadest Poola
ajal ja adramaa mõistest. Talurahva üldist olukorda on oma Eesti uusaja ajaloo
üldkäsitluses kirjeldanud Mati Laur (1999). Mõisatest on kirjutanud Tiit Rosenberg
(1994).

Sulev Vahtre (1973, 1977, 1987) on käsitlenud talurahva demograafilist

olukorda. Ülle Liitoja-Tarkiainen (2000) on kirjutanud hajataludest Põhja-Liivimaal 17.
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sajandil ja sealjuures käsitlenud väga erinevaid talurahva elu aspekte. Üldiselt võib
öelda, et ühel või teisel moel on Liivimaa talurahva ajalugu 13. sajandist 18. sajandi II
pooleni käsitlenud arvukas hulk ajaloolasi, kellest nimetatud on eespool vaid väike osa.
Uderna asulakohta ja küla puudutab kõige lähemalt Hugo Rebase (1938) Rõngu
kihelkonda käsitlev töö. See aga ei keskendu Udernale, vaid mainib seda üksikjuhtudel.
Etnograafid ja ajaloolased on kirjeldanud kesk- ja varauusaja külakogukonda ja selles
elanud inimeste omavahelisi suhteid, töid ning tegevusi märksa rohkem kui
arheoloogid. Nendes töödes aga ei ole eriti arvestatud nimetatud perioodi arheoloogilist
allikmaterjali. Puudu on ka üksikasjalikud, kõiki ühe küla ja selle kogukonna kohta
olemasolevaid allikaliike hõlmavad käsitlused. Lisaks ei saa etnograafilise teadmise
alusel kirjutatut ilma suure ettevaatuseta kohaldada arheoloogilisele leiumaterjalile.
Käesolevas töös on üritatud võimalikult palju analüüsida ühe küla kohta leiduvaid
erinevaid allikaliike ning siduda neid ettevaatlikult ajalooalase ning etnograafilise
teabega, eesmärgiga saada eelpoolkirjeldatud soovitavat võimalikult terviklikku
tulemust. Töös on lisaks arheoloogia-, ajaloo- ja etnoloogiaalasele kirjandusele
kasutatud erinevaid kirjalikke allikaid ning käsikirju, mis seostuvad käsitletud teema või
Uderna külaga. Käesoleva töö kirjutamiseks said välja otsitud ja kokku võetud kõik
teadaolevad publitseeritud ning publitseerimata kirjalikud allikad Uderna küla(de) kohta
18. sajandi II pooleni. Enamik neist (adramaarevisjonide protokollid, kartograafilised
materjalid) on kas publitseeritud või asuvad Tartus Eesti Ajalooarhiivis. Allikate
analüüsimisel on üritatud näha järjepidevust või katkestusi küla asustuses, ning siduda
omavahel kirjalikes allikates leiduvat teave üldiste teadmistega Eesti ajaloo kesk- ja
varauusaja sündmuste ja protsesside kohta. Lisaks on saadud teavet edasise töö käigus
püütud seostada arheoloogilise materjaliga. Kirjalikke allikate käsitlemine andis
positiivse võimaluse näha Uderna külakogukonda ning külaelanikest maha jäänud
arheoloogilist materjali tunduvalt selgemalt, kui oleks osutunud võimalikuks ainult
arheoloogilisi allikaid kasutades. Ühtlasi vähendab selline lähenemine arheoloogilise
materjali anonüümsust ning lisab Uderna külaelanikele personaalsust ja isikupära.
Uderna II asulakoha kaevamiste dokumentatsioon ja allikmaterjal on hästi säilinud.
Alles on (enamik) leide, joonised, fotod ning Valter Langi ja Priit Ligi kirjutatud
aruanded. Asulakoha arheoloogilise uurimise tulemustest on ilmunud ka kaks artiklit
(Ланг и Лиги 1988, Ланг и Лиги 1990). Neis on tehtud kokkuvõtlik ülevaade
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asulakoha leiumaterjalist ja uuritud objektidest. Kirjeldatud on hooneid, mille
analüüsiga on selles töös edasi tegeletud. Artiklites olevat keraamika protsentuaalset
jaotust ei ole käesolevas töös kasutatud, kuna sai tehtud eraldi keraamika analüüs.
Kasutatud on artiklites ja aruandes ära toodud esemematerjali ja
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C dateeringuid.

Mõningate leidude dateeringud ja otstarbe määratlused muutusid või täpsustusid
võrreldes aruandes ja artiklites ära toodutega.
Uderna II asulakoha kaevamistelt pärit arheoloogiline materjal ning uuritud objektid
annavad väga huvitavat ja rikkalikku infot osa kohta kunagisest külast. Samas ei saa
väita, et nende alusel saab kirjeldada kogu kunagist küla või selle struktuuri. Selleks on
(hoolimata kaevamiste suurest mahust) läbi uuritud liiga väike osa asulakoha
ulatuslikust kultuurkihist. Kirjalikud allikad, mida on üsna palju, annavad Uderna külast
kui tervikust ülevaatlikuma pildi, kuid nende ajaline jaotumine on väga ebaühtlane ning
on sajanditepikkuseid perioode, millest ei leidu ühtki Uderna küla täpsemalt kirjeldavat
allikat.
Eraldi tähelepanu on pööratud võimalike omaaegsete majapidamiste määratlemisele,
ning nende järjepidevuse küsimusele. Arutelu teoreetiliseks aluseks on kasutatud
mõningaid kogumikus „The Archaeology of Household Activities“ välja toodud
majapidamisarheoloogia põhimõtteid. Majapidamine on asulate arheoloogilises
uurimises äärmiselt oluline kui väikseim sotsiaalne üksus külas. Eesti arheoloogilise
leiumaterjali kontekstis võiks väita, et majapidamise näol on tegu ühe talu ja selle
abihoonetega, kus pererahva elutegevus igapäevaselt toimus. Majapidamine on lisaks
elukohale ka esmatasandi tootmis- ja tarbimisüksus, mille liikmete vahel olid jaotatud
erinevad rollid ning tööülesanded. Arheoloogilise leiumaterjali uurimises on oluline, et
majapidamise leiumaterjal võib kirjeldada seal elanud perede käitumist väga pika aja
vältel. Seega annab arheoloogilises materjalis leiduvate majapidamiste uurimine
võimaluse näha senisest selgemalt nii läbi sajandite kestnud traditsioone kui ka muutusi
materiaalses kultuuris. Majapidamiste eristamine leiumaterjalis on üks selle töö
eesmärke. Selle temaatikaga pole Eesti kesk- ja varauusaegsete külade uurimises eriti
tegeletud. Samas annab majapidamiste eristamine ja üksikasjalikum uurimine
kahtlemata palju juurde iga arheoloogiliselt uuritud kesk- või varauusaegse küla
leiumaterjali terviku ning üksikosade tõlgendusele.
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Seega on töös üritatud leida vastust järgmistele küsimustele: kas ja kuidas on Uderna II
asulakoha arheoloogiliselt kaevatud alal võimalik eristada majapidamisi? Kuidas saab
kirjaliku

ja

arheoloogilise

allikmaterjali

analüüsi

põhjal

kirjeldada

kunagist

külakogukonda? Kuidas muutus Uderna leiumaterjal läbi sajandite?
Töö esimene peatükk kirjeldab Uderna II asulakoha kaevamisel leitud hoonejäänuseid
ning muid objekte, mida saab seostada majapidamistega. Lisaks on arutletud
majapidamiste järjepidevuse probleemi üle, ning sisse on toodud majapidamisseeria
mõiste. Selle peatüki eesmärgiks on välja selgitada Uderna II asulakoha läbikaevatud
ala võimalikud majapidamised (või majapidamisseeriad), ning, teiseks, kirjeldada
asulakohalt leitud objekte, ning, võrreldes neid teistelt asulakohtadelt leitutega, määrata
nende tõenäoline tüpoloogiline ning ajaline kuuluvus.
Töö teine peatükk annab kokkuvõtliku ülevaate Uderna II asulakoha leiumaterjalist.
Asulakoha kaevamistelt pärit leiumaterjali ja etnograafiliste kirjelduste alusel on selles
peatükis eristatud külaelanike igapäevatööd ning –tegevused, mis kajastuvad (või ei
kajastu) leiumaterjalis. Leiumaterjali ning selle muutumist on üritatud seostada ka
teadaolevate ajalooliste sündmuste ja protsessidega. Selleks, et analüüsida leidude
ajalise jaotumise eripärasid ja esemete liigilises koosseisus toimunud muutusi, koostasin
Excelis Uderna II asulakoha kaevamisleidude kataloogi. Leidude ruumilise leviku
analüüsi tegin programmis MapInfo. Leidude anaüüsis pöörasin erilist tähelepanu
keraamika dateerimisele ja selle levikule kaevandi alal. Esemete otstarbe ja ajalise
kuuluvuse määrasin nii täpselt kui võimalik eelnevate teadmiste ning kirjanduse järgi,
ning mitmete esemeliikide osas ka paljude asjatundjate lahke abiga (Andres Tvauri, Ain
Mäesalu, Heiki Valk, Erki Russow, Liina Maldre, Riina Rammo, Heidi Luik jt).
Töö kolmandas peatükis on kirjeldatud ja analüüsitud Uderna küla kohta teavet
sisaldavaid kirjalikke allikaid eesmärgiga saada nende alusel täpsem pilt külarahvast
ning sellest, millised sündmused ning kuidas võisid nende elu (ja seega ka asula
leiumaterjali) mõjutada. Eristatud on kaks perioodi, millest leiduvad kirjalikud allikad
on eraldi kokku võetud. Tegemist on Eesti ajaloo käsitlustes leiduva tavapärase ajalise
jaotusega – keskaeg (enne Liivi sõda) ning varauusaeg (peale seda). Perioodi lõpp on
nihutatud tavapärasest veidi varasemale ajale, nähes uue perioodi algust 18. sajandi II
poolest, seotuna külarahva materiaalsele kultuurile mõjunud (mõisa)majandusliku
7

murranguga ning samaaegse kristliku kultuuri olulisema juurdumise ning harituse
leviku tõttu. Eraldi alapeatükis on analüüsitud allikates leiduvat teavet Uderna
külarahva kohta 16.-18. sajandil. Viimaseks on käsitletud Uderna elanike vaimuelu
puudutavaid teateid kirjalikest allikatest (18. saj. algusest), ning arutletud, mida nende
kohta arvata võib.
Töö neljandas peatükis on analüüsitud Uderna külaelanike sotsiaalset struktuuri.
Lähtealuseks on kirjalikest allikatest teadaolevad vanuselised ja soolised rühmad –
eristatud on täiskasvanud mehed ja naised, lapsed ja vanurid, ning kogukondlik staatus
– eristatud on külakogukonna võimalikud eri staatusega kihid. Kui võimalik, on kõiki
neid gruppe üritatud seostada arheoloogilise leiumaterjaliga või tehtud oletusi, millise
materjaliga neid seostada võiks. Külakogukonna erinevate staatuste otsimises on
alustekstina kasutatud ennekõike Herbert Ligi käsitlust Eesti kesk- ja varauusaegse
maarahva erinevaist sotsiaalsetest kihtidest. Lisaks on kasutatud sotsioloog Pierre
Bourdieu

teost

„Praktilised

põhjused.

Teoteooriast.“.

Bourdieu

on

humanitaarvaldkonnas väga populaarne ning oluliseks peetud sotsioloog. Tema
ühiskonda käsitlevate teooriate laialdasem kasutamine annaks palju juurde sidusama
tõlgenduse loomisele kesk- ja varauusaegse külakogukonna uurimises nii arheoloogilise
kui ka kirjaliku allikmaterjali alusel. Külakogukonna sotsiaalse struktuuri ja kihistumise
uurimine üheaegselt nii kirjalike kui arheoloogiliste allikate alusel annab võimaluse
näha iga kesk- ja varauusaja küla materjali uuel, huvitaval moel.
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1. Uderna asula struktuur ja hoonestus
Selle peatüki eesmärgiks on välja selgitada Uderna II asulakoha läbikaevatud ala
võimalikud majapidamised (või majapidamisseeriad), ning, teiseks, kirjeldada
asulakohalt leitud objekte, ning, võrreldes neid teistelt asulakohtadelt leitutega, määrata
nende tõenäoline tüpoloogiline ning ajaline kuuluvus.
Praeguseks hetkeks on arheoloogiliste allikate alusel kõige põhjalikumalt ning
kokkuvõtlikumalt 13.-17. sajandi maa-asulate hoonestust uurinud Ain Lavi, kellelt
lisaks magistritööle Eesti 13.-17. sajandi külaehitiste arheoloogilisest uurimisest (1993)
on ilmunud ka kolm teema jaoks väga olulist artiklit. Neist esimene (1997) järgib
magistritöö teemat ja teine käsitleb üksikasjalikumalt rehielamu arengut Eestis
arheoloogiliste allikate alusel (2001). Kolmas artikkel käsitleb muistse suitsutoa ja selle
uurimise teemat (2005). Lavi on lisaks arheoloogiliselt läbi uuritud asulate
kokkuvõtlikule kirjeldamisele kirjeldanud ka neis asuvaid hooneid eraldi, samuti
käsitlenud hoonete üksikosi ja muid hoonestuse juurde kuuluvaid objekte (nt
majapidamislohud, kolded, teejäänused). Selline üksikasjalik ja detaile käsitlev
lähenemine on arheoloogilise materjali juures väga otstarbekas. Hea näide on peaaegu
kõigi

asulakohtade

kaevandeis esinenud arvukad ahjuvared ja mustad laigud või

süvendid-majapidamislohud, mis pole seotavad mitte mingisuguste teiste säilinud
konstruktsioonidega. Kindlasti on neist igaüks omal ajal olnud osa majapidamise
tervikust, kuid millisel hetkel see majapidamine ajaliselt ja kus täpselt ruumiliselt
asetses, jääb tihti suhteliseks, isegi küsitavaks arvamuseks. Lisaks, kuna väljakaevatav
materjal on pikaajalise ladestumisprotsessi tulemus, ei saa isegi enam-vähem ühe talu
alal kaevates rääkida ühest majapidamisest, mida kasutati ühe põlvkonna vältel, vaid
pigem majapidamiste seeriast või jadast, mis paiknesid umbkaudu ühe majapidamise
alal. Selline teadmine teeb asulate arheoloogilise uurimise keeruliseks, aga ühtlasi eriti
huvitavaks, kuna annab arheoloogile õiguse leiumaterjali alusel üldistuste tegemiseks
asulaelanike harjumuspärase, põlvkondi kestnud käitumise kohta (TAHA,12) ja selle
käitumise võimalike arengusuundade otsimiseks. Seetõttu on ka käesolevas peatükis
võimaluse korral üritatud näha Uderna ehitiste ja muude objektide võimalikke
paiknemisi majapidamistes ja majapidamisseeriates.
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1.1. Uderna asula suurus ja läbi kaevatud ala
Tänapäevane Uderna küla asub üsna laia ja sügava oru kahel nõlval. Oru põhjas voolab
Elva jõe vesikonda kuuluv Pulgaoja. Tegu on piki nõlvaku serva paikneva ahelkülaga,
milles praegused talud asuvad veidi ebakorrapärases reas. Oru lõunanõlval asusid
kaevandi ümbruses 1989. aastal 3 talu (Külaotsa, Umboja ja Kuke), põhjanõlvakul aga
üks (Lauri) (Lang ja Ligi 1989, 1). Praeguste katastriüksuste nimede järgi on Umboja
nimetus asendunud Umbaga, ning Umba ja Külaotsa talude vahel, vahetult paremal
Tartu-Valga maanteest ja kunagise kaevandi alast paiknevad Pihlamäe ja VäikePihlamäe talud (lisa 1, joonised 2, 3). Looduslikult on asulakoha paiknemine igati
sarnane teistele muinasaja lõpul ja varakeskajal alguse saanud asulatele: see asub
tänapäevase küla alal, madalama ja kõrgema maa piiril (n.ö. nõlvaasula (Lavi 1993, 14))
ning veekogu läheduses. Uderna asulakohas langeb maapind eriti põhja ja lääne poole.
Uderna asulakoha kultuurkihti esineb mõlemal oru nõlval (lisa 1, joonis 2), kokku 6-8
ha suurusel alal. Eestis seni kaevatud kesk- ja varauusaegsetest asulatest on sama
ulatuslik pindala olnud ainult Lehmja asulakohal, kõigi ülejäänud asulate kultuurkiht on
jäänud 2-3 ha vahemikku (Lavi 1993, lisa 2). Kirjalikest allikatest ja asulakoha
kultuurkihi ulatusest võib arvata, et Uderna külas (ehk endistes Uderna külades) on
varem talusid ja elanikke olnud rohkem kui tänapäeval: näiteks oli 1684. aastal Uderna
külas (siis juba üks küla) üksteist peret (EAA. 308. 6. 282). Kuna muinasaja lõpu ja
varakeskaegsed asulakohad on keskmiselt olnud 2-3 ha pindalaga (Lavi 1993, 14 ja
1997, 89), siis võiks ühest vaatenurgast omaaegset Uderna küla pidada päris suureks
isegi siis, kui arvestada kahe erineva küla olemasoluga (vt peatükk 3). Endise SuurUderna küla kultuurkiht oru lõunanõlval on tunduvalt ulatuslikum endise Väike-Uderna
kultuurkihist oru põhjanõlval (lisa 1, joonis 2) ja seega tublisti suurem „keskmisest“
keskaja külast. Samas ei saa seda kindlalt väita, kuna asulakoha pindalast on suhteliselt
väike osa läbi uuritud ja seetõttu ei saa olla kindel, et Uderna küla kultuurkihi ulatus
näitab tema suurust mingil kindlal perioodil või ajahetkel. Hilisematest kirjalikest
allikatest tuleb selgelt välja (vt peatükk 3), et Uderna rahvastiku koosseis ja selle hulk
on sajandite jooksul tublisti muutunud, ja seega jääb küsitavaks, täpselt milline ala ja
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millises ulatuses külast oli asustatud näiteks muinasaja lõpul, keskajal, Liivi sõja järel
või uusajal. Seega ei saa teha kindlaid väiteid ka küla struktuuri ja selle muutumise
kohta. Ühesõnaga, kuigi kaevandi alal on jälgi väga pikaajalisest ja püsivast asustusest,
ei saa selle olemasolu kogu ülejäänud asulakoha kultuurkihi ulatuses täie kindlusega
väita.
Uderna asulakoha arheoloogiliselt läbiuuritud ala asus piki praegust Tartu-Valga
maanteed (lisa 1, joonised 1, 2, 3) Külaotsa ja Umboja (praegu Pihlamäe) talude vahel.
Kaevand paiknes enam-vähem põhja-lõuna suunas. Kaevandi lõunaots paiknes vahetult
põhja pool kaasaegsest (1989) külavaheteest kaevandi kõige kõrgemal alal, ning sealt
alustati ka kaevamist. Kaevand oli pikkusega kokku 125 meetrit ja laiusega 40-45
meetrit (Lang ja Ligi 1989, 2). Kokkuvõttes uuriti aastail 1987-1989 toimunud
päästekaevamiste käigus Uderna asulakohast läbi üle 5000 m². Asulakoha kultuurkiht
oli võrdlemisi õhuke - keskmiselt 0,3-0,5 m. See on tüüpiline ka teistele 13.-17. sajandi
asulatele (Lavi 1993, lisa 2 ja Lavi 1997, 89). Samuti on sarnaselt teistele samaaegsetele
asulakohtadele ka Uderna kultuurkihi pealmine osa maaharimisel segatud. Enamik
saadud leidudest pärineb umbkaudu ajavahemikust 11. sajandist 17.-18. sajandini.
(Udernast on leitud ka kiviaegset materjali ning veidi riibitud ja tekstiilivajutusega
keraamikat koos põlenud kolbatükiga, mis viitavad võibolla varase metalliaja
põletusmatusele (Lang ja Ligi 1989, 9). Seega on Uderna, nagu ka mitmed teised
kokkuvõttes nii raua-, kesk- kui uusaegsed külad, olnud oma asupaigas väga pikaajaline
ja püsiv.

1.2. Uderna hoonestus ja majapidamiselemendid kaevandi alal
1.2.1. Eluhooned
Uderna asulakoha arheoloogiliselt läbiuuritud alalt on leitud kaks hoonepõhja, millel on
olnud kivivundamendid. Esimene Uderna hoonepõhi (hoone nr 1) paiknes umbes 50
meetrit põhja pool

tänapäevasest külateest, olles seega enam-vähem samal joonel

tänapäevaste Uderna küla taludega (lisa 1, joonis 7). Hoone oli põhja-lõunasuunaline ja
mõõtmetega umbes 5,5 x 3,5 meetrit. Pealmistes kihtides oli hoonease kaetud tiheda
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kivilasuga, milles oli üksikuid kivideta alasid. Hoone põhi oli tervikuna kuni 60
sentimeetri sügavuses looduslikku maapinda süvendatud. Selle põhjal võib arvata, et
tegu on muistse suitsutoa harvaesineva eriliigi ehk nn maakojaga (Lavi 2005, 154).
Ukseava paiknes tõenäoliselt hoone põhjapoolse otsa loodepoolses nurgas, sest seal oli
hoonepõhi ühendatud sellest vahetult lääne poole jääva tumedat mulda täis lohuga.
Elumajal on olnud suurtest pae- ja raudkividest vundament, mis oli eriti hästi näha
hoone idapoolsel küljel (lisa 1, joonised 4, 5). Seal on vundament eriti hoolikalt laotud
tuleohutuse huvides, kuna piki hoone idaseina, hoone kirdenurgas, asus umbes 120 x 65
sentimeetri suuruse kerisahju vare. Ahju idapoolne müür oli laotud vastu vundamenti ja
selle põhjapoolseks otsaseinaks olid vundamendi enda kivid, mis ulatusid aluspõhjalt
kuni 45 sentimeetri kõrguseni. Ahju suuava oli lõuna pool, enam-vähem tõenäolise
ukseava vastas, ja selle ees oli umbes 80 x 50 sentimeetri suurune leease - elumaja
põhiline koht toiduvalmistamiseks. Ahjupõhi oli ehitatud lapikutest raudkividest, mis
olid omakorda pealt paarisentimeetrise savikihiga vooderdatud (lisa 1, joonis 6).
Kaevamistel leiti ahju ümbert kivide vahelt palju savitihendeid (lisa 1, joonis 7), mille
järgi tundub, et tegu võis olla kividest umbahjuga, mille kivide vahed olid saviga
seotud. Ahi võis sarnaneda näiteks Haapsalu suitsutoast leitule (vt Pärn 2004, 272).
Selline ahi oli sobilik leivaküpsetamiseks ja tagas suurema tuleohutuse. Udernas ei ole
ei selle ega ühegi teise hoone ega oletatava hoone alal märke mingist põranda(katte)st,
kuid see võib olla tingitud põrandamaterjali halvast säilimisest. Siiski võib
siinkirjeldatud hoonepõhja leiumaterjali rohkuse ja rikkuse tõttu oletada, et majal on
olnud tavapärane muldpõrand. Hoonest leiti keraamikat, millest suurem osa kuulus 16.18. sajandisse, aga osa võis olla pärit ka 14.-15. sajandist ja mõned killud isegi 11.-12.
sajandist. Lisaks olid leiumaterjali hulgas esindatud loomaluud, luust vilepill,
pronkskäevõru katke, naelad ja raudesemete katked (Lang ja Ligi 1989b, 4-7).
Majakohta ümbritses ulatuslik, koos hoone endaga umbes 150 ruutmeetri suurune
leiurohke ala, kus leiud koondusid eriti maja enese lähimasse ümbrusse sellest lääne ja
ida poole ehk maja pikikülgedele (lisa 1, joonised 7 ja 8). Eraldi detailina saab välja
tuua pealmiste kivikihtide all piki hoonepõhja lõunaserva sisekülge lebanud ligi kahe
meetri pikkuse kõdunenud palgijupi. Selle järgi võiks teha oletuse, et hoone on hävinud
mõnel muul teel kui maha põlemine (Lang ja Ligi 1989b, 4). Võimalik on näiteks, et
kogu majapidamise ala ühes hoonega hüljati, kui selle kodakondsed mingil põhjusel
mujale kolisid. Lisaks võis keerulistel aegadel sõjategevuse või epideemia tagajärjel
tühjaks jääda peaaegu terve küla. Kirjeldatav hoone, olles tühjaks jäänud, võis hävida
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aja jooksul loomulikul teel – looduse meelevalda jäetud palkhoone eluiga ei ole väga
pikk, kui hoonet ei köeta ega parandata.
Ain Lavi on üleni maapinda süvendatud aluspõhjaga hooneid uurides jõudnud
järeldusele, et tegu on muistse suitsutoa harvaesineva eriliigiga. Muistset suitsutuba
ennast määratleb ta kui ristnurkühendusega, ühe- või mitmeruumilist palkhoonet, mida
köeti keris-, vahel ka umbahjuga (Lavi 2005, 153) ja tegu on tüüpilise külaehitisega
Eestis 8.-15. sajandil. Muidugi viitab suitsutoa nimi lisaks ka sellele, et hoonel ei olnud
korstnat. Uderna elamule sarnaseid maapinda süvendatud põhjaga hooneid on leitud
veel mõnest üksikust Eesti asulakohast: Angerjast, Lehmjast ja Olustverest. Neis on
hooned olnud süvendatud maapinda 30-40 sentimeetrist (Angerja) 1 meetrini (Lehmja,
hoone nr 12). Angerja ja Lehmja süvendatud põhjaga hoonete seinte allosa kuivmüür on
sarnaselt Uderna omale laotud raudkividest (Lehmjas ka paekividest). Tõenäoliselt on
kividest laotud ainult hoone maa alla jääv osa (Lavi 2005, 142). Olustvere 50 cm
maapinda süvendatud hoonepõhi aga oli teistest erinev kivivundamendi puudumise tõttu
- tõenäoliselt oli seina alumine palk seal asetatud otse maapinnale (Lavi 2005, 142). See
tundub olevat äärmiselt ebapraktiline teguviis, kuna alumised seinapalgid võisid
niimoodi ruttu ära mädaneda. Kuigi kivivundamente on asulates muistsete suitsutubade
ehitamisel kasutatud minimaalselt nende halva soojapidavuse tõttu, on need täielikult
või osalt süvendatud põhjaga ehitiste juures siiski olnud hädavajalikud nimelt palkide
mädanemise vältimiseks (Lavi 2005, 146). See on kahtlemata ka mõlema Uderna hoone
kivivundamendi olemasolu põhjuseks.
Lavi on arutlenud maakodade eeliste ja puuduste üle, et mõista, miks üleni maasse
süvendatud põhjaga suitsutoad on harvaesinevad (Lavi 2005, 152). Nende positiivse
küljena võib välja tuua maa head soojapidavust. Samas on Eestis suhteliselt niiske
kliima ja süvendatud põhjaga hooneid kipub pinnavesi kevaditi või suurema saju ajal
üle ujutama. Niiskus aga mädandab ka seinad kiiresti seal, kus süvendatud osas puudub
korralik kivivundament (nagu võis juhtuda näiteks kirjeldatud Olustvere hoonega).
Seetõttu oli maapealseid hooneid kokkuvõttes praktilisem ehitada.
Kõigist leitud süvendatud põhjaga hoonetest on leitud kerisahju vare, Angerja
hoonepõhjalt kahe eriaegse kerisahju jälgi (Lavi 1993, lisa 2). Seega on alati tegu olnud
eluhoonetega. Viimast näitab ka süvendatud põhjaga hoonetele omane küllaltki
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intensiivne kultuurkiht (Lavi 1993, 41). See on muidugi iseloomulik ka teistele
suitsutubadele ja Ain Lavi on toonud välja leiurohke kultuurkihi praktilise
tekkepõhjuse: hämaras, halvasti valgustatud hoones võidi purunenud nõude killud või
muud maha kukkunud esemed muldpõranda sisse trampida. Sama võis juhtuda maja
hävimise korral maha kukkunud ja purunenud nõudega (Lavi 2005, 141). Sellele lisaks
võiks nii Uderna esimest kui ka teisi võimalikke eluhooneid ümbritseva ja katva
kultuurkihi juures välja tuua veel mõningaid jooni. Esiteks, leiumaterjal koondub (lisa
1, joonis 8) eriliselt tihedalt ahjujäänuste ümber. Selline leiumaterjali jaotus sobib
hilisema etnograafilise materjaliga, mille järgi ahju ümbrus oli eriliselt tähtis koht
eluruumis. Küll paarsada aastat hilisema etnograafilise teabe järgi oli ahju ümbrus (küll
hilisemas rehetoas) kõige paremini valgustatud koht, kuna ahju külge või selle
lähedusse kinnitati ruumi valgustav põlev pird. Ahju ümbrusse koondus seetõttu
hilisemas

taluelamus

naispere

majapidamistööde

tegemine,

seal

hoiti

toiduvalmistamiseks tarvilikke ja muu otstarbega esemeid (Habicht 1977, 29). Teiseks
võiks välja tuua, et üsna leiurohke ala ulatub kunagise maja piiridest märksa kaugemale
ja selle järgi võiks oletada, et majapidamises tekkivat prügi on visatud üsna elamu
lähedale.
Uderna hoone ülemise osa ja eriti lagede ning katuste ilme kohta saab vaid oletusi teha.
Eeldada võib, et tegu on olnud ristpalkhoonetega. Mõlema Uderna kivivundamendiga
suitsutoa juures saab oletada mingi eeskoja olemasolu ukseava lähedal. Mõlemad
oletatavad ukseavad asuvad majanurga lähedal. Selline uksekoha paigutus on
iseloomulik nii Eesti suitsutubadele kui ka üldse Läänemeremaade II aastatuhande
algupoole ehitistele (Lavi 1997, 107). Varakeskaegsete hoonete katuste materjaliks on
pakutud kisklaudu, mis kaetud näiteks kasetohu või mätastega. Õlgkatuse ja sellega
seoses vajalikuks saanud vahelagede tekkeajaks arvab Ain Lavi ka Harri Moora pakutud
15.-16. sajandit, kuid mõlema tekke on ta seostanud rehielamule vajaliku massiivse
katusega (Lavi 1997, 71-72) ja seega ei saa arvata, et eelpoolkirjeldatud kahel suitsutoal
on olnud hilisematele rehielamutele ilmet andnud kõrge õlgkatus. Pigem võib neid
siduda oletusega varasema lamedama kisklaudadest katuse kohta.
Asulakoha teine läbikaevatud hoonealus (hoone nr 2) paiknes päris oru põhjast umbes
23 meetrit kõrgemal lõuna pool ja seega üsna nõlvaku tugevama kalde peal. Hoone on
olnud sarnaselt esimesena kirjeldatule põhja-lõuna suunaline ja tema suurus on olnud
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umbes 3,6-4,1 x 2-2,6 meetrit (joonised 9, 10, 11). Tõenäoliselt kallakul asumise tõttu
on hoone lõunaots tasase põrandapinna saamiseks olnud kuni 50 sentimeetrit maapinda
süvendatud ja tal on lõunaotsas ja idaseinas olnud suurtest raudkividest vundament maa
sisse süvendatud seinaosa palkide mädanemise vältimiseks. Seega on tegu väikese
muistse suitsutoaga, mis on kallakul asumise tõttu olnud osaliselt maapinda süvendatud.
Selliseid hooneid esineb rohkem kui eelpoolkirjeldatud üleni maapinda süvendatud
põhjaga hooneid (Lavi 2005, 145-146) ja neid on leitud näiteks Olustvere ja Lehmja
asulakohtadelt (vt Lavi 2005), aga ka Tartu eeslinnast (Heinloo 2007, 46). Sarnaseid
osaliselt süvendatud põhjaga hooneid on teada ka hilisemast ajast (lisa 1, joonis 13).
Kirjeldatava Uderna suitsutoa maasse süvendatud lõunaotsa vundamendist oli säilinud
üks kivikiht. Idaseina vundament oli osaliselt laotud kahes kihis – selle põhjapoolses
otsas asetsesid kivid ühes kihis ja serviti, aga lõunapoolses otsas lapiti ja kahekordselt
(lisa 1, joonis 11). Idapoolse seina kõrgus hoonesüvendi põhjast oli olnud kuni 45
sentimeetrit (Lang ja Ligi 1989b, 19).
Ahju kuju teises hoones jäi selgusetuks. Ahi paiknes ilmselt läänepoolse küljeseina
ääres, kuid on liiga hävinud, et selle kohta midagi enamat kindlalt väita. Ei leitud ka
ahjuga seotavaid savitihendeid ja seega on tõenäoliselt tegu tavalise kerisahju
jäänustega. Valter Lang on oletanud, et sissekäik elamusse võis olla idapoolse
küljeseina põhjanurgas. Seal on näha umbes meetri jagu ulatuslikum tumeda mulla laik
kui mujal ja lisaks on 50-60 sentimeetrit idapoolsest pikiseinast ida pool, nimetatud
laigu kõrval, näha kolm suuremat kivi sirges reas. Lisaks uksekoha iseloomulikule
asukohale (maja nurga lähedal, ahju vastas) võivad need kivid viidata mingile
väljaehituse olemasolule (Lang ja Ligi 1989b, 21). Ain Lavi järgi võib Eesti süvendatud
põhjaga suitsutubade ja suvekojaasemete sissepääsukoha ees tihti eristada kahte
paralleelset 50 sentimeetri kuni 1,7 meetri pikkust kivirida, mis võisid kanda külma õhu
sissepääsu takistavat ulualuse-taolist ehitist (1997, 107). Nimetatud kivid võivad viidata
sarnasele ehitisele. Hoone lõunaosas on olnud ülejäänud elamust eraldatud kitsas ruum,
mille kohta Ain Lavi on arvanud, et tegu võib olla panipaigaga (1993, 29). Seda eraldab
suurte raudkivide rida, mille peal nähtavasti võis olla mingi seinakonstruktsioon. Sellest
ruumist leiti käsikivi. Samast piirkonnast, omaaegse hoone edelanurgast on leitud ka
natuke savinõukilde ja loomaluid, mis võiks näidata majapidamisega seotud toimetuste
tegemist selles alas. Sarnase ruumijaotusega tundub olevat Haapsalust Jaani tänavalt
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leitud 13. sajandi alguse suitsutuba, kus samuti eluruumi ahjupoolse seina taha jääb
sarnane veidi üle meetri lai kitsas kamber (Pärn 2004, 272).
Kirjeldatud hoone alal ega ka selle ümber ei eristunud esimesele hoonele ega ka
alapeatükis 1.2.3. kirjeldatud ahjuvarede ümbrusele sarnast konkreetse piiriga eriliselt
leiutihedat ala. Hoone ümber oli küll ulatuslik ebakorrapärase kujuga leiutihe ala, aga
seal oli ka suhteliselt tihe kivistik, mis võib olla sinna kandunud kivide nõlvast alla
liikumisel, ja ei saa välistada, et osa leidudest on sellega seotud. Kuna tegu on nõlva
allosa ja seega niiskema alaga, saab oletada, et osa kive (ja miks mitte ka nendega
seotud leide) toodi hoonealuse ümbrusesse meelega maa kuivendamiseks. Jääb aga
lahtiseks, kuidas saaks seal eristada loomulikul teel tekkinud kivistikke inimtekkelistest.
Leidude vähesus hoones endas võiks osutada sellele, et seal on elatud lühikest aega, või
et hoone ei olnud elumaja, vaid mingi muu funktsiooniga. Hoonet võidi näiteks
kasutada küla sepikojana: see asub võrdlemisi õhukese kultuurkihiga asula äärealal ja
selle ümbrusest, kuni 10 meetri kauguselt ja enamjaolt lääne poolt on pärit peaaegu kõik
asulakoha 129 šlakileidu (lisa 1, joonis 15). Šlakileidude asukoht ja nende kaugus võiks
viidata nende väljaviskamisele hoonest peale vajaliku sepatööga tegelemist, kusjuures
väljaviskaja läks tõenäoliselt välja hoone lääneküljel olevast uksest. Sepikoja
funktsiooni poolt räägib ka hoone asukoht (asula äärealal, vee läheduses – mõlemad
küla sepikodadele tüüpilised). Lisaks on hoonealusest leitud 16. sajandist või hilisemast
ajast pärit näpitsad, mis mõeldud kuuli kinnihoidmiseks valamisel (Ланг и Лиги 1990,
434). Samas on šlakki hoone lähiümbruses liiga vähe, et näha seal mingit tõsist,
pikemaaegset sepatööga tegelemist. Võib-olla oli hoone lühemat aega kasutusel olnud
küla sepikoda, kus tegeleti vajaduse korral sepatööga (ja mis tugeva põlemise jälgi
kivilademe kivides arvestades ehk maha põles). Kui sepatööga oleks tegeletud pikemat
aega, oleks šlakki märkimisväärselt rohkem. Näiteks võib tuua hilisema sepikoja foto
Kihnust, kus mõlemal pool hoonet asuvad suured šlakist moodustunud künkad (lisa 1,
joonis 13). Samas, kui oletada hoone väga lühiajalist kasutusaega ja selle mahapõlemist,
ei saa sepatöö mõtet ikkagi välistada. Võib-olla aga oli see lühiajaliselt kasutusel olnud
hoone polüfunktsionaalne, olles vajaduse korral kasutuses sepikoja või näiteks saunana
ja samas ka kehvikuelamuna asula kehvemal ääremaal mõne talu maadel – hoonealuse
edelanurgast leitud poolik käsikivi ja vähesed luud ning savinõukillud viitavad sellele,
et hoones on elatud.
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1.2.2. Majapidamisehitised
Esimesena kirjeldatud hoone kirdenurgast umbes 2 meetrit kirde pool asus kuni umbes
3 m läbimõõduga ja 50 sentimeetrit maasse süvendatud võimalik püstkojalaadse
suvekoja ase, mille keskel asus arvatav koldevare. Suvekoja põhi oli ümmarguse kujuga
ja tema vundament oli laotud 3-4 kihis 15-30 cm suurustest raudkividest (lisa 1, joonis
14). Suvekoja sissekäik võis asuda selle idaküljel, kus kivimüür puudus. Radiosüsiniku
analüüsi proovi järgi saab suvekoja dateerida 15.-17. sajandisse. Suvekojast leiti nuga,
pronksnaast ja keraamikat, mis kuulus 16.-18. sajandisse .
Sarnaseid võimalikke suvekodade asemeid on asulakohtade arheoloogilisel uurimisel
leitud veel Käreverest (15.-17. saj.) ja veel üks võimalik 15.-16. saj. suvekoda, millest
säilinud ainult koldekoht, Lehmjast. Samuti on 3,5-4 m läbimõõduga püstkojalaadse
ehitise ase, mille ümmargust ala ümbritsevad postiaugud, leitud Aindust (Lavi 1997,
97). Palju rohkem on leitud neljakandiliste, samuti umbes 50 cm maapinda süvendatud
suvekodade asemeid – Vana-Koiola, Olustvere ja Lehmja asulakohtadelt (Lavi 1993,
lisa 4). Leitud suvekodades toimus tõenäoliselt hulk talurahva suvisest tegevusest,
millele võiks osutada nende küllaltki intensiivne kultuurkiht (Lavi 1997, 118).
Suvekodade kasutamises on A. Lavi näinud märki just talurahva elutegevuse
sesoonsusest – talvel oli elu- ja tegutsemispaigaks pime ja suitsune (rehe)tuba, suveks
koliti aga sellest välja ja elutegevus koondus teistesse piirkondadesse. Suvekoda võiski
olla üks pere põhilisi suviseid elukeskusi (1993, 66 ja 1997, 119). Hilisemast ajast on
teada suvekoja kasutamine nii perele kui ka loomadele toidu valmistamiseks, saunavee
soojendamiseks,

pesupesemiseks

ja

eine

võtmiseks

(Habicht

1977,

40-43).

Püstkojalaadsed suvekojad on taludes olnud kasutusel 19. sajandi teise pooleni.
Kuigi Uderna külas ning ka uuritud alal pidi kindlasti olemas olema ka teisi
majapidamisehitisi, ei ole arheoloogiliselt uuritud alalt neile viitavaid selgeid ja
arusaadavaid jälgi leitud. Majapidamisehitistele – laudad, aidad jne võivad muidugi
viidata allpoolkirjeldatud mustad laigud, kivistikud ja postiaugud, aga nende objektide
täpsem olemus on ebaselge.
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1.2.3. Ahjud ja võimalikud majapidamised
Lisaks kahele kivivundamendiga hoonepõhjale leiti Uderna asulakohalt hulk
tõenäoliselt otse maapinnale ehitatud hoonetele kuulunud ahjuvaresid. Kõik need jäävad
uuritud ala lõunapoolsesse ossa. Esimene ahjudest paikneb oru lõunanõlval päris
kaasaegse külatee läheduses ja viimane päris uuritud ala lääneservas, enam-vähem
samal joonel esimese eelpoolkirjeldatud hoonega. Ahjuvared on arheoloogilises
asulamaterjalis eriti olulised, kuna tihti on nad ainuke märk eluhoone kunagisest
asukohast. Eluhoone pidi kindlasti olema köetav, kuid selle alumiste seinapalkide all ei
pruukinud veel ka 18. sajandi lõpus olla kivivundamenti ega isegi üksikuid kive ja
hoonete alumisi palke tuli kõdunemise tõttu tihti uuendada (Lavi 1993, 34). Seega on
asulakohtadel eluhoonest tihti alles üksnes koldease või ahjuvare ja võimalik, et
tihedam leidude kontsentratsiooniala. Leide on Udernas rohkem just ahjujäänuste
ümbruses (välja arvatud 2. hoonealuse ümbrus).
Probleemiks on Uderna raudkividest laotud ahjude jäänuste suhteliselt ebamäärane
kuju. Sellised ahjuvared on iseloomulikud peaaegu kogu lõunapoolse Eesti
arheoloogilisele materjalile ja nende ebamäärasus teeb ahjude kunagise algse ilme ja
ehituslike üksikasjade kindlakstegemise väga keeruliseks (Lavi 1997, 110). Järgnevalt
on kirjeldatud kuut Uderna ahjuvaret ja ühte tuleaset, mille lähedalt ei ole leitud märke
elamute kivivundamendist ja mis seega pärinevad tõenäoliselt otse maapinnale asetatud
seintega rõhtpalkelamutest. Kirjeldatud ahjuvared ja tulease koonduvad nelja erinevasse
piirkonda: 1) koldease ning I ja II ahjuvare paiknevad arheoloogiliselt uuritud ala
edelanurgas, asula lõunanõlva kõrgeimas osas; 2) III ahjuvare asub uuritud ala
kaguosas, lõunanõlva kõrgeimast alast umbes 13 meetrit põhja poole, hilisema
teesillutise jäänuste kõrval; 3) IV ja V ahjuvare asuvad lõunanõlvast umbes 30.-35.
meetrit põhja pool ning viimaks, 4) VI ahjuvare paikneb uuritud ala lääneservas ning
peaaegu samal ida-läänesuunalisel joonel esimese kirjeldatud hoonealuses asunud
ahjuga. Kõik need alad viitavad ilmselt kunagiste majapidamiste paiknemisele külas.
1) Esimese kirjeldatud ala moodustasid päris kaevandi ala edelanurgas paiknenud 4
söese mulla laiku. Esimese laigu läbimõõt oli 120 ja sügavus 10-15 cm, ning see
18

sisaldas väikeseid põlenud kive, sütt, natuke keraamikat ja luid. Aruande järgi oli tegu
võimaliku tuleasemega (Lang ja Ligi 1989, 4). Tuleasemed eluruumides on
iseloomulikud ennekõike II aastatuhande algusele või varasemale ajale, neid on leitud
näiteks 10.-11. sajandi linnamägedelt (Tõnisson 1980, 78). Keskaegsetes asulakihtides
aga leidub tuleasemeid elamupõhjadel harva. Küll aga säilitavad lahtised tuleasemed
oma tähtsuse suvekodades (Lavi 1997, 109). Udernas asus tuleaseme kõrval, sellest 40
sentimeetrit kagu pool madal, meetrise läbimõõdu ja sarnaste leidudega laik. See liitus
vahetult kirde poolt kolmanda laiguga, milles asus tõenäoline segamini küntud I
kerisahjuvare. Sellest oli näha 1,2-1,4 meetrise läbimõõduga ja 15-20 sentimeetrise
sügavusega tume laik, mille pealmises kihis oli põlenud kive ja allpoole kaevates umbes
meetrise läbimõõduga tihe, suurtest raudkividest lade. Ahjuvarest saadi 11.-12. sajandi
käsitsikeraamika, aga ka kedrakeraamika kilde. Ahjust ida pool asus neljas tumeda
mulla laik, mis oli teistele sarnase läbimõõduga ja kuni 70 sentimeetrit sügav. Võib
oletada, et tegu oli ahju juures asunud majapidamislohuga, nt säilitusauguga (Lang ja
Ligi 1989, 5). Sellest võeti kuus söeproovi, millest tehtud 14C analüüsi järgi kuuluvad
kirjeldatud objektid 10.-12. sajandisse (Lang ja Ligi 1989, 5).
Keraamika levikukaardil (lisa 1, joonis 8) on selgelt näha, et ahjuvare lähimasse
ümbrusse ja sellest ida suunas moodustub põhja-lõunasuunaline kuni 15 meetrit pikk ja
kuni 10 meetrit lai leidude kontsentratsiooniala. Samal kontsentratsioonialal paar
meetrit kagu pool on paiknenud ida-lääne suunaline II ahjuvare (lisa 1, joonis 16). See
ahi oli juba selgema nelinurkse põhiplaaniga ning süvendatud esialgsesse maapinda.
Ahju „kolimine“ hoone nurka oli ühes ahju mõõtmete kasvamisega ja nelinurkseks
muutumisega E. Tõnissoni järgi omane II aastatuhande alguse ahjudele (Tõnisson 1981,
48). Ahju paremini säilinud idapoolse otsa laius oli 93 cm, lõunapoolne pikikülg oli
säilinud 1,2 meetri ulatuses (aga veel 50 sentimeetri jagu samasuguseid kive paiknes
lääne pool, nii et kogu konstruktsiooni laiuseks tuli kokku 93-105 sentimeetrit ja
pikkuseks 2,45 meetrit). Ahjuvare läbikaevamisel leiti nii kedra- kui käsitsikeraamika
tükke. Leidude, nende kontsentratsiooniala ning eelmise ahju lähedusest leitud 10.-12.
sajandi keraamika järgi võiks oletada, et I ja II ahi ja võimalik lahtine tulease paiknesid
pikaaegse majapidamisseeria alal, mille võimalik(ud) hoone(d) asus(id) nimetatud
kontsentratsioonialal. Võimalik, et kuigi sama talumajapidamise küttekolle sajandite
jooksul muutus, jäi majapidamise ala ise pika aja jooksul samasse piirkonda.
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2) Järgmine, samuti põhja-lõunasuunaline keraamika kontsentratsiooniala on näha
teistest üsna eemal asuvas, läbiuuritud ala kaguosas paiknenud nelinurkse põhiplaaniga
III ahjuvare ümbruses. Ahi paiknes sarnaselt eelmisena kirjeldatule ida-lääne suunas ja
oli samuti süvendatud esialgsesse maapinda (kuni 65 sentimeetrit). Ahjuvare
läänepoolses osas oli näha ida-lääne suunaline 1,85 meetri pikkune konstruktsioon
kahes paralleelses reas olevatest raudkividest, mille vahele jäi 20-25 sentimeetri laiune
tühi vöönd. Seda on peetud omamoodi „suitsukoridoriks“ või lõõriks (Lang ja Ligi
1989, 9). Selle idapoolses otsas oli näha ida-lääne suunas 1,65 meetri laiune ja põhjalõuna suunas 1,95 meetri pikkune ümmarguse põhiplaaniga väikeste põlenud
(kerise)kivide lasu, milles kivid paiknesid kahes jaos: laigu kirde- ja edelaosas (nende
keskele jääb tühjem ala) (lisa 1, joonis 21). Ahju ümbrusest sai üles võetud ka palju
savitihendeid (lisa 1, joonis 7), mis pärinesid nii palkseina- kui ka kividevahelisest
vooderdisest. Ahju juurest leiti kedra- ja käsitsikeraamikat, nuga ja rauast ahing. Ahing
võib olla muinasaegne, aga ka hilisem. Lisaks oli laigu idapoolses otsas kivide vahel
näha kitsas riba punakat savi (Lang ja Ligi 1989, 9-10). Eriti savitihendileidude järgi
võiks arvata, et tegu oli saviga vooderdatud umbahjuga, aga selle täpsema kuju ja eriti
„suitsukoridori“ kohta ei julge oletusi teha. Võib pakkuda, et ahi paiknes sarnaselt II
ahjule ida-läänesuunalises elamus. Kuna ahju juurest leiti ka palkide vahelt pärit
savitihendeid, saab väita, et ahi asus maja nurgas (Lang ja Ligi 1989, 10). Keraamika ja
(võimaliku) ahju kuju ja paiknemise järgi võiks selle majapidamise dateerida muinasaja
lõppu või varakeskaega.
3) Umbes 30-35 meetrit lõunapoolseimatest avastatud ahjuvaredest põhja pool
paiknesid paralleelselt asetsenud ahjuvared IV ja V (lisa 1, joonised 18-20). Need
kunagised ahjud olid üksteisest asunud ainult 1 meetri kaugusel. Mõlemad neist olid
suhteliselt ebamäärase kujuga (V nägi välja veidi nelinurksem), kirde-edela suunalised
ja 30 cm maapinda süvendatud. Leiti kedrakeraamikat ja üks käsitsikeraamika kild.
Võiks oletada, et tegu on kahe eriaegse, võimalik, et üksteisele järgnenud ahjuga ühes
majapidamises või hoone(seeria)s. Mitme ahju varesid samalt hoonepõhjalt üksteise
lähedalt on leitud ka näiteks Keldrimäe asulakoha kaevamistelt (Lavi 1997, 93). Nende
ahjude ümbruses olnud leidude kontsentratsiooniala oli teistest hõredam – võib ehk
oletada selle majapidamise lühemat kasutusaega või vaesemaid elanikke. V ahju juurest
võetud söeproov osutus Uderna asukoha kõige varasemaks, andes tulemuseks 6.-8.
sajandi.

Arvestades

leitud

kedrakeraamikat,
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on

selle

dateeringu

seostumine

ahjuvaredega ebatõenäoline. Ühe leitud kedrakeraamika servatüki (638) võiks dateerida
14.-15. sajandisse.
4) Eriti tihe oli leiukontsentratsioon esimesest hoonealusest umbes 18 meetrit lääne
poole jääval umbes 40 ruutmeetri suurusel alal, mille keskel paiknes VI ahjuvare (lisa 1,
joonis 21). Ahi paiknes loode-kagu suunas, selle pikkus oli 2 ja laius 1,45 meetrit. Ahju
loodenurga juurest leiti savitihendeid, millest mõni pärines palkide vahelt. Ahju
idapoolses küljes oli kivide all näha 2-3 sentimeetri paksust savikat vööndit. Savika
vööndi juures oli põlenud tukk, millest võetud söeproovi järgi saab ahju dateerida 13.14. sajandisse (Lang ja Ligi 1989, 16). Samuti saab vähemalt osa sealt leitud
kedrakeraamikast1 määrata 14.-15. sajandisse kuuluvaks. Seega võis see ahi paikneda
keskaegse talumajapidamise alal, loode-kagu suunalise elumaja loodenurgas.

1.2.4. Majapidamislohud
Uderna arheoloogiliselt läbiuuritud alalt on leitud hulk süvendeid ja vähem sügavaid
musta mulla laike, mida ei saa ühegi konstruktsiooniga seostada. Neist on küll pärit
huvitavaid leide, millest tuleb välja, et neil võis olla nii peitmis-, säilitus- kui ka prügi
ladustamise funktsioon. Näiteks prügiauguks võiks pidada IV ja V ahjuvare lähedalt
leitud umbes 1 meetri läbimõõduga laiku, milles oli sütt, savinõukilde ja loomaluid
(majapidamisjäätmed?). Ühegi objektiga ei saanud seostada IV ja V ahjuvaredest umbes
8 meetrit ida pool asunud ulatuslikku, 3 x 1,2 meetri suurust laiku, millest leiti lisaks
loomaluudele ja savinõukildudele ilmselt sinna peidetud kaks sirpi (üks terve ja üks
kahes osas). Seega või tegu olla peidukohaga. Võimalik säilituskoht on näiteks VI
ahjuvare lähedusest sellest edela poolt leitud 80 sentimeetri sügavune ja umbes 1,4meetrise läbimõõduga süvend, millest leiti kolmest traadist keeratud käevõru katke
(627), savinõukilde ja kõdunenud puidu jälgi. Ehk võib olla tegu majapidamissüvendi
seinte

kasetohust

vooderduse

jälgedega,

mida

on

leitud

teiste

asulate

majapidamislohkude uurimisel (Lavi 1997, 121). Seega saab järeldada, et Udernas
kasutati majapidamislohke nii prügi ladustamiseks, vara säilitamiseks ja hoidmiseks, kui
ka esemete peitmiseks.

1

602, 704, 741, 742
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1.2.5. Teesillutis ja teejäljed
Oru lõunanõlva ülaosast, üsna tänapäevase külatee lähedusest puhastati välja sellega
peaaegu paralleelselt paiknenud 1-6 meetri laiuses ja kuni 23 meetri pikkuselt säilinud
erineva suurusega munakividest teesillutis (lisa 1, joonis 22). Osalt paiknes sillutis
kahes jaos, millest lõunapoolne oli 10-20 sentimeetrit kõrgemal kui põhjapoolne ja kahe
osa vahele jäi 1-2 meetri laiune kividest tühi vöönd. Võimalik, et tegu on olnud kahe
eriaegse teega (Lang ja Ligi 1989, 3).
Lisaks kirjeldatud suurema tee sillutisele on mõlema kivivundamendiga hoone
lähedusest leitud kruusa ja väikeste kividega kaetud laike. Nende järgi on Valter Lang
oletanud, et tegu on jälgedega asulasisestest elumaja lähedal olnud kruusaga sillutatud
teedest (Lang ja Ligi 1989b, 21).

1.2.6. Muud objektid
Alljärgnevalt on kirjeldatud Uderna asulakohas asunud postikiilustikke, tumedaid laike
ja muid objekte, mille otstarve ja loomus pole selge, kuid mis on iseenesest huvitavad ja
millele võiks kindlasti pöörata tähelepanu lootuses, et olemasolevate andmete alusel
nende kohta tulevikus veel midagi rohkem välja uurida annab. Kindlasti võiks vähemalt
mõningate kivilasude ja kivistike (mida on tunduvalt rohkem, kui allpool kirjeldatud)
otstarbeks oletada põlenud kerisekivide kasutamist niiskemate ja poriste kohtade
katmiseks-täitmiseks (vt Lavi 2005, 147).
Uderna asukohast on leitud kaks postikiilustikku. Esimene neist oli seotud II ahjuvarest
põhja poole jääva, sellega samasuunalise enam-vähem ristkülikukujulise tumeda mulla
laiguga, mille pikkus oli kuni 8 ja laius kuni 4,5 meetrit. Ahjuvare II jäi laigu kõrvale
sellest vahetult lõuna poole. Ahjust 1 meeter põhjakirde pool oli näha üks ja laigust
mõni meeter ida pool teine postikiilustik (Lang ja Ligi 1989, 6-7). Saab oletada nende
võimalikku seost laigu ja ahjuga, kuid midagi täpsemalt väita ei ole võimalik. Sama
leidude kontsentratsiooniala läheduses, kus asub II ahi, postikiilustik ja tume laik,
paikneb teesillutise lähedal veel üks 1-1,5 meetrise läbimõõduga tumeda mulla laik.
Selles oli hulk põlenud kive ja vähe leide, aga väga palju savitihendeid ning sütt.
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Radiosüsiniku analüüside proovide järgi kuulub see põlenud kivide ja savitihendite lasu
13. sajandisse.
Neljandast ja viiendast kirjeldatud ahjuvarest 5-15 meetrit ida pool kuni 5 meetrit laial
alal paiknes mitu süvendit ja tumedat laiku, samuti oli nende läheduses
leiukontsentratsioon suurem.
VI ahjust 3,5 meetrit ida pool oli huvitav umbes 20 kivist rida, mille läänepoolses otsas
oli poolringikujuline moodustis (lisa 1, joonis 27). Kivid paiknesid kuni 2-3
pealistikuses kihis 35-40 sentimeetri kõrguselt ja olid kõik tugevalt põlenud. Selle
objekti otstarbe kohta ei oska oletusi teha.
Esimese hoonealuse idaküljest 50 sentimeetrit ida pool oli näha 1,6 x 0,9 meetri suurune
põlenud kivikeste kogum, mille ümber oli põlenud liiva (joonis 8). Kujult sarnaneb see
lõkkeasemele. Sellest leiti noa katke, savinõukilde ja luid. Selle lähedal, veidi ida poole
paiknes kuni 10 meetrit pikk ja 2-3 meetrit lai kivistik. Nende läheduses, oletatavast
suvekojast lääne ja hoonealusest vahetult põhja pool oli tumeda mulla laigus näha
tundmatu otstarbega 1,3 meetrit pikk, kahes kihis suurtest raudkividest laotud põhjalõunasuunaline müüritis, mille vastas oli 21-25 sentimeetri laiuse tühimiku järel olnud
teine kivirida (lisa 1, joonis 4).
Põhja pool hoonest nr 1 muutus maapinna langus suuremaks ja objektidest olid näha
üksikud süvendid ja kivistikud. Esimesest hoonest umbes 10 meetrit lõuna pool asus
kivilasu, mille kivid olid tugevalt põlenud. Kivilasu läheduses ja sellest kuni 5 meetrit
ida pool leidus veel üksikuid savitihendeid, mille asukoha järgi tundub, et need võivad
veel olla seotud lähedalasuva suitsutoaga. Hoonest umbes 10 meetri pikkusel alal põhja
poole oli vähe nii kivistikke kui leide. Veel rohkem põhja pool muutub kivikate
tihedamaks, aga ühtegi konstruktsiooni pole võimalik eristada. Kividest on osa
tõenäoliselt maapinna kalde tõttu ülevalt alla kantud (Lang ja Ligi 1989b, 15).
Hoonest nr 1 kolmkümmend meetrit põhja pool suureneb uuesti leiutihedus (lisa 1,
joonis 8). Esineb tumedaid laike ja väikeseid
omapärase, ebakorrapärase kujuga

kivistikke. Moodustub suhteliselt

suurema leiutihedusega ala (lisa 1, joonis 8).

Võimalik, et osa leide on siia sattunud samamoodi kui kivid, veeredes kallakut mööda
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allapoole. Osa leide võib olla pärit mitmetest kivilademetest, mis võisid olla niiske maa
täitmiseks tekitatud (Lang ja Ligi 1989b, 17).
Oru alanõlval, oru põhjast 25 m lõuna poole jääv ala oli täis erinevas suuruses kive, mis
konstruktsioone ei moodustanud, välja arvatud kaks lõikuvat põlenud kivide rida nõlva
põhjaosas, umbes 15 meetri kaugusel päris oru põhjast. Neist üks oli 5 ja teine 3 meetrit
pikk.

1.2.7. Objektide ajaline jaotumine 14C analüüsi tulemuste järgi
Uderna II asulakoha arheoloogiliselt uuritud objektide ajalise jaotuse kohta võivad
(nähtavasti segatud) leiumaterjalist enam selgust tuua radiosüsinikanalüüsi tulemused.
Neid on alljärgnevalt kirjeldatud kokkuvõtlikult. Lisaks sellele on kõik tulemused ära
toodud allolevas tabelis 1. Söeproovide analüüsi tulemused on märgitud ka joonisele 13.
Kaks erinevaist kohtadest pärit söeproovi andsid väga varase tulemuse, 5.-7./8.sajandi.
Need tulemused pärinevad III (proovid nr 7, 8, 10) ja V ahjuvarede lähedusest (proov nr
11), kuid pole kooskõlas leiumaterjaliga, ning seega ei saa neid ahjuvaredega otseselt
seostada.
Kaevandi lõunaosast, I ja II ahjuvarede lähedusest, pärineb kokku 6 söeproovi (proovid
nr 1-6), mis andsid tulemuseks 10.-12. sajandi.
45.-50. meetrit kaevandi lõunapiirist põhja poole on VI ahjuvare juurest saadud kaks
13.-14. sajandisse kuuluvat (proovid nr 12, 13) ja ahju lähedalt tumedas laigus asunud
kivilasust üks 15.-17. sajandisse kuulunud dateering (nr 17). Päris kaevandi idaservas
IV ja V ahjuvaredega samal joonel asunud tumedas mullas asunud kivilasust saadi kaks
söeproovi (nr 21 ja 22), mis andsid tulemuseks 15. sajandi II poole kuni 17. sajandi.
Kivivundamendiga maakoja lähedal asunud kivilasust on pärit üks 13. sajandisse
kuulunud radiosüsiniku dateering (nr 15). Lähedalasuvalt suvekoja asemelt võeti üks
söeproov, mille tulemus oli 15.-17. sajand (nr 20). Suveköögi müüri lähedal, sellest
põhja pool, asus võimalik tuhaauk, mille dateering paigutas selle ajavahemikku 17.
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sajandist kaasajani. Hoonest nr 1 loode pool asunud kahest süvendist esimesest võeti
kolm söeproovi, mis andsid tulemuseks 14. sajandi (nr 16, 18 ja 19), ning teisest üks (nr
26), mis andis tulemuseks 15. sajandi.
Seega saab öelda, et radiosüsinikdateeringute järgi nihkub Uderna II asulakoha asustus
oru kõrgemalt, lõunanõlvalt, läbi sajandite alla, oru põhja poole. Sellele järeldusele on
arheoloogiliste kaevamiste aruandes jõudnud ka Valter Lang ja Priit Ligi (Lang ja Ligi
1989b, 24-25).
Tabel 1. Uderna I ja I asulakohalt võetud söeproovide tulemused.
Söeproovi nr
1 Uderna II
2 Uderna II
3 Uderna II
4 Uderna II
5 Uderna II
6 Uderna II
7 Uderna II
8 Uderna II
9 Uderna II
10 Uderna II
11 Uderna II
12 Uderna II
13 Uderna II
14 Uderna II
15
16 Uderna II
17 Uderna II
18 Uderna II
19 Uderna II
20 Uderna I
21 Uderna II
22
25 Uderna II
26 Uderna II

Proovinr
Tln-1183
Tln-1190
Tln-1185
Tln-1189
Tln-1193
Tln-1200
Tln-1206
Tln-1201
Tln-1219
Tln-1222
Tln-1220
Tln-1221
Tln-1217
Tln-1218
Tln-1324
Tln-1327
Tln-1325
Tln-1322
Tln-1326
Tln-1317
Tln-1318
Tln-1320
Tln-1319
Tln-1321

C14 BP
1055±36
920±35
970±35
915±40
1065±45
1135±35
775±35
775±35
1320±50
725±35
1450±35
690±35
690±50
545±35
780±35
605±35
350±35
570±35
675±30
120±35
395±30
405±35
310±30
440±30
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Kalib1

Kalib2
900-1020
1020-1210
970-1160
1020-1210
900-1020
860-960
1210-1290
1210-1290
640-850
1230-1300
520-720
13.-14. saj
1260-1390
1320-1430
1210-1290
1290-1410
1440-1640
1300-1420
1260-1330
1670-tänapäev
1430-1520
1430-1520
1460-1650
1420-1490

1.3. Uderna majapidamiste järjepidevusest
Rikkaliku leiumaterjaliga majapõhjade kohta, nagu Uderna hoonepõhi nr 1 ja
tõenäoliselt ka mitmed kunagised hooned ahjuvarede ümbruses, saab väita, et
kunagis(t)es maja(de)s ei elanud mitte üks vaid mitu põlvkonda. Seega peegeldab nende
leiumaterjal läbilõiget majapidamiste seeriast, mitte ühe põlvkonna ühe elamu toimimist
läbi oma aja. Vastupidist saaks väita võib-olla ehk mõne katastroofi või õnnetuse järel
hävinud ja täielikult hüljatud majapidamise kohta, ning isegi neis võis enne õnnetust
elada mitu põlvkonda (TAHA, 12). Seega on ühe majapõhja leiumaterjali alusel raske
öelda midagi sellesse majapidamisse kuulunud inimeste arvu, nende tegevuste
üksikasjade ja omavaheliste suhete kohta. Ei saa oletada, et majas elanud inimesed selle
ise ehitasid, ning et maja seega täpselt peegeldab nende vajadusi - inimeste kolimine
ühest elamisest teise, mitme põlvkonna elamine samas majas ja muud tegevused
tekitavad olukorra, milles enamus inimesi ei ela enda ehitatud majas (TAHA, 4). Pigem
saab teha üldistusi majapidamises põlvkondi kestnud harjumuspärase eluviisi kohta,
ning otsida leiumaterjalist muutusi selles.
Uderna majapõhjade ja võimalike majakohtade leiumaterjali kohta saab lisaks nende
pikaaegsele kasutusele leiumaterjali järgi veel välja tuua, et nimetatud majad hüljati
tõenäoliselt järk-järgult. Hoonetest pole leitud kuigi palju terveid, väärtuslikke esemeid,
mis tõenäoliselt on enne maja hävimist sealt kaasa võetud või maja hävimise järel sealt
üles otsitud. Selline teguviis viitab maja järk-järgulisele, ettekavatsetud mahajätmisele
(TAHA, 22-23). Selles osas võib mõnevõrra erineda teine kirjeldatud hoonealus, kuna
selle kohta tehtud oletused – et see hoone oli kasutusel lühiajaliselt, teistsuguse
funktsiooniga või kuulus vaesemale külaelanikule – tekitavad küsimuse, kas majas
elanud inimestel väärtuslikke esemeid üldse oli, või, kas neid on võimalik ära tunda
(näiteks kui hoone elanikule oligi kõige väärtuslikum ese majas mõni keraamiline nõu,
mida praegune leiumaterjali vaataja väärtuseks arvata ei oska).
Viimaseks peaks välja tooma, et majapõhju ja süvendeid võidi pärast nende esimese
funktsiooni kadumist (maja hävis, süvendit ei kasutatud enam säilitusauguna) kasutada
prügi ladustamiseks, ning et ka see võib muuta objekti leiumaterjali koostist (TAHA,
26

25). Muutused peale maja või muu objekti hävimist võisid toimuda ka mõnel teisel
eesmärgil: näiteks on Ain Lavi toonud välja võimaluse, et hävinud maja põhja
tasandamiseks lükati ahju kerisekivid üle majapõhja laiali (Lavi 2005, 147), samuti
selliste kerisekivide võimaliku kasutamise niiske maa täitmiseks (Lavi 2005, 152). Need
protsessid aga toimusid juba enne seda, kui asula või selle piirkond hüljati, ning sellest
sai põllumaa.

1.4. Kokkuvõte
Peaaegu kõik Uderna asulakohast leitud hoonealused, ahjuvared, majapidamislohud jm
objektid jäid kaevatud ala lõunapoolsesse ossa, asudes umbes 50 meetri pikkusel alal
oru lõunanõlva kõrgeimast kohast oru põhja suunas. Sellel alal asusid asulakoha
kaheksast avastatud ahjust seitse, hulk tumedaid laike ja võimalikke majapidamislohke
ning asula ilmekaim arheoloogiliselt uuritud ehitis - maapinda süvendatud hoonealus
ühes selle läheduses paiknevate kivistike, tumedate laikude ning võimaliku suvekoja
põhjaga (lisa 1, joonised 4 ja 9). Lisaks kivivundamendiga hoonealusele olid kirjeldatud
alal eristatavad nelja võimaliku majapidamise jäljed ahjuvarede ümber asuvail suurema
leiutihedusega aladel. Nimetatud ala piiridesse jäid ka peaaegu kõik asulakoha
savitihendileiud (lisa 1, joonis 7). Eriti huvitav oli kirjeldatud ala oma algusest oru
lõunanõlvalt 40-50 meetri kaugusel oru põhja pool, kuna seal paiknes Uderna asulakoha
kõige leiurikkam ala koos 1. hoonealuse ja sellega seonduvate struktuuridega (lisa 1,
joonis 4). Erandlik oli teistest hoonetest eemal, oru põhjast umbes 23 meetrit kõrgemale
lõunanõlvale jääv ja seega üsna madalal paiknenud teine, osaliselt maapinda süvendatud
hoonealus. See oli üldiselt (võrreldes esimese hoonealusega, väga) leiuvaene, samuti ei
saa nimetatud hoonega seostada mingeid muid objekte. Peaks välja tooma, et teise
hoonepõhja ümbruskonnas oli siiski rohkem leide kui kivivundamendiga hoonealuseid
ümbritsevate leiurohkemate alade vahele jääval, umbes 25 x 40 meetri suurusel alal.
Samuti paiknesid peaaegu kõik asulakoha šlakileiud teise hoonealuse ümbruskonnas 25
meetri pikkusel ja 5-10 meetri laiusel alal, enamasti hoonealusest kuni kümme meetrit
edela, loode ja lääne pool. Järelikult saab oletada, et esimene kivivundamendiga
hooneist on ilmselt olnud kasutusel pikemat, teine aga lühemat aega. Mõlemad on
tõenäoliselt olnud eluhooned, kuigi teise hoone funktsiooni kohta võib teha erinevaid
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oletusi. Teine kivivundamendiga hoone võib olla täitnud sepikoja, kehvikuelamu ja/või
sauna otstarvet.
Uderna arheoloogiliselt läbiuuritud alast kõige leidude- ja objektiderohkem osa paikneb
umbes 50 meetri kaugusel oru lõunanõlva tipust põhja pool ja seega enam-vähem samal
joonel tänapäevaste Uderna küla taluhoonetega (lisa 1, joonised 3 ja 9). See näitab
kahtlemata asustuse märkimisväärset püsivust külas ka talukohtade kaupa ja ilmselt
leiaks ka tänapäevaste talumajapidamiste alalt kaevandi alale sarnaseid pikaaegseid
asustusjälgi. Kirjeldatud alalt pärit

14

C analüüside tulemusel saadud dateeringud

kuuluvad kesk- ja varauusaega, samas kui hilisrauaaegsed dateeringud jäävad
kirjeldatud alast lõuna poole. Seega, kuigi kirjalikes allikates on (Väike-)Uderna küla
esmakordselt mainitud 1449. aastal (LUB X, 426-427), võib Uderna küla ajaloo
põliskülana arheoloogiliste allikate järgi nihutada veel vähemalt viissada aastat
varasemaks.
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2. Uderna asulakoha leiud
Selles peatükis on tutvustatud Uderna II asulakoha arheoloogilistel väljakaevamistel
saadud leide. Leiud on eri alapeatükkides jagatud rühmadesse eri moel. Alapeatükis 2.1.
on leiumaterjali kirjeldatud kõige üldisemalt, leidude hulga ja materjali järgi.
Alapeatükis 2.2. on eristatud külaelanike tööde ja tegevustega seotud leiud ning
alapeatükis 2.3. kirjeldatud leiumaterjali ajalist jaotust.
Uderna II asulakoha arheoloogilistel väljakaevamistel saadi suur hulk leide, mis
kuulusid kokku 2253 numbri alla. Võeti üles ka suur hulk loomaluid2. Leiud on
deponeeritud Tartu Ülikooli arheoloogiakogusse Ajaloo Instituudi peanumbri 5456 all.
Leiumaterjalist valdava enamuse moodustas keraamika – 11 087 kildu, mille kaal oli
kokku 63 kilo ja 893 grammi. Keraamika uurimise juures kaalusin selle ära, eesmärgiga
määrata kildude ruumiline jagunemine läbikaevatud alal nende kaalu järgi (vt ptk 1 ja
lisa 1, joonis 8), lugesin kokku nõude eri osadest pärit killud ja määrasin servakildude
(ja mõne üksiku küljeosa) täpsema ajalise kuuluvuse, kui see osutus võimalikuks.
Metallesemeid oli algselt 344 leiunumbrit. Tartu Ülikooli deponeeritud metallesemetest
oli puudu 250 leiunumbrit3. Puudu olevad leide tööst välja jätta ei saanud, kuna see
muudaks üldpilti liiga palju. Nende leidude puhul on kirjeldusaluseks aruannete juures
olnud leiunimekirjad. Osade kadunud leidude kohta on olemas ka täpsemad määrangud
ja fotod (Ланг и Лиги 1988, 1990). Seega on metallesemete ajalise kuuluvuse ja
funktsiooni osas tulevikus võimalik teha veel olulisi edusamme, eriti kui kadunud
metallesemed välja tulevad.

2

Loomaluud on hetkel kahjuks teadmata asukohas ja seetõttu ei olnud võimalik neid töös käsitleda.

Viimane teadaolev asukoht oli Ajaloo Instituut.
3

Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi fondihoidjal Priit Lättil pole õnnestunud nende asukohta tuvastada.

Suure tõenäosusega ei ole need esemed päriselt kadunud, vaid asuvad kusagil TLÜ Ajaloo Instituudi
ruumides.
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Tulekivileide oli kokku 99; nende hulgas on ka üks kõõvits (1629) ja selgete
töötlemisjälgedega kilde (219, 1513, 1640, 1717 jt). Osa tulekivileide võib seega
pärineda juba kiviaegsest asustusest ja mitte olla seotud hilisema tuletegemisega.

2.1. Külaelanike töödega seotud leiud
Alljärgnevalt on Uderna asulakoha määratud leiumaterjal jagatud rühmadesse
külaelanike võimalike tegevuste ja tööde järgi. Sääraste üldistuste tegemise juures ei saa
mööda hilisema etnograafilise materjali kasutamisest ja sellel põhinevate oletuste
tegemisest. Suurt osa leitud erinevate töödega seotud esemeist ei saa aga täpsemalt
dateerida. Alljärgnevat loetelu ei tohiks seega kindlasti mõista kui tööde „normi“, mida
järgisid iga 13.-18. sajandi Uderna majapidamise elanikud, vaid pigem kui tegevuste
loetelu, mille toimumisest külas nimetatud ajavahemikul on kindlaid märke.
Selles alapeatükis kasutatud leidude jaotus on tehtud erinevate toormaterjalide ja
tegevuste järgi: eristatud on puutöö, nahatöö, sepatöö, tekstiilitöötluse, toiduainete
töötlemise ja tarbimise ning maaviljelusega seotud leiud. Eraldi alajaotusteks on veel
ehted ja rõivastusega seotud esemed ning relvad ja ratsutamisega seotud esemed.
Välja peab tooma arheoloogilise materjali kehva esinduslikkuse tööde ja tegemiste osas,
mis etnograafilise materjali ja kirjalike allikate alusel on nõudnud palju aega ja vaeva
kirjeldatud perioodi külaelanike igapäevaelus. Eriti puutöö ja tekstiilitöötlus olid
aeganõudvad ja mahukad tööd, mille tulemused ümbritsesid külaelanikke nende
igapäevaelus. Hävinud tekstiilid ja puuesemed võisid olla külaelanike igapäevaelus
palju suurema praktilise ja sümboolse tähtsusega kui näiteks leiumaterjalis hästi säilinud
keraamika ja ehted. Tõenäoliselt oli Udernas enamik 13.-18. sajandi tööriistu ja
tarbeesemeid tehtud just puust, mis aga on arheoloogilises materjalis nähtav ainult
„vihjete“ kaudu. Üsna hästi sobib selle olukorra iseloomustamiseks Gustav Ränga
kurtmine aastast 1936: Kui esiajaloolise aja jaotamisel räägitakse kivi-, pronksi- ja
rauaajast, seda ainest aluseks võttes, millest ühel või teisel ajastul töö- ja tarbeasjad
peamiselt on valmistatud, siis niisama suure õigustusega võiksime suurt osa oma
ajaloolisest ajast nimetada „puuajaks“. Aeg on aga kahjuks just need mälestusmärgid
pühkinud kõige ennemini (Ränk 1936, 1398). Olukord on umbes samasugune naiste
30

tekstiilitöötluse ja rõivaste valmistamise osas: suurest, oskuslikust ja pikaajalisest tööst,
mis kestis põlvkond põlvkonna järel, on arheoloogilisse leiumaterjali jäänud alles
võrdlemisi vähesed „rääkijad“. Seega peab leitud esemete sümboolse ja praktilise
tähtsuse hindamisel olema väga ettevaatlik.
Esemed, mida osutus võimalikuks täpsemalt dateerida, on tekstisiseselt jagatud kahte
suurde ajalisse rühma: esiteks, hilisraua- ja keskaegne, kuni 16. sajandi II poole
leiumaterjal ja teiseks, varauusaegne, 16. sajandi II poole kuni 18. sajandi II poole
leiumaterjal. Vajaduse korral on eristatud hilisrauaaja ja varakeskaja materjal, nii palju
kui see on võimalik. 18. sajandi II poolde ja hilisemasse ajaperioodi jäävat materjali on
suhteliselt keeruline eristada, kuid seda on võimaluse korral tehtud. Selles töös
kasutatud ajaline jaotus põhineb ennekõike Eesti ajaloos 13.-18. sajandil toimunud
sündmustel ja protsessidel (kolonisatsioon, Liivi sõda, pärisorjuse kujunemine,
Põhjasõda, 18. sajandi I poole (mõisa)majanduslik ja kultuuriline murrang). Selline
jaotus on valitud ennekõike, kuna annab võimaluse esitada küsimuse – kas selle küla
arheoloogilises materjalis on näha nende suurte protsessidega seotud muutusi?
Tekkinud piire ei saa aga kuigi rangelt paika panna. Raske on eristada hilisrauaaja ja
varakeskaja, hiliskeskaja ning varauusaja leide. Lisaks toimuvad muutused eri
leiuliikide materjalis eri ajal. Jaotusi on võimalik luua erinevate põhimõtete alusel.
Näiteks jaotab Heiki Valk (2001, 43) Lõuna-Eesti külakalmete 13.-18. sajandi materjali
seal esinevate esemevormide järgi kolme rühma: 13.- 15. saj. I pool; 15. saj. II pool – u.
1630 ja 1630 – u. 1730. Küla ja kalmete leiumaterjal on aga üksteisest leiuliikidelt ning
leiukontekstilt suhteliselt erinev, ning seda jaotust ei saa seega käesolevas töös
kasutada. Võiks ju oletada, et esemevormide muutumine kalmematerjalis märgib kahte
üleminekut: varakeskajast hiliskeskaega ning hiljem, pärast nn. Rootsi aja algust LõunaEestis, varauusaega. See oletus on aga väga meelevaldne ja ei arvesta ehete muutumist
näiteks moe tõttu. Kalmeleidude seostamisel ühiskondlike protsessidega tuleb kindlasti
arvestada ka matmiskombestiku rituaalse ja usundilise iseloomuga. Erki Russow aga on
näidanud, et olulised muutused vähemalt linnades esemematerjalis toimuvad juba enne
Liivi sõja sündmusi 16. sajandi I poolel ja võivad olla seotud reformatsiooniga (Russow
2006b, 193-194). Reformatsiooni mõju külaelanikkonnale 16. sajandi I poolel on aga
väga kaheldav, pigem maksab sealt otsida 16. sajandi II poolt ja 17. sajandi algust
kujundanud sõjategevuse märke. Suured murrangulised sündmused on aga samuti
selgemalt näha kirjalikes ajalooallikates ja nende põhjal kirjutatud ajalooalastes töödes.
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Pigem võib arheoloogilisest leiumaterjalist otsida nimetatud sündmuste käivitatud
pikaajalisi protsesse ja nende tulemusena sündinud materiaalse kultuuri üksikosade
muutumist. Samas, pikaajalised protsessid on seotud nendesamade ajalooliste
sündmustega. Üks asi viib alati teiseni ja kõik on omavahel seotud. Uderna
leiumaterjalis, nagu selgub allolevast tekstist, on võimalik näha erinevaid märke keskja varauusajal toimunud muutustest.

2.1.1. Puutöö
Puutööga seotud leide on Udernas vähemalt neli. Neist kaks viitavad väiksemate ja
suuremate nõude ja ka lusikate valmistamisele majapidamises. Leiumaterjali hulgas
olevat lusikanuga4(lisa 1, joonis 24) kasutati (hilisema etnograafilise info järgi)
peamiselt

lusikakaha

õõnestamiseks,

kuid

tarvitati

ka

muudel

väiksematel

õõnestustöödel. Lusikanoad võisid olla spetsiaalselt valmistatud või taotud kõveraks
tavalise noa otsapoolsest osast ning olid tavaliselt ühe teraga. Arheoloogilisse materjali
ilmuvad lusikanoad I aastatuhande alguspoolel ja säilitavad oma algupärase vormi
küllaltki muutumatul kujul 19. sajandini välja (Viires 2006, 38). Suuremate laudnõude
valmistamisele võib viidata tõenäoline uurdenuga (594) (lisa 1, joonis 25). Noaga
lõigati laudnõu küljelaudade sisse uure, mille sisse suruti nõu kokkupanekul nõu
põhjaserv. Uurdenugadel oli 3-4 sentimeetri pikkune tera ja kuni pool meetri pikkune
vars, mis toetati lõikamisel lõikele suurema kindluse andmiseks vastu õlga. Sarnaseid
nuge on kõige rohkem kasutatud Ida- ja Lõuna-Eestis (Viires 2006, 107-110). Lisaks on
leiumaterjali hulgas meisel (1693) ja kärn (1394) (terava kõva metallotsaga tööriist
märksüvendite tegemiseks). Viimased on kadunud metallesemete hulgas ning nende
otstarbele viitab märge aruande leiunimekirjas.
Nõusid oli talus vaja palju: näitena võib ära tuua 1818. aastast Pärnumaalt pärit loetelu
majapidamises tarvitusel olevaist puunõudest: aidas seisid tünnid, mille sees vili ja
kaunviljad, läheduses veerandikud, milles leivakõrvane. Toa taganurgas oli leivaastja
koht. Õlle tegemiseks oli talus vaja kaks kuni kolm tõrt ja tema hoidmiseks kuus kuni
seitse vaati. Igas talus leidus ka mitu lähkrit, pangesid ja veekanne ning pisikesi pütte,
4

Leiu number AI 5456:784. Edaspidi on leidude numbritele viidatud ainult sulgudes oleva(te) või joone

all asuvate alanumbri(te)ga.
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vähemalt kaks toobrit loomatoidu valmistamiseks, lüpsikuid ja suuremaid pütte, kuhu
piim kurnata ja milles seda hapendada, samuti nõusid piima edasiseks töötlemiseks
(Viires 2006, 95). Neile lisaks oli muidugi veel palju muid esemeid, mis tuli enamasti
ise teha - puidust viljanõud vakad ja külimitud, karbid toidu, ehete ja muu hoidmiseks,
sarjad ja sõelad, kirstud ja korvid, veo-ja põllutööriistad - adrad, äkked ja vankrid,
saanid ja reed ja muidugi kõigi muude töödega seotud väiksemad esemed ning kogu
mööbel ja majakraam. Seega tuleks igale 13.-18. sajandi savinõule mõtteliselt lisada
sama palju, kui mitte rohkem puitnõusid, mis tuli tõenäoliselt koduses majapidamises
valmistada.
Lisaks eelpoolnimetatud tööriistadele on Uderna arheoloogilise leiumaterjali hulgas
kokku 189 naela ja naelakatket, mis on väga erineva kuju ja suurusega. Neist
enamikke tuleb pidada väiksemale puutööle osutavaiks või hilisema materjali hulka
kuuluvaks – naelu on hoone enda ehituse juures kirjalike allikate ja etnograafiliste
andmete järgi tarvitatud väga vähe, pigem on nad kasutust leidnud puust esemete,
majakraami ja mööbli valmistamise juures. Igal juhul on igaüks neist naeladest omal
ajal olnud puust eseme sees, mis pole säilinud, ja on seega tunnistajaks Uderna elanike
suurele tööle puidust esemete valmistamisel, kasutamisel ja parandamisel. Kolmest
võtmest kaks (167, 1023) olid väikesed ning võisid kuuluda näiteks kirstu või laeka
lukule. Kolmas võti (1964) on kadumaläinud esemete hulgas. Aruandes on mainitud
leitud lukku (1964), kuid see on kadunud esemete hulgas, ning seega pole luku kohta
võimalik midagi täpsemat öelda. Lukke on mitme kaevatud küla leiumaterjali hulgas
olnud üsna vähe: kaks lukku Lehmja ning kaks Proosa asulakohast. Lehmja ja Proosa
lukud on väiksemõõtmelised ripplukud, mis olid tõenäoliselt mõeldud laegaste
sulgemiseks (Vedru 1995, 29). Uste sulgemiseks aga võidi Udernas ja teistes külades
kasutada näiteks puulukke (Leinbock 1926).
Kokkuvõttes saab teha järelduse, et Udernas on kindlasti valmistatud puust nõusid ja
erinevat majakraami ning töö- ja tarberiistu, aga arheoloogilisse materjali pole neist
kuigi palju leide jäänud.
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2.1.2. Nahatöö
Nahatööl, ja kindlasti ka muudel töödel oli vaja naaskleid. Naaskleid ja naasklikatkeid
oli Uderna leiumaterjali hulgas kokku neli (150, 171, 311, 2238). Rohkem nahatööga
seotud leide Uderna materjali hulgas eristada ei saa.

2.1.3. Sepatöö
Udernast on saadud ka sepatööle osutavaid leide – esiteks tangid püssikuuli
kinnihoidmiseks valamisel (1673) (Ланг и Лиги 1990, 434)(lisa 1, joonis 26). Ain
Mäesalu sõnul on sellised tangid kasutusel alates 16. sajandist5. Samuti on Uderna
asulakoha lähedalt teada soomaagi leiukoht allikasuus (Peets 2003, 32). Sepatööle
viitavad ka Uderna asulakoha kaevandist

leitud kokku 129 šlakitükki, millistest

enamik on pärit lääne poolt asulakoha teisest avastatud hoonealusest (millest oli juttu
asula struktuuri ja hoonestust kirjeldava esimese peatüki alapeatükis 2.1.). Üldiselt saab
kindlalt väita, et Udernas tegeleti sepatööga; küsitavaks jääb, mis ulatuses täpselt – kas
tehti vaid endale vajalikku väiksemat tööd, või tegutses külas või selle lähedal külasepp.

2.1.4. Tekstiilitootmine ja -töötlus
Tõenäoliselt on Uderna naised kogu kirjeldatava perioodi vältel, põlvkond põlvkonna
järel teinud aeganõudvat ketrustööd: kaevandi leiumaterjali hulgas on üks terve ja kaks
poolikut kivist värtnaketra6. Tegu on lihtsate lapiku kujuga värtnaketradega. Selliseid
ketri on kõige rohkem leitud just Lõuna- ja Kagu-Eestist. Uderna asulakoht on aga üks
muististest, kust pole leitud saviketri, mida mujal on umbes sama palju kui kivist tehtuid
(Vedru 1999, 109). Kivist ja savist värtnaketradega on tõenäoliselt kedratud lina; villa
ketramisel oli selle elastsuse säilitamiseks vaja kergemat, luust või puust ketra (Vedru
1999, 93). Et Udernast pole leitud ka luust ega puust värtnaketri, saab oletada, et
5

Ain Mäesalu suuline kommentaar 12.04.2009.

6

696, 892, 1076
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Uderna külas või vähemalt osas sellest kedrati lina eeskätt kivi- ja villa puuketrade
abiga. Uderna olemasolevaist värtnaketradest on üks täiesti kaunistamata(lisa 1, joonis
35), kahel (892, 1076) on üksikud augukesed (lisa 1, joonis 26), mis ongi kivist
kettakujuliste värtnaketrade tavapäraseimad

kaunistused (Vedru 1999, 99). Uderna

naised võisid neid värtnaketri kasutada kogu selles töös käsitletud aja vältel:
kedervarrest palju kiirema voki kasutamine, mis praegu paljudele rahvusliku käsitöö
sümboliks kujunenud, levis taludes alles 18. sajandi vältel (ERK, 191).
Uderna materjali hulgast leiab vaid ühe pronksist nõelakoja (1830) ja ühe nõelakatke
(943). Nõelakoda on väga hästi säilinud ja selle ühes otsast ulatub välja villase lõnga
tuust, mis ilmselt takistas nõelte väljakukkumist (lisa 1, joonised 27 ja 28). Sellele
sarnane on Tartumaalt Välgi keskaegselt vadjapäraselt kalmistult leitud pronksist
nõelakoda, mille sees oli sarnaselt Uderna omale säilinud tekstiili. Välgi nõelakojale
täpselt sarnanev on pärit Pihkva kultuurkihist (Ligi ja Valk 1993, 187). Kui lõng oli veel
värviline ja nõelakoda uus ja kasutusel, oli kindlasti tegu ilusa esemega, mis selle
omanikule heameelt tegi. Eesti leiumaterjali kohta võiks veel öelda, et arvatavaid
linnuluust nõelkodasid on leitud Lihula keskaegse materjali hulgast. Neile on
kaunistuseks sisse lõigatud paralleelseid jooni, mis kaunistavad ka pronksist
nõelakodasid (Luik 2005, 318).
Kokkuvõttes saab kõik Uderna tekstiilitöötlusega seotud leiud dateerida üsna laia
ajalisse vahemikku – värtnakedrad aega enne 18. sajandit, nõelakoja (kalmistuleiu järgi)
kindlamalt keskaega või varauusaja algusse.

2.1.5. Toiduainete töötlemine ja tarbimine
Toiduvalmistamisele viitavad Uderna leiumaterjali hulgas olevad rauast
pajakatked (61, 1872), pajasang (2140) ja pajasanga katke (1381) (lisa 1, joonis 29).
Nii toiduainete säilitamisele, toidu valmistamisele kui ka selle tarbimisele viitav
keraamika kui eriti arvukas ja informatiivne leiuliik on allolevas tekstis selgema
ülevaate

saamise

huvides

jagatud

kolme
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suurde

rühma:

käsitsikeraamika,

lihtkedrakeraamika ja glasuuritud keraamika. Neid rühmi saab üldjoontes pidada
ajaliselt üksteisele järgnevaks.
Kõige vähem leidus Uderna asulakoha kaevandis käsitsikeraamikat - kokku 758 kildu.
Leidus vähemalt 27 kiilapinnalise keraamika külje- ja 9 servakildu. Arvuliselt kõige
rohkem oli Uderna materjali hulgas lihtkedrakeraamikat – 7985 kildu. Glasuuritud ja
päris uusaegset keraamikat (nt üksikud fajansstasside tükid) oli kokku 1449 kildu.
Umbes 8% kildude koguhulgast (895 kildu) olid nii väikesed ja murdunud, et neid ei
saanud arvata ühegi alla eelpoolnimetatud kolmest rühmast. Samuti olid 1230 kildu
(ehk veidi üle 10%) nii väikesed ja murdunud, et neid ei saanud seostada ühegi nõu
osaga. Ülejäänud keraamika hulgas leidus kõige rohkem kilde nõu külgedest (7492),
märksa vähem oli kilde servadest (1347) ja kõige vähem põhja- (318) ja põhjaservade
kilde (134, eelneva 318 hulgas). Selle alusel võib ehk teha oletuse, et anumate põhju või
alumist osa, kui see terveks jäi, on peale nõu katkiminekut veel millekski kasutatud.
Selle oletuse poolt räägib asjaolu, et enamik säilinud suuremaid põhjaserva kilde
koosnevad suuremast külje- ja väiksemast põhjatükist. See jääb aga siiski oletuseks,
mille kinnitamiseks oleks vaja rohkem teada nõude purunemise ja võimaliku
taaskasutuse viisist (kas taaskasutamisel oleks üldse mõtet olnud?) ja sellest, mis tegurid
mõjutavad lihtkedrakeraamika edasist lagunemist püsiva intensiivse maaviljeluse poolt
mõjutatud alal, nagu Uderna ja suur osa teisi Eesti asulakohti.

Kedrakeraamika määramisel võtsin üheks aluseks Andres Tvauri (2000) esitatud
loodevenepärase lihtkedrakeraamika rühmad ja kasutasin ka Tvauri kirjeldusi
varasematest Eesti rauaaja muististes esinevatest loodevenepärase lihtkedrakeraamika
rühmadest (2001, 98-112 ja 2005). Täiesti üks-ühele olemasolevat tüpoloogiat aga
kasutada ei saanud, kuna Udernas leidus suhteliselt palju kilde, mis sobisid välimuselt
enam-vähem 3:3 ja 4:1 rühma vahele (serv oli keeratud nõu siseküljele 4. rühma
pottidega sarnaselt, kuigi vähem, kuid meenutas kujult rohkem 3:3 rühma). Andres
Tvauri sõnul7 on tegu üleminekuvormi, vahepealse variandiga nende kahe rühma vahel.
See rühm oli vaja eraldi välja tuua, kuna teda ei saanud paigutada ei 3:3 ega 4:1 alla ja

7

Andres Tvauri suuline kommentaar jaanuaris 2009.
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on märgitud nimetusega 3:4. Määratud on servakillud ja kui võimalik, siis küljed
(määratud kildude üldhulgast on külgi väga vähe). Kokkuvõtteks võib määratud
kedrakeraamika serva- ja küljekillud arvuliselt jagada nii, nagu näha allolevast tabelist.
Tabel 2. Uderna II asulakoha lihtkedrakeraamika rühmade järgi määratud killud.
Rühma number (ja selle ajavahemik)

Kildude arv

Rühm 1 (11.saj. lõpp)

8 kildu

Rühm 2 (11. saj – 12. saj I pool)

4 kildu

Rühm 3

1 kild

Rühm 3:1 (12. saj keskpaik-13. saj lõpp)

94 kildu

Rühm 3:2 (12. saj keskpaik-13. saj lõpp)

4 kildu

Rühm 3:3 (13. saj II pool-15. saj lõpp)

8 kildu

Rühm 3:4 (14. – 15. saj)

46 kildu

Rühm 4 (14. – 15. saj)

72 kildu

Rühm 5 (16. – 18. saj)

306 kildu

Kui need rühmad arvestada ümber sajanditeks, mil neile iseloomulikud savinõud
kasutusel olid, jagunevad dateeritavad lihtkedrakeraamika servakillud arvult nii, nagu
näha järgmisest tabelist.
Tabel 3. Määratud lihtkedrakeraamika servakildude jaotus sajandite kaupa.
Sajandid (sulgudes rühmanumbrid)

Kildude arv

11. sajand – 12. sajandi keskpaik (rühmad 12 kildu
1,2)
12. sajandi II pool – 13. sajandi lõpp (rühmad 100 kildu
3, 3:1, 3:2)
13. sajandi II pool – 15. sajandi lõpp (rühm 8 kildu
3:3)
14.-15. sajand (rühmad 3:4, 4)

118 kildu

16.-18. sajand (rühm 5)

327 kildu
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Tabeli järgi tundub, et asulakoha keraamika jaguneb 13.-15. sajandite vahel üsna
võrdselt. Sama võib tegelikult öelda varasema aja kohta, kuna tabelis määratud 11.-12.
sajandi lihtkedrakeraamikale lisandub selleaegne käsitsikeraamika. 16.-18. keraamika
rohkus viitab ilmselt keraamika varasemast ulatuslikumale kasutuselevõtule sel ajal.
Erki Russow (2006, 205) on välja toonud linlaste tarbimisharjumuste muutumise 16.
sajandi alguses, ning sellega seotud punase glasuurkeraamika kasutuselevõtu
varasemast kordi suuremal hulgal. Kildude arvu järgi tundub võimalik, et selle protsessi
mõjud jõudsid ka linnakultuurist suhteliselt kaugesse Uderna külla, ning tavaliseks
muutus kasutada varasemast rohkem keraamilisi nõusid.
Huvitav on see, et kahe killu all (1503) oli põhjamärk, mis sarnanes natuke rõngasristile
(lisa 1, joonis 30). Põhjamärgid on kõige laiemalt levinud slaavi asustuse aladel ning
nende põhilisteks motiivideks ongi ring ja rist. Neid on peetud meistrimärkideks või
maagilisteks märkideks. Selliste tõlgenduste osas aga ei saa kindel olla, kuna
põhjamärke leiab savinõukildudel üsna harva (Tvauri 2001, 108-110).
Glasuuritud kedrakeraamika ja muu keraamika määramisel tuginesin Erki Russowi
(2006) raamatule „Importkeraamika Lääne-Eesti linnades 13.-17. sajandil“ ja samuti
Andres Tvauri ja Romeo Metsalliku artiklile „Tartu pottsepa Johann Rehni töökoja
(umbes 1684-1708) toodang“ (2007), kuna need andsid hea ülevaate tüüpilistest
varauusaegsetest nõuvormidest ja nende välimusest. Lisaks sobis üks nõu servatükk
(2241) täpselt J.Rehni toodetud nõu profiiliga (Tvauri ja Metsallik 2007, 175) ja veel
paar tükki olid sarnased8. Lisaks servadele (4 kildu) ja jalgadele (23 kildu), mis kuulusid
kindlalt graapenitele (ehk kolmjalgnõudele, kuidas keegi neid nimetab), leidus ka üks
graapeni (või kolmjalgpanni) tõstenäsa (2242). Lisaks on suur osa ülejäänud kildudest
tõenäoliselt pärit graapeni (või poti) külgedest või servadest. Vähem oli selle materjali
hulgas angoobmaalinguga liudade või taldrikute kilde (18 kildu). Konkreetsemate
arvudega ülevaade jääb siinkohal vajaka, kuna enamikku kirjeldatud rühma kuuluvaid
kilde annaks kirjeldada „seestpoolt glasuuritud punasavikeraamika kild, 16.-18. sajand“
ja seega ei oska seda rühma üksikasjalikumalt kirjeldada.

8

370, 1320, 1747, 2164
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Kivikeraamika kilde on Udernas väga vähe. Killud 353, 1203, 2066 ja 2143 pärinevad
Frecheni kivikeraamikast (16. sajandi I pool). Üks kild on keskaegsest Siegburgi
keraamikast9 (1623) ja terve hulk alguses kivikeraamika moodi tundunud kilde
pärinevad hilisemast, uusaegsest mineraalveepudelist10. Tõenäoliselt pärinevad kõik
killud ühest pudelist.. Seega ei ole Udernas enne 16. sajandit kivikeraamikat peaaegu
üldse kasutatud (ainukesele Siegburgi killule erandit tehes). Küsides, miks see nii on,
tuleks pöörata tähelepanu ennekõike importijate ja importkeraamika peamiste
kasutajate, kolonistide, käitumisele. Nimelt hakkasid linnakodanikud ja -elanikud
suuremal hulgal sissetoodud keraamikat ja eriti kivikeraamikat tarbima 16. sajandi
algusest. Palju rohkem hakatakse kasutama dekoreeritud lauanõusid, massilisemalt sisse
vedama odavat tarbekeraamikat ning mitmekesistub nõuvormide valik (Russow 2006,
209).

Võõrapärase

keraamika

ilmumine

Uderna

külla

16.

sajandist

näitab

põhimõtteliselt sellesama muutuse kaugemat mõju, ja ilmselt ka keraamika kui
prestiižkauba ilmumist nn. Vana-Liivimaa hiilgeaja lõpu külla. Ei saa unustada, et
Udernast on leitud hulk lihtkedrakeraamikat, mis võib olla väljastpoolt toodud, kuid
võrreldes selle hulka kivikeraamikaga, on tegu „igapäevakaubaga“.
Lisaks eelpoolmainitud neljale Frecheni kivikeraamika killule on leiumaterjali hulgas
mitu kildu 16. – 17. sajandi rohelise glasuuriga halli Vene glasuurkeraamikat11.
Nende hulgast nr 1151 on tõenäoliselt välipudeli kaelaosa katke. Sellised rohelise
glasuuriga nõud levisid Eesti ja Läti alale, nii linnade, külade kui ka linnuste
leiumaterjali 16. sajandi II poolel ja seoses Liivi sõja sündmustega (Tvauri 2000, 107).
Hallsavikeraamikat leiab asulakohtadelt kivikeraamikast rohkem ja selle kasutamist ei
saa seostada linlaste või saksa päritolu kolonistide igapäevaeluga – ilmselt ei olnud
rohelise glasuuriga keraamika Uderna külaelanikule samavõrd suure sotsiaalse
kapitaliga, kui Frecheni või Siegburgi nõud varasemal ajal.
Leiumaterjali hulgas on ka tükke fajansstassidest12. Need osutavad koos asulakohalt
leitud lauanoa (205) ja kahvliga (216) kindlasti üldisele 18. sajandi II poolel alguse
saanud talurahva vaimse ja materiaalse kultuuri muutumisele ka omaaegses Uderna
9

Erki Russowi suuline kommentaar 6.04.2009.
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Erki Russowi suuline kommentaar 6.04.2009.
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928, 991, 1129, 1151, 1489
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1035, 1802, 1931, 2009
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külas. Kahvli ja lauanoa võiks dateerida kas 18. või 19. sajandisse. Samas ei saa väita,
et enne 18. sajandi II poolt neid asulates üldse ei olnud: näiteks on Proosa asulakohalt
leitud ka kaheharuline 17. sajandi kahvel (Vedru 1995, 30). Igal juhul aga (ja seda
rohkem, mida varasemaks need leiud dateerida) on tegemist prestiižesemetega, mille
omamise üle võis uhkust tunda ning kasutamist näiteks külalistele demonstreerida. Ei
saa oletada, et need „tööriistad“ on kunagi kuulunud vaesemale ja viletsa staatusega
külaelanikule või tema perele.

2.1.6. Maaviljelus
Viljalõikuseks on kasutatud sirpe, mida Udernast leiti koos

sirbikatketega kokku

üksteist13. Neist 2 tervet (539, 540) on dateeritavad 11.-13. sajandisse (lisa 1, joonis 34).
Tegu on kaarsirpidega, mis hakkasid Eestis levima II aastatuhande alguses. 1991. aasta
andmetel oli selliseid sirpe, mis pärit ajavahemikust II aastatuhande algusest 13.
sajandini, leitud Eestist kokku üheksast kohast (Laul ja Tõnisson 1991, 83). Tundub, et
viljalõikuseks eelistati sirpe - Udernast on leitud ainult üks vikatikatke (982). See katke
on väga väike, umbes 3 sentimeetrit pikk, ja seetõttu jääb vikati täpsem kuju teadmata.
Leiumaterjali hulgas on ka sahatera tükid (1200).
Maaviljelusega seotud leidude juures võib välja tuua ka andmed Udernast leitud
kultuurtaimede jäänuste kohta. Asulakoha arheoloogilise kultuurkihi paleobotaanilise
analüüsi tegi Kersti Kihno (2000). Selle järgi leiti kultuurtaimedest rukki, nisu, odra ja
kaera teri. Kõik viljaterad, mis leiti, olid söestunud. Kõige enam leidus nisu ja rukist,
kuid mõned terad ka harilikku otra ja kaera. Enamik teraviljaleidudest saadi kaevandi
lõunapoolsemast osast, kus ka arheoloogiline materjal oli rikkalikum. Teistest
söödavatest taimedest leiti vaarika ja kitsemuraka seemneid. Leiti ka köömne seemneid,
mida kasutati maitsetaimena. Väike leidude arv aga ei luba kinnitada, et antud asulas oli
neid seemneid selleks otstarbeks kogutud (Kihno 2000, 4-5).

13

104, 273, 539, 540, 679, 695, 727, 750, 871,1523
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2.2. Mündid
Münte oli leiumaterjali hulgas kokku 9, ja nagu järgneval leheküljel olev nende ajalise
järjestuse alusel tehtud tabel näitab, olid kõik neist peale ühe pärit 18.-19. sajandist.
Nende hulka ei ole arvatud 17. sajandi algusest pärit ripatsmünti, mis oli ilmselt
kasutuses ehtena, mitte kauplemisvahendina. Kui tõmmata materjali käsitlemise piir 13.
sajandist 18. sajandi keskele, jääb sellesse ajavahemikku vaid üks münt aastast 1744
(1492), samas kui münte ajavahemikust 18. sajandi II poolest 19. sajandi lõpuni on
kokku 7. See aga võiks olla kaudne tõend 18. sajandi II poole murrangu kohta ka
Udernas. Kindlasti ütleb see ühte: pärast 18. sajandi II poolt oli Uderna külaelanike käes
rohkem raha ja nad kasutasid seda otseselt sellel eesmärgil, milleks see mõeldud oli, st
rahana. See võib osutada sagedasemale maksude maksmisele rahas ja raha kasutamisele
igapäevaelus arveldamiseks, näiteks kõrtsis käimiseks või tarbekaupade ostmiseks.
Nagu selgub kirjalikke allikaid käsitlevas kolmandas peatükis, on Uderna mõisa ja küla
läheduses Riia tee kõrval olnud kõrts juba 1638. aastast; samuti on seal rohkem kui
sajand hiljem olnud postijaam. Müntide arvu muutumises saab näha tõendit sellest, et ka
Uderna mõis ja selle alla kuuluvad külad tegid ühes teiste Eesti mõisate ja küladega läbi
18. sajandi II poole majandusliku murrangu, mis viis ühest küljest mõisamajanduse
arenguni ja paljude muutusteni nii mõisa- kui talurahva igapäevaelus, aga teisalt eriti
sügava lõhe tekkimiseni ühiskonna eri rahvusest kihtide vahele.
Tabel 4. Uderna asulakoha mündid.
Leiunumber

Vermimisaasta, muud andmed
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Heinrich III denaar 1039-1056, Saksamaa, hõbemünt

2110

1744

1249

1759

1

1798, kopikas

1205

1799, Paul I

352

1811, 2-kopikane

1492

1869, kopikas

41

1327

1870, ühekopikane

274

1896, poolekopikane

2.3. Ehted ja rõivastusega seotud esemed

2.3.1. Ehted
Uderna naiste omaks saab pidada helmeid, mida on asulakohalt kokku leitud viis (lisa
1, joonised 27, 31-33): poolik helesinine (värvitud?) helmes (1618), poolik klaashelmes
(948), kvartsiidist helmes (1675), suur kiltkivist või mäekristallist helmes (1886), väike
tumesinine klaashelmes (1889) ja klaashelmes (1447). Helmed olid armastatud ehted
juba muinasajal. Neid kanti kaelakeedes ja kasutati tikandeis. Uderna helmed peale
väikeste helesinise (1618) ja tumesinise helme (1889) on suuremad ja seega tõenäoliselt
pärit kaelakeedest. Helmed on olnud väärtuslik ehe ka varauusajal, mida tõestavad juba
17. sajandist pärit kirjalikud allikad. Nende alusel on Ants Viires (2006b) kirjutanud 18.
sajandi Põhja-Eesti talurahvakaubandusest ja helmeste väärtusest. Ta toob muuhulgas
välja, et eriti väärtuslik rõivas oli alates 17. sajandist kantud kitsas seelik (ümbrik),
mille allääres oli lai pisikestest mitmevärvilistest klaaspärlitest (kudrustest) tikandiga
riideriba (kudrustükk). Rõiva väärtus on näha sellest, et tihti on kudrustükk koos
ümbrikuga (või ka ainult kudrustükk) kaupmehele pandiks antud. Kuigi need andmed
pärinevad Põhja-Eestist, ei saa arvata, et Lõuna-Eestis helmed vähem väärtuslikud
oleksid olnud. Nimelt töötas Tartus kirjalike allikate järgi 17. sajandil mitu spetsiaalset
kudruste valmistajat, kelle eestikeelne ametinimetus (Kudersep, Kuddrosep jms) viitab
A. Viirese arvates sellele, et kudruseid tehti peamiselt eestlaste tarbeks (Viires 2006b,
194-196). Lisaks on talurahvakaupmeeste kaupade loeteludes 18. sajandist üles
märgitud suurel hulgal pärleid (suuremad helmed), mis olid enamasti klaasist ja sinist,
kollast, valget, musta, pruuni, rohelist või kirjut värvi (Viires 2006b, 202).
Kõige arvukamalt esindatud ehteliik asulakoha leiumaterjalis oli käevõrud

ja

võrukatked (lisa 1, joonised 27 ja 36). Neist kaheksa olid pronkskäevõrude katked14 ja
14

23, 300, 527, 1000, 1444, 1582
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üks terve pronkskäevõru (400). Terve oli ka väike kolmesentimeetrise läbimõõduga
pronkskäevõru (419). Neli paeljat plettornamendiga pronkskäevõru (300, 419, 1000,
1582) saab dateerida Uderna asustuse varasemasse ajavahemikku, 10.-13. sajandisse.
Kolmest traadist keeratud käevõrusid, mida saab tõenäoliselt dateerida 12.-13.
sajandisse, oli kaks (627, 1851). Tundub, et käevõrud olid muinasaja Uderna
külaelanikele armastatud ehteliik.
Leidude hulgas on kokku viis sõlge ja sõlekatket. Neist kõige varasemaks dateeritav on
13.-14. sajandi pronksist rõngassõle katke (1852), millel oli kiri AVE MARIA ja
kolmest täpist kolmnurk (lisa 1, joonis 27). Tegu on ümara lamedakaarelise kaart
ümbritseva nõelakannaga rõngassõlega, milliseid on nimetatud hansasõlgedeks nende
laia leviku tõttu 13.-14. sajandil Läänemere ümbruse hansaruumis. Eestist on hansasõlgi
leitud kokku 110, eriti palju Lõuna-Eestist. Leitud on kokku 15 sõlge kirjaga AVE
MARIA (Valk 1999, 88). Vähemalt üks neist, Virumaalt, Lüganuse kihelkonnast pärit
sõlg (ERM A 563:1557) sarnaneb täpselt Uderna sõlekatkele. Selliste sõlgede
kaunistuseks oleva kristliku sümboolika järgi ja nende puudumise järgi hilisrauaaegse
üldilmega 13. sajandi haudades on Heiki Valk neid seostanud 13. sajandi alguses tulnud
uuenduste, sealhulgas kultuuriuuenduste tajumisega inimeste identiteedis (Valk 1999,
99). Siin võiks välja tuua, et Udernast on leitud ilusa ristikujulise ripatsi katke (133)
(joonis 40), mille samuti saab dateerida 11.-13. sajandisse. Kui ripats on pärit 13.
sajandist, võiks selles sarnaselt kirjaga rõngassõlele näha viidet uuele ajale ja
vallutajatele. Kristlike sümbolite omaksvõtu asemel seoses uue usu levikuga maarahva
hulgas, võiks mõlemas ehtes näha praktilise maagia sümboolika muutumist, teatud
tunnustust vallutajate sümbolitele. See aga ei pruugi olla tõde ristripatsi puhul, kuna
sarnaseid ripatseid on Eestis juba hilisrauaajal. Seega jääb küsitavaks, mida ripats
kandjale sümboliseeris – kas on tegu kristliku või mõne muu usundilise sümboliga, või
lihtsalt ilusa ehtega.
Veel on leidude hulgas 15. sajandi pronksist nurksõle katke (143) (lisa 1, joonis 35) ja
sõlekatked (1016, 1853), 15.-16. sajandi hoburaudsõlg (1445) (lisa 1, joonis 27) ja
hoburaudsõle katke (1446). Pronksist hoburaudsõlg 15.-16. sajandist (1445) on
tordeeritud kaare ja pikkade rullotstega, mis on kaunistatud geomeetrilise ornamendiga.
Sarnastest sõlgedest paljud on tehtud hõbedast, vähem on pronksist sõlgi, nagu Udernast
leitu. Pikkade rullotstega hoburaudsõled on olnud kasutusel 13.-17. sajandil ja oma
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äärmuslikes vormides (väga pikkade ja suurte rullotstega) ainult Eestis (Kirme 1986,
11).
Hilisrauaajast või varakeskajast on pärit kaks 11.-13. sajandi pronksspiraalsõrmust
(211, 1247), üks kolme ja teine nelja traadikeeruga (lisa 1, joonis 36). Spiraalsõrmused
on tavalisim sõrmuseliik Lõuna-Eesti kesk ja varauusaja materjali hulgas, ning Uderna
asulakoha sõrmused on tehtud 11.-13. sajandile ja Lõuna-Eestile tüüpiliselt ümmarguse
lõikega traadist (Valk 1991, 186). Dateerida ei saa kolme lihtsat pronksist vitssõrmust
(350, 1511, 1782). Traadist keeratud sõrmuse katke võib olla pärit 12.-14. sajandist
(1671). Suur hõbedast harisõrmus (1781) (lisa 1, joonis 37) on sõrmustest ja üldse
leitud ehteist hiliseim ja pärit ilmselt 18. sajandist. Sellised sõrmused on Eestis eriti
levinud 18.-19. sajandil (Valk 1991, 192).
Uderna asulakohalt on leitud kokku üheksa ripatsit ja ripatsikatket, millistest suur osa
kuulub aega 13. sajandini. Nende hulgas on 11.-13. sajandi ristikujuline pronksripats
(133) (lisa 1, joonis 36). Ristikujuline ripats sarnaneb üsna täpselt Villevere kivikalmest
leitud ripatsile (Selirand 1974, tahvel XXXIII, joonis 7). Tegu on valatud kühmukestega
kaunistatud ristripatsiga, milliseid aastaks 1969 oli Eestist leitud 21. Sellised ripatsid on
levinud Loode- ja Kirde-Venemaal, Baltimaades ja Põhja-Euroopas (Selirand 1974,
151). Lisaks sellele on leidude hulgas väike trapetsikujuline pronksripats (1380) (lisa 1,
joonis 27), mis on dateeritav 11.-13. sajandisse (Ланг и, Лиги 1990, 435) ja sarnaneb
ripatsitele, mis olid kinnitatud lamendatud otstega kaelavõrude külge. Sellised
kaelavõrud sarnanevad Lätist latgalite alalt leitutega ja on ilmselt nende eeskuju järgi
Eestis valmistatud. Enamik neist kaelavõrudest on pärit 11.-12. sajandist ja enamik neist
on leitud Kagu-Eestist (Selirand 1974, 138-139).
Varasematest leidudest on huvitav ka pronksist 12.-13. sajandi S-kujulise ripatsi katke
(153) (lisa 1, joonis 36). See on lõunapoolseim Eestist leituist: sellised ripatsid ja
rihmakeeled olid levinud peamiselt Lääne-Eestis ja Saaremaal (Luik 1999, 115) ja neist
enamiku saab dateerida 11.-13. sajandisse. Nende hulgast täpsemalt dateeritavad
ripatsid on pärit 12. sajandist või 13. sajandi algusest (Luik 1999, 124). Ripats on
kaunistatud silmakestereaga ja erinevalt enamikust selletaolistest ripatsitest on tal
ornament ainult ühel küljel. Kuna ripatsi murdunud otsa sisse on tehtud auguke, saab
arvata, et seda on purunemise järel edasi kasutatud (Luik 1999, 118). Paljud Eesti S44

kujulised ripatsid on loomapeakujulised, kuid Uderna asulast leitu kohta ei saa seda
öelda. Naabermaadest on selliseid ripatseid kõige rohkem teada Lätist (Luik 1999, 123).

Veidi hilisemasse aega saab dateerida 13.-14. sajandi rinnalehe (97) (lisa 1, joonis 36) ja
hõbetatud pronksripatsi (836). Ripatsite hulgas on veel kolm ripatsmünti15, millistest
üks (1500) on pärit 17. sajandi algusest. Tegu on 1603. aasta Sigismund III mündiga.
Dateeritud pole pronksripatsid (561, 2231), millistest üks (2231) on loomakujuline (lisa
1, joonis 27).
Ehteleidude juures on huvitav seaduspära, et peaaegu kõik dateeritavad ehted kuuluvad
muinas- või keskaega, kusjuures keskaja leidudest enamik kuulub keskaja varasemasse
ossa (vt peatüki kokkuvõttes olevat diagrammi). Kuigi hilisemast ajast on teada
erinevaid ilusaid maarahva ehteid, pole Udernast neid peaaegu üldse leitud (18. sajandi
harisõrmuse erandiga). See tekitab mulje, justkui oleksid Uderna külaelanikud pärast
keskaega jäänud vaesemaks või hakanud mingil muul põhjusel vähem ehteid kandma.
See ei ole loogiline, sest varauusaegsetest kirjalikest allikatest on teada, et eesti naised
armastasid väga ehteid kanda. Seega peaks ehete puudumine kultuurkihis tähendama, et
neid mingil põhjusel sinna ei ladestunud. Miks see nii on, jääb lahtiseks küsimuseks.
Võimalik, et oletus mitteladestumise kohta on ekslik, ning sellest ajast on pärit näiteks
leiumaterjalis leiduvad dateerimata helmed. Võib-olla kaotati ehteid mingil põhjusel
vähem (näiteks hakati eluhoonetele tegema laudadest põrandaid, millelt mahakukkunud
ese kergemini üles leiti) või hoiti neid mingil põhjusel eriliselt hoolikamalt? Selget
vastust ei saa neile küsimustele anda.

2.3.2. Rõivastuse juurde kuuluvad esemed
Külaelanike riietuse juurde kuulusid kahtlemata ka rauast (600, 2102), tinast (1963) ja
vasest (2125) nööbid ning rauast rõivakinnituse haagid (921, 966). Naiste rõivaste
juurde kuuluvaiks saab pidada pronksspiraale (331, 885) ja pronkspealistist (71).
Arvukas leiurühm on suuremad ja väiksemad pandlad ja pandlakatked16 (joonised 38,
15
16

1223, 1224, 1500
30, 43, 112, 127, 138, 190, 552, 560, 735, 949, 1071, 1362, 1392, 1895, 1930, 2146, 2210
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39). Neist üks (130), kaunistatud pronksist vööpannal on eriti ilus (joonis 39). Samas ei
saa neid kõiki tingimata rõivastuse juurde kuuluvaks pidada: suuremad raudpandlad
võisid leida rakendust näiteks hobusevarustuse juures. Rõivastuse ja selle osade juurde
võisid kuuluda veel pronksist noatupe ääris (220), pronksnaast (1057)

ja

pronksnaastu katke (1284).
Saapakandmisele osutavad kontsarauad ja kontsaraua katke17. Lisaks on materjali
juures üks võimalik kontsaraud (107), mis on nähtavasti tehtud õhukeseks kulunud ja
ümber sepistatud hobuserauast18. Seda võib pidada huvitavaks näiteks esemete
taaskasutusest.

2.4. Relvakandmise ja ratsutamisega seotud leiud.
13.-16. sajandil, niinimetatud Vana-Liivimaa keskajal, tuli vähemalt osadel Uderna
täiskasvanud meestest olla vajadusel relvakandjad ja sõjamehed. Mis ajani oli talurahva
hulgas olemas konkreetne sõjamehe staatus ja kohustus, on küsitav, kuid piiri võiks
tõmmata, 16. sajandi ja ühtlasi Vana-Liivimaa keskaja lõppu, suurte muutuste perioodi
ja relvakandmiskeelu üldiseks muutumise aega. Ka Uderna asula leiumaterjal sobib
selle ajalise piiriga: seal on kokku viis 11.-16. sajandi relvaleidu ja kaks kannust.
Relvaleidudest (lisa 1, joonis 26) on kaks nooleotsa katket (1017, 1924) dateeritavad
11.-13.

sajandisse,

odaotsa

katke

(1627)

12.-13.

sajandisse

ja

kahest

ammunooleotsast (2070, 2080) üks 14. sajandi I ja teine 15. sajandi II poolde19.
Ammunooleotste kohta peaks lisama20, et neid on leitud peaaegu kõikidest meie
kaevatud kesk- ja uusaegsetest küladest (sealhulgas Lehmjast ja Olustverest). Ain
Mäesalu arvamus21 ammunooleotste kohta on, et need ei ole sattunud küladesse mitte
sõjategevusega, vaid külaelanikud kasutasid ambe, ning et Eestis võisid ammud kuni
relvakandmisõiguse äravõtmiseni 16. sajandil olla talupoegadel üsna tavalised.

17

940, 1177, 1501, 1806

18

Ain Mäesalu suuline kommentaar 12.04.2009.

19

Ain Mäesalu suuline kommentaar 12.04.2009.

20

Ain Mäesalu suuline kommentaar 12.04.2009.

21

Ain Mäesalu suuline kommentaar 12.04.2009.
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Kaudselt viitavad relvastusele Uderna leiumaterjali hulgas tangid püssikuuli
kinnihoidmiseks valamisel (1673) (lisa 1, joonis 26) (Ланг и Лиги 1990, 434). Need
on pärit 16. sajandist või hilisemast ajast, mis viitab kas sõjategevusele või talupoegade
relvakandmisele 16. sajandil alguse saanud ja kaua edasi kestnud segastel ja vaenulikel
aegadel. Lisaks viitab see võimalusele, et ametlik relvakandmise keeld ei saanud
vahetult jõustumise järel või isegi hilisemal ajal olla sajaprotsendiliselt (või sõjaajal
isegi mitte eriti) efektiivne. Sellest hoolimata oli relvakandmiskeelul tohutu sümboolne
tähtsus protsessis, mis tegi keskaja alguse üsna vabast talupojast varauusaja lõpupooleks
õigusteta orja – tundub, et relvakandmise keelu näol oli tegu ühe olulisima piiranguga
talurahva isikliku vabaduse piiramisel. Tegu on ju sisuliselt keeluga ennast kaitsta,
tõsise usaldamatuse ülesnäitamisega valitseva klassi poolt, mis pannakse paika umbes
samal ajal, kui süveneb sunnismaisus. Selle keelu järgimist võib näha Uderna
leiumaterjalis, kus relvad pärast 16. sajandit ja sümboolset keskaja lõppu peaaegu
kaovad.
Udernast leitud kannus ja kannusekatke (105, 390) (lisa 1, joonis 35) on U-kujulised
ja kuuluvad tõenäoliselt 13. sajandi alguspoolde (tüüp Aa, vt Peets 2006, 191).
Kannused olid tõenäoliselt importkaup (Peets 2006, 193), ja kindlasti esemed, mis
viitavad sõjamehe staatusele. Näiteks võiks tuua Siksälä kalmistu 13.-15. sajandi
materjali, kus kannuseid leidub vaid täiskasvanud meeste haudades (Valk 2006, 18)
samal ajal kui relvi leidub ka laste haudades. Seega võib ka Uderna kannused siduda
relvakandjast täiskasvanud mehe, kes võis vajaduse korral olla ka sõdalane,
positsiooniga kogukonnas. Kuna sõjavarustuse ja –ratsu omamiseks on vaja vähemalt
üsna heal järjel majanduslikku olukorda, saab neis kahes kannuses näha vihjet vähemalt
mõningate Uderna elanike jõukuse kohta 13. sajandil. Seda muljet külaelanike heast
staatusest tugevadavad võrdlemisi rohked relvaleiud maa-asula kohta: sõdalasekohustus
oli Vana-Liivimaal nende talupoegade päralt, kes olid ühiskondlikult parema staatusega
ja majanduslikult võrdlemisi heal järjel.
Ratsutamise ja sõdalase staatusega võiks kaudselt siduda ka hobusega seotud leiud.
Nende osas jääb muidugi teadmata, kui palju leidudest on seotud hobuse kui ratsu ja kui
palju hobuse kui künni- ja veoloomaga. Et Udernas relvastatud ratsanikke oli, näivad
kinnitavat ülalpool kirjeldatud kannuse- ja relvaleiud. Veel palju hilisemast ajast on
teada, et näiteks laadale minekuks laenasid vaesemad inimesed jõukamatelt hobust,
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kuna jala minek oli häbiasi (ERK, 239). Uhkemate hobusega seotud leidude seas on
veel ilusad, kaunistatud suitsed (1068) (lisa 1, joonis 27). Pidulikele sündmustele võib
viidata pronksist kelluke (78), mis võis kuuluda kaunistuste hulka, mis ehtisid hobust
piduliku sündmuse, näiteks pulmade ajal.
Samas ei saa hobust mingil juhul jäigalt staatusega siduda: tegu oli ikkagi ennekõike
praktilistel eesmärkidel peetava tööloomaga. Uderna leiumaterjali on hobused jätnud
endast maha hulga märke: hobuserauad ja nende katked22, kabjanaelad23

ja

jäänaelad24 ja suitsekang (2053) ning raudrõngad25 (võimalikud suitserõngad).

2.5. Muud isiklikud esemed

Oluliseks

Liivimaa

maarahva

meelistegevuseks

sai

17.

sajandi

keskpaigast

suitsetamine. Nicolaas Witseni reisikirjast aastaist 1664.-1665. on teada, et suitsetamine
oli maal laialt levinud ja tubakat suitsetasid ka eesti naised (Pallo ja Russow 2008, 57).
Uderna asulakoha suitsetamisega seotud esemteks võib pidada tuleraudu, piibukatkeid
ja tulekivitükke. Võib-olla saab hilisema etnograafilise materjali alusel suitsetamise
tegevust ja õigust kõhklevalt omistada ennekõike täiskasvanud meestele ja vanematele
või parema staatusega naistele: tuleraud ja piip olid kindlasti mingil määral
staatusesemed - iseasi, kui palju nad seda täpselt olid. Palju hilisemast ajast on teateid,
et isa tagant tubaka näppamine ja esimese piibu tegemine oli iga poisi elus tähtis ja
meeldejääv sündmus, omamoodi isealgatatud ja salajas läbiviidud siirderiitus. Tubakat
17.-18. sajandi Uderna elanikud enesele tõenäoliselt ise ei kasvatanud: mõisates hakati
seda kasvatama 18. sajandil, kuid talude jaoks oli tubakas 19. sajandi II pooleni
tõenäoliselt linnakaup (Pallo ja Russow 2008, 72). Seega olid nii piip kui tubakas
väljastpoolt tallu sissetoodud asjad ja nende omamisel pidi olema teatud prestiiž. Kindel
on see, et piip kuulus inimese isiklike, ihulähedaste asjade hulka, ja hilisemast ajast on
ka teateid tema väärtustamisest talurahva hulgas – näiteks ei visatud ärakasutatud puust
22
23
24
25

1, 37, 49, 87, 108, 968, 1102, 1137, 1138, 1146, 1296, 1678, 1912, 2051, 2114, 2145, 2216, 2249
38,162, 308, 1387, 2138, 2145, 2149, 2152, 2170
534, 547, 567, 641, 721, 781, 796, 1243, 1280, 1338, 1556, 1922, 1957
698, 922, 980, 1168, 1249, 2123, 2198
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piipu ära, vaid hoiti alles (Pallo ja Russow 2008, 57). Piip oli ka Uderna elanikele
tõenäoliselt isiklik ese, mälestusese, staatusese.
Piibukatkeid oli Uderna materjali hulgas kokku 36. Neist enamus olid kaunistamata
valgest savist piibuvarre katked, kuid leidus ka kaks kaoliinsavist piibukoda. Neist
esimene (1717)26 (lisa 1, joonis 35) on tõenäoliselt pärit 17. sajandi I ja teine (254) 17.
sajandi II poolest. Üks kaunistatud piibuvarre katketest (2093) (lisa 1, joonis 26) oli
kaunistatud liilia kujutistega, mille ümber rombikujulised nelinurgad, ja pärit 17. sajandi
keskpaigast, millele viitab tema jämedus ja matt, läikima poleerimata pealispind. Teine
piibuvare ots, mille ümber augukestest ja siksakist muster (2244) ja enamus ülejäänud
piibuvarre katkeid on pärit 17. sajandi II poolest või hilisemast ajast. Nagu enamik
selleaegseid valgest savist piipe, on Uderna piibukatked tõenäoliselt pärit Madalmaadest
(Pallo ja Russow 2008, 28). Igal juhul näib, et Uderna küla elanikud armastasid
suitsetada.
Uderna tulerauad27 on huvitavad seetõttu, et erinevad kujult tavapärastest
kringlitaolistest. Kõik Uderna tulerauad on ühe keeruga (lisa 1, joonis 34). Sellest saab
järeldada kahte asja. Esiteks, tegu on tõenäoliselt kohaliku või lähedase toodanguga.
Teiseks, nende tuleraudadega tuli tuld lüüa mõnevõrra teistsuguse liigutusega. Jüri Peets
(1996, 20) on selliste (ühe keeruga) tuleraudade kuju seostanud sümboolse maokuju ja
ussikultusega.
Leitud tulekivitükkidest osa (kokku 99, osa tõenäoliselt seotud kiviaja materjaliga)
saab tõenäoliselt seostada tuleraudadega.

2.6. Teadmata otstarbega esemed
Teadmata otstarbega on Uderna leiumaterjali hulgas olnud 2 merikarpi. Esimene on
kindlasti Läänemere südakarp (435). Teine karp (476) ei pruugi olla sama liiki. Ta ei
tundu nii kumer kui südakarbid. Võib-olla on asi selles, et ta on pealt hästi kulunud ja

26

Erki Russowi suuline kommentaar 6.04.2009 (nende jt piibukatkete kohta).

27

106, 232, 788
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pooleks murdunud, ning murdekoht on siledaks kulunud/lihvitud. See näitab, et karp on
kas katkisena Udernasse sattunud või on teda peale katkiminekut veel millekski
kasutatud.

2.7. Leiumaterjali ajaline jaotus

Uderna II asulakoha dateeritav leiumaterjal ei jagune läbi aja ühtlaselt. Leiumaterjali
ajalises jaotumises on näha ajalooliste protsesside ja ka üksikute sündmuste
kaasatoodud muutusi. Uderna II asulakoha leiuliikidest on kõige paremini dateeritavad
ehted, relvad ja keraamika. Leiumaterjal on jagatud kolme suurde perioodi. Esimene
ajavahemik, 11.-13. sajand kuulub nii rauaaja lõppu kui varakeskaega. Teine periood,
13./14. kuni 16. sajand märgib keskaega, mille lõpetab Liivi sõda ja sellele järgnenud
segaduste aeg. Hilisrauaaeg ja varakeskaeg on võrdlemisi suhtelise piirjoonega
eristatud, et mitte tekitada ebaproportsionaalselt pikka ajavahemikku ega eirata 13.
sajandi alguse koloniseerimist kui ajalooliselt olulist protsessi, mille tegelik areng
toimub küll keskaja jooksul. Keraamika kohta on tehtud eraldi diagramm, kuna selle
ajaline jaotus erineb (11.-13. sajand, 14.-15. sajand, 16.-18. sajand). Kolmandasse
jaotusse kuuluvad esemed, mida saab dateerida 17.-18. sajandisse. Järgnevast esemete
arvestusest on välja jäetud 18. sajandi II poolest ja hilisemast ajast pärit mündid
(asulakoha 9 mündileiust 7), samuti lauanuga ja kahvel, mis on tõenäoliselt pärit samast
või hilisemast ajast. Need leiud on siinkirjutaja arvates tunnistajaiks varauusaja lõpu
algust kuulutavaile 18. sajandi II poole paljudele majanduslikele, kultuurilistele ja
ühiskondlikele muutustele, mis mõjutavad talurahva elu rohkem kui varasemad kesk- ja
varauusaja ajaloolised sündmused. Et näidata leiumaterjali ajalist jaotumist täpsemalt,
on see ära toodud allolevail diagrammidel. Joonistel 1 ja 2 on näidatud kõigi
konkreetsemalt dateeritavate leidude arvu protsentuaalne jagunemine läbi aja. Nende
järgi on kõige suurem hulk dateeritavaid leide pärit varauusajast. See ei kehti aga kõigi
esemeliikide suhtes. Relva- ja ehteleidude ajaline jagunemine on teistsugune, nagu on
näha joonistel 3 ja 4.
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Kõik dateeritavad leiud

28%

11.-13.saj.
13./14.saj.16.saj.
17.saj.-18.saj.

53%
19%

Joonis 1. Kõigi dateeritavate Uderna II asulakoha leidude jagunemine.

Lihtkedrakeraamika servakillud

21%

58%

11.-13.saj.
14.-15. saj.
16.-18.saj.

21%

Joonis 2. Lihtkedrakeraamika servakildude jagunemine.
Järgneval joonisel 3 aga on näha dateeritavate ehete jagunemine, mis ei sarnane eriti
joonisel 1 avanevale pildile. Tundub, nagu oleks Udernas olnud kõige rohkem ehteid
hilisrauaajal ja vähem keskajal. Varauusajal ehteid justkui ei oleks, kuigi
varauusaegseid leide on päris palju. Kuna ülejäänud leidudest ja keraamikast suur osa
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on pärit varauusajast, saab ehete puudumise põhjuste kohta vaid oletusi teha. 17.-18.
sajandist võivad pärit olla ehted, mida täpsemalt dateerida ei saa (helmed, lihtsad
pronkssõrmused). Sellest on veel juttu alapeatükis 3.1.

Ehted
5%
11.-13.saj.
37%

13./14.-16.saj.
17.-18. saj.

58%

Joonis 3. Dateeritavate ehete ajaline jagunemine.
Joonisel 4 on näha relvad ja ratsutamisega seotud esemed. Viimaste hulka on
arvestatud kannused, kuna need on relvadega seotud ja viitavad lisaks ratsutamisele
sõjamehe staatusele. Nagu näha, kaovad mõlemad peale keskaja lõppu asula
leiumaterjali hulgast täiesti. Seda saab tõenäoliselt seostada maarahva elujärje ja isiklike
vabaduste üldise järk-järgulise allakäiguga, mille käigus ilmselt ka Uderna küla
elanikud kaotasid relvakandmisõiguse.
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Relvad ja ratsutamisega seotud
esemed

38%

11.-13.saj.
62%

13./14.-16.saj.

Joonis 4. Relvade ja ratsutamisega seotud esemete ajaline jagunemine.
Ehteid ja relvi on Uderna leiumaterjali hulgas rohkem keskaja algupoolel, vähem
keskaja lõpus ning hoopis napilt varauusajal. Keraamika ja teiste leidude hulga järgi aga
on näha, et varauusajal jätkus Udernas intensiivne elutegevus. Leidude jaotumist
võrreldes tundub, nagu oleksid asula elanikud võrreldes hilisrauaajaga jäänud keskajal
ja eriti varauusajal vaesemaks. See mulje sobib ühest küljest üldise ajaloolise taustaga,
kuna läbi keskaja suurenesid pidevalt talupoegade koormised ja hääbusid vallutuseelsed
klassivahed. Teisalt, pidades silmas dateeritud esemete väikest koguhulka üldisest
leiumaterjalist, võib mulje olla petlik. Lisaks sellele jääb lahtiseks ehete nappuse põhjus
varauusaja leiumaterjalis.

2.5. Kokkuvõte
Uderna II asulakoha kaevamiste leiumaterjalis on näha paljud külaelanike tööd ja
tegevused. Nendega seotud leiud, millest enamikku täpselt dateerida ei saa, osutavad
puu-, naha- ja sepatööle, maaviljelusele ja karjakasvatusele, tekstiili tootmisele ja
töötlemisele ning toiduainete tootmisele, säilitamisele ja tarbimisele külas. Leiumaterjal
aga ei jaotu proportsionaalselt neile tegevustele kulunud aja ja ressurssidega. Näiteks
saab tuua hilisema etnograafilise informatsiooni järgi inimeste igapäevaelus palju aega
ja tööd nõudnud puutöö ja tekstiilitöötluse, mis on kogu leiumaterjali hulgas esindatud
väheste leidudega, samas kui toiduainete töötlemise ja säilitamisega seotud savinõukilde
on asulakohalt leitud rohkem kui 11 000. Hävinud tekstiilid ja puuesemed võisid aga
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olla külaelanike igapäevaelus palju suurema praktilise ja sümboolse tähtsusega, kui
näiteks leiumaterjalis hästi säilinud keraamika ja ehte(katke)d. Seega saab
arheoloogilisest materjalist küll otsida külaelanike igapäevategevuse eri liike, kuid
nende täpsemaks ette kujutamiseks on vaja appi võtta hilisemad etnograafilised allikad.
Nende ja arheoloogilise leiumaterjali alusel tekib ülal ära toodud loetelu Uderna külas
13.-18. sajandil tehtud tööde kohta ja täpsem kujutluspilt erinevate tööde tähtsusest ja
neile läinud ajakulust. Seda ei tohiks aga näha kui tööde „normi“, mida järgisid iga 13.18. sajandi Uderna majapidamise elanikud, pigem kui tegevuste loetelu, mille
toimumisest külas nimetatud ajavahemikul on kindlaid märke. Samuti ei tohiks
hilisemate etnograafiliste allikate alusel teha normaliseerivaid oletusi tööjaotuse kohta
keskaja taluperes ega perekonnaliikmete võimalike tegevuste ja staatusvahekordade
kohta nende vanuse ja soo järgi.
Dateeritavate leidude ja keraamika koguhulgast

kuulub umbes 20% hilisraua- ja

varakeskaega, 20% hilisemasse keskaega ning 60% varauusaega, ning. Erinevusi on
näha ehete ja relvade eristamisel. Peaaegu kõik ehted ja relvad kuuluvad ajavahemikku
hilisrauaajast keskaja lõpuni. Selle põhjusteks võib pidada külarahva vaesumist,
erinevaid leiumaterjali ladestustingimusi või ka omaaegseid ühiskondlikke protsesse
(näiteks relvakandmiskeelu levik ja mõju) või sündmusi (näiteks sõda).
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3. Kirjalikud allikad Uderna küla kohta

3.1. Allikaliigid

Eesti 13.-18. sajandi külaajaloo peamisteks allikateks on arhiivides leiduvad ja
publitseeritud eri liiki dokumendid – kartograafilised materjalid, mõisadokumendid,
vakuraamatud, adramaarevisjonide protokollid, meetrikaraamatud ja koguduste
personaalraamatud ning kohtutoimikud.
Olemasolevad kartograafilised materjalid pärinevad enamasti 17. sajandi lõpust või
hilisemast ajast. 17. sajandi lõpu kaardid on seotud Rootsi katastridokumentide
koostamisega, milliste loomise süsteem kujunes Rootsis välja 17. sajandi I poolel.
Uderna küla on näha kahel rootsiaegsel kaardil, millest on pikemalt juttu käesoleva
peatüki alapeatükis 3.
Eesti Ajalooarhiivis on säilinud üle saja mõisaarhiivi (sh Uderna oma), mis sattusid
sinna 1931.-41. aastate baltisakslaste Saksamaale ümberasumise ajal. Mõisaarhiivid
võivad sisaldada väga erineval hulgal ja sisuga dokumente, mille sisu võib olla nii
majanduslikku

laadi

kui

ka

kultuuriajaloolise

väärtusega.

Üldiselt

hoidsid

mõisnikepered dokumente väga hoolikalt alal – Aadu Musta sõnade järgi sisendasid
mitmesugused tiitliõiguse revisjonid, reduktsioonid ja restitutsioonid balti aadlikesse
suure lugupidamise arhiivide ja ametlike paberite suhtes – keegi ei või teada, kus ja
millal neid veel vaja võib minna! (Must 2000, 170-172). Uderna mõisa arhiiv (EAA.
567.3.59) on paraku võrdlemisi väike, sisaldades enamasti omandiküsimust puudutavaid
dokumente alates mõisa minekust Güntersbergide pere valdustesse.
Külarahva koosseisust annavad aimu vakuraamatud ja adramaarevisjonide protokollid.
Vakuraamatutesse on alates 16. sajandist kirja pandud kõik talu külad koos neil lasuvate
erinevate koormistega (Must 2000, 228). Uderna küla kohta sisaldab teavet kahjuks
ainult üks säilinud vakuraamat, mis on pärit aastast 1721 (EAA.567.2.381).
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Adramaarevisjonide protokolle, mis põhinevad Poola ja Rootsi ajal korraldatud
revisjonidel, leidub rohkem. Neis leidub erinevat liiki teavet. Lisaks teadmistele küla
perede arvu ja nende maade hulga kohta, võib neist leida ka täpsemat teavet pererahva
ja nende majapidamise kohta (perepoegade ja –tütarde ning sulaste arv, loomad,
koormised, pere päritolu – kas tegu on külla asunud uustulnukatega). Uderna küla kohta
on erinevaist aastaist pärit adramaarevisjonide protokollides eri hulgal infot, millest on
rohkem kirjutatud järgnevates alapeatükkides.
Peresid üksikasjalikumalt puudutavate dokumentide hulka kuuluvad kirikuraamatud.
Meetrikaraamatutes on kirjas sünnid (ristimised), abiellumised (laulatused) ning surmad
(matused). Uderna küla kohta on varaseim sarnane dokument aga alles aastast 1802
(EAA. 1264. 1. 244) ja selle alusel saab teha vähe oletusi 18. sajandi I poole külaelanike
kohta. Varasemaid meetrikaraamatuid ei saa aga võtta väga täpsete allikatena, kuna
vähemalt 18. sajandi II pooleni on võimalik, et suur osa lapsi (surnud või tapetud
väikelapsed) maeti ristimata ning surnud külakalmesse õpetaja teadmata.
Ajalises läbilõikes saab öelda, et Uderna asustuse kohta ajaloolise aja esimesel kahel
sajandil - 13. sajandi vallutusjärgsest ajast 15. sajandi keskpaigani – kirjalikku infot
peaaegu pole. Siiski võib seda piirkonda puudutavaks üldiseks taustinfoks lugeda
Henriku Liivimaa kroonikas (HLK) oleva teabe 13. sajandi I poole Ugandi maakonnast
selle jagamise kohta kihelkondade kaupa Tartu piiskopi läänimeeste vahel. Uderna ala
saab HLK järgi seostada ehk juba 13. sajandi I veerandi lõpust Tiesenhausenite
suguvõsaga, kelle käes oli 16. sajandi lõpuni või 17. sajandi alguseni Väike-Uderna küla
28

. Värvikat taustainfot Liivi sõja aegsete sündmuste kohta Tartu piiskopkonnas ning

nende mõju kohta maarahvale leiab Balthasar Russowi Liivimaa kroonikast.
Täpsem teave Uderna külade kohta pärineb rohkem kui sajand hiljem kirja pandud
Poola-aegsetest revisjoniprotokollidest (Roslavlev 1970, 1973). Neist leiab esmakordse
info Uderna külades elavate perede kohta. 1585.-1588. dokumentides on ära toodud
Uderna külade kuuluvus, peremeeste nimed, talude kasutuses olevate adramaade ja
28

Ka Väike-Uderna esmamainimine 1449. aastal on seotud selle läänistamisega Tiesenhausenite

perekonna allvasallile (Liv- Est und Kurländisches Urkundebuch 10. köites 1449. aastal Väike-Uderna
(Dorf Lutke-Uderna, Klein-Uddern) (LUB X, 426-427). 1486 on LUB-is esmakordselt mainitud ka
Uderna mõisat (Westermann 1985, 614).
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samuti külades tühjalt seisvate adramaade hulk. 1592. aastal leiab andmeist lisaks
adramaade arvule ja peremeeste nimedele teavet ka taludes olnud loomade ning
inimestest kodakondsete kohta. Kirjas on talude hobuste, härgade, lehmade ja sulaste
arv. Dokumentide hulgast leiab ka poolakeelseid mõisakirjeldusi, kuid Uderna mõisa
nende hulgas ei ole.
17. sajandist on võrreldes nii varasema kui ka hilisema perioodiga rohkem infot Uderna
külade ja mõisa kohta. Erandiks on 1601. aastast pärit revisjoniprotokoll (Roslavlev
1970), kus on kirjas vaid külade omanikud ning perede arv külades. Väike- ja SuurUdernat

on nimetatud Rannu kihelkonna alla kuuluvateks mõisateks. (Verlehnte

Gueter: Grossuddern – Gerd Donhoff, Kleinuddern – Caspar Tiesenhausen (Roslavlev
1967, 82). Nende selline paiknemine ja mõisateks nimetamine on aga tõenäoliselt
eksitus – 1601. revisjoni materjal on kogutud sõjaaja tingimustes ja pole kõrge
usaldusväärsusega

(Liitoja-Tarkiainen

2000,

37).

Järgnevaist,

1628.

aasta

revisjonimaterjalidest (Das Dorpater Land 1624/1627 – Hefte zur landeskunde
Estlands, Heft 1) leiab lisaks esimesele Uderna mõisa kirjeldusele teavet Suur-Uderna
küla elanike kohta. Lisaks peremeeste talude suurusele adramaades on loetletud ära peres
olevad härjad, hobused, lehmad, tütred, pojad, lambad ja sead. Sellele järgnevas
revisjoniprotokollis aastast 1638 on lisaks muule infole Uderna perede kohta (kariloomad,
töötegijad) esmakordselt loetletud talude koormised, nii viljakümnis kui ka perede poolt

tehtava teotöö hulk (LM, 87-88). Lisaks on seal ära toodud vanuselt teine
olemasolevatest Uderna mõisa kirjeldustest.
Lisaks revisjonimaterjalidele leidub Eesti Ajalooarhiivis mitmeid otseselt või kaudselt
Uderna küladesse puutuvaid säilikuid. 1684. aastast on pärit Uderna mõisa
kirjeldusraamat (EAA. 308.6.282.), kust leiab üheteistkümne peremehega Udderna
Külla, endise Suur-Uderna. Samast aastast on pärit ainuke kaart, mille peal on olemas
Uderna talud, ehkki ilma nimedeta (EEA. 308.2.92). Paraku ei ole õnnestunud kaarti ja
kaardikirjeldust omavahel kokku viia. Lisaks on Uderna küla asetus näha 1695 aastast
pärit piirkonnakaardilt (EAA. 308.2.70).
Uderna mõisa säilinud dokumentide kogu pärineb 17.-18. sajandist ja kajastab peamiselt
mõisa omandiküsimusi (EAA. 567.3.59). Uderna mõisa kirjeldust ega kaarti ei
õnnestunud nimetatud perioodist leida, ehkki mõisa omandiküsimusega seostuvad
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dokumendid jätkuvad üsna katkematult. On olemas mitmed Uderna mõisa kõrval
asuvate mõisate kaardid 18. sajandist, mis võivad anda aimu mõisa piiridest. On olemas
üks vakuraamat aastast 1721 (EAA. 567.2.381).
Otsesemalt puudutavad Uderna küla elanike elu ja tegutsemist 18. sajandi I poolel
kohtutoimikud ja pahategijate loetelud (EAA. 914.1.115, EAA. 914.1.286, EAA. 914.1.
342, EAA. 914.1.384), millest esimene on pärit aastast 1718. ning millest enamik
käsitleb kõlbeliste normide rikkumist. Suur osa neist kirjeldustest pärineb 1717. aastal
Rõngu kirikuõpetajaks saanud pastor Theophilius Eichleri sulest. Eichlerist ja tema
tegevusest kirikuõpetajana on pikemalt kirjutanud H. Rebane (1938).
Kaks olulist allikat jäävad aga 18. sajandi I poolest hilisemasse aega. 18. sajandi lõpust,
nimelt 1793. aastast on pärit L.A. Mellini kaart (EAA. 854.4.470.5). Aastast 1804. on
pärit esimene kirikuraamat (EAA. 1264.1.244). Need allikad on olulised, kuna aitavad
kindlaks teha varasema Väike- ja Suur-Uderna piiri ja seda,

milliste kaasaegsete

taludega saab neid külasid seostada. Seda infot aitab kinnitada 1721. aasta Uderna
mõisa vakuraamatu peremeeste loetelu ja lõppkokkuvõttes aitab see kaardile paigutada
ka arheoloogide poolt uuritud Uderna I ja II asulakohad.
Ilmunud kirjandusest, mis puudutab kaudselt või otseselt Uderna ala, peaks kindlasti ära
märkima arhivaari ja ajaloolase Hugo Rebase kirjutatud Rõngu kihelkonna ajaloo
(1938), milles on lisaks üldisele kirjeldusele ja statistikale Rõngu kihelkonna kohta
välja toodud mitmeid huvitavaid seiku, mis just Uderna ala inimesi ning nende eluviisi
puudutavad.

3.2. Kirjalikud allikad Uderna külade kohta enne Liivi sõda

Kirjalikes allikates ei ole Liivi sõjani Uderna külade kohta mingit infot, kui välja arvata
teadmine nende olemasolust (Suur-Uderna olemasolu võib järeldada 1449. aastast
pärinevas läänikirjas esinevast Väike-Uderna küla nimetusest, mis on ka Uderna nime
esmamainimine) ja kuuluvusest Tiesenhausenite suguvõsale. Viimase võib omakorda
HLK järgi seostada koloniseerimisaegsete ajalooliste sündmustega - nimelt võtab
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Ugandi maakonna (1215. aastal ristitud) rahvas osa 1222.-1224. aasta ülestõusust ja on
seega „ristiusku reetnud“ (Rebane 1938, 6-7). Sõjategevusele ja röövretkedele järgnes
endisest tugevam sõjaline ja halduslik kontroll endiste vastuhakkajate üle ning Ugandi
haldamine jagati nelja vasalli vahel, kelle hulgas on mainitud piiskop Hermanni
õemeest Engelbert Thisenhusenit (Engelbert von Tiesenhausen) ja Johannes Dolenist
(Johann von Dolen). Mõlemale läänistati üks tolleaegne kihelkond (HLK 1982, 253).
Tiesenhausenite näol on tegu üldse väga eduka suguvõsaga, keda saab seostada
(muuhulgas) tulevase Uderna alaga juba alates 13. sajandist. Hiljem on Tiesenhausenite
suguvõsa käes ka lähedaste Konguta ja Kavilda linnused ja läänid (Rebane 1938,7).
H. Rebane (1938, 7) on siiski pakkunud, et Uderna kuulus 13. sajandi alguses hoopis
Johann von Doleni valdustesse, millist oletust aga ei oska kuidagi hinnata. Samas pakub
H. Rebane ka, et veidi hiljem, 14. sajandil, oli Teedla koos Väike-Kirepi ja VäikeUdernaga Konguta Tiesenhausenite lääni osa, Suur-Uderna ala koos Uderna mõisaga
Kavilda Tiesenhausenite lääniks29. Eri osi neist valdustest läänistati omakorda
allvasallidele. 1449. aastal oli Tiesenhausenite allvasalliks, kelle käes on Väike-Uderna,
Hans Lowe (Rebane 1938, 10). Üldiselt saab vähemalt Väike-Uderna küla pidada
sellele suguvõsale kuulunuks vähemalt 15. sajandist 16. sajandi lõpuni või 17. sajandi
alguseni.
1486 on esmakordselt mainitud Uderna mõisa (Westermann 1985, 614), kuid rohkem
teavet sellest perioodist nimetatud mõisa kohta pole. Hilisema info põhjal saab oletada,
et mõis tekkis Kavilda karjamõisana (Roslavlev 1965, 153).

3.3. Kirjalikud allikad Uderna külade kohta Liivi sõjast Poola aja
lõpuni
Periood Liivi sõja algusest Poola aja lõpuni (1558-1625) kestis umbes kolme
inimpõlvkonna jagu, ning enamik sellest paistab silma kui Uderna ümbruse ja üldse
Liivimaa jaoks vilets ja vaenulik aeg, tõenäoliselt süngeim peale 13. sajandi alguse
koloniseerimist. Selle võiks jagada kaheks: sõjategevuse perioodid kogu käsitletud
ajavahemiku vältel (1558-1582, 1600-1603 ja 1617-1625) ja rahuajad nende vahel.

29

Ei selgu aga, millistele allikatele ta seda oletust tehes toetub.
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Sõjategevus toimus kõige kauem Liivi sõja aastatel 1558 – 1583 (ehkki selles on pause)
ja häiris oluliselt talurahva igapäevaelu. Kuigi sõda ei haaranud elanikkonda kaasa nii
totaalselt ega kestnud pausideta nii pikka aega, kui hilisema aja sõjad, võis see mõjuda
väga laastavalt. Näiteks võib tuua 1558. jaanuaris Liivi sõja algust kuulutava venelaste
röövretke Tartu piiskopkonda, mille eesmärgiks oli kindlasti kohalike laostamine,
hirmutamine ja demoraliseerimine. Ta tegi suurt kahju selle tapmise, riisumise,
põletamise ja küüditamisega ilma mingisuguse liivimaalaste vastuhakuta; ja mida ta ei
saanud endaga kaasa viia vilja poolest, selle ta lihtsalt hävitas. Ta ajas loomad
hulgaviisi küünidesse ja põletas need siis maha loomadega tükkis (Russow 1993, 110).
Kuigi see on ainult üks näide, tabas sõja suur vapustus kindlasti nii tookord kui ka
hiljem otseselt maarahvast, kelle ebastabiilsed ilmast, mõisnikust ja muudest asjaoludest
niigi sõltuvad majanduslikud ressursid võidi täiesti hävitada.
Liivi sõjale järgnevate aastate revisjoniprotokollidest on sõja laastav mõju selgelt näha.
H. Rebase arvutuste järgi oli 1582. aastal Rõngu kihelkonna talude adramaadest tühjad
53% ja mõisaadramaadest 78,5%. 105 kihelkonna pere peale oli kokku kõigest 33
hobust ja 11 härga (Rebane 1938, 15). Uderna külades on 1585. ja 1586. aasta andmete
järgi tühje adramaid võrreldes kasutuses olevatega väga palju, üle 80% (Roslavlev
1970, 164 ja Roslavlev 1973, 309). Lisaks oli perede arv 1586. aastail väikseim, mis
Uderna külade kohta üldse teada (3 peret). Need andmed viitavad nii hävinud või
lahkunud peredele kui ka talude suutmatusele (sõjaeelset) maad üles harida. Sellise
suutmatuse põhjus aga oli sõjajärgses töökäte ja kariloomade nappuses. Uderna külade
peremeeste nimed vahetusid paari aasta jooksul peaaegu täielikult välja.
1601. revisjoniprotokollis on ära toodud perede ja adramaade arv Uderna külades. Selle
järgi oli Suur-Udernas pärast 1586. aastat tekkinud juurde vähemalt kaks peret. Kuna
adramaade arv oli jäänud peaaegu samaks, peavad need olema kas kuidagi ümber
jaotunud või oli uutel peredel väga vähe maad või polnud üldse.
Pärast 1601. aastat kaovad Uderna külad ja nende elanikud kirjalikest allikatest
järgmiseks kahekümne seitsmeks aastaks. Ajaloolised sündmused, mis nende ümber
toimusid, ei luba nende eluolu kohta sel ajal midagi head loota. 1602-1603 sõdisid
Liivimaa alal rootslased ja poolakad, ikaldus vili ning olid erakordselt külmad, nn.
väikese jääaja kõige karmimad aastad (Laur 1999, 47). Lisaks tabas Rõngu kihelkonda
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1602. aastal katk (Rebane 1938, 16). Sõjategevus Liivimaa alal jätkus 1611. aastani.
Kõikide nende kurbade sündmuste mõju kohta Uderna piirkonnas pole otseseid
andmeid, kuid võrdluseks võib tuua teate 1613. aastast Rõngu naaberkihelkonna, Rannu
kohta, et see oli rahvast peaaegu lage (Rebane 1938, 16). 1625. aastal Rootsi aja
algusesse jõudnud Suur-Udernas on 1601. aastal loetletud üheksa pere asemel alles
kolm.
Uderna mõisa kohta infot ega otsest viidet sellele Liivi sõja järgsest perioodist pärit
allikates ei ole, kuigi teavet leidub Uderna külade omanike kohta. Külad on mainitud
Kavilda mõisa all - tõenäoliselt saab selle faktiga seoses oletada hilisemat teavet Uderna
mõisa varasemat teket Kavilda karjamõisana. Poola-aegsete allikate järgi olid Uderna
külad kahe poola aadliperekonna käes ja seda tõenäoliselt vähemalt aastail 1588-1625.
Uderna külade omanikena (nimetatud 1588 Rannu mõisa all) on mainitud Wolskit ja
tema tütremees Binskit (Volsky, Sbinsky). (Roslavlev 1973, 234 ja 1965, 153) Nii SuurUderna kui Väike-Uderna küla kuulusid poolaaegsete revisjonimaterjalide järgi (info
aastaist 1585 kuni 1592) Kavilda mõisa alla, välja arvatud 1588. aastal, mil nad on
loetud Rannu mõisa alla (Roslavlev 1970, 164 ja 1973, 234, 319, 388). 1601. aasta
revisjoni teistsugustest andmetest ja nende võimalikust ekslikkusest on aga juttu eespool
olevas allikate kirjelduses.1627. aastal mainitakse Uderna mõisa maha jätmist Binsky
poolt ja võiks eeldada, et vahepeal on karjamõisana (taas)tekkinud Uderna mõis ise ning
et vähemalt üks Uderna küladest, tõenäoliselt Suur-Uderna, mida juba varem on
seostatud Kavilda Tiesenhausenitega, kuulus selle alla.
Huvitav fakt on see, et enam kui sajand hiljem, 18. sajandi lõpus ja 19. sajandi alguses,
on Uderna mõisa maakeelse nimena ära toodud Pinske või Pinski mõis ja Suur-Uderna
küla nimetatud veel 1804 kirikuraamatus (EAA.1264.1.244) Pinske / Pinski Uderna.
Seda nime annab tõenäoliselt seostada poolaaegse omaniku Binskiga.
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3.4. Kirjalikud allikad Uderna küla(de) kohta Rootsi aja algusest
18.sajandi II pooleni

1625. augustis langes rootslaste kätte Tartu – ja Uderna külad vahetasid sõjasaagina
omanikku. Nende ajalukku võib märkida Rootsi sõjaväe teenistuses oleva baltisakslase,
major Christopher von Güntersbergi nime, kellest sai samal aastal Uderna mõisa ja ühes
teiste küladega ka Suur-Uderna omanik. Külasse aga oli 1628. aastaks jäänud kõigest
kolm peret võrreldes 1601. aasta üheksaga (Roslavlev 1965, 153). Talude suurus oli
jäänud samaks. Huvitav on see, et kõik allesjäänud pered olid varustatud vajaliku 2
rakendi tööloomadega, mis on E.Tarveli järgi ¼ poola adramaa jaoks vajaminev
miinimum (Tarvel 1964, 14). Üldine pilt aga oli sarnane Liivi sõja järgsele: 1630
maarevisjoni järgi olid Rõngu kihelkonna talude adramaadest 71,4% tühjad. Muuhulgas
on teada, et üks Atramõisa uusasunik oli Udernast pärit (Rebane 1938, 16). 1638. aastal,
kümme aastat hiljem, oli Suur-Uderna külas samaks jäänud ainult üks peremees, neli
olid uustulnukad. Lisaks jagunes maa uustulnukate vahel ebaühtlasemalt kui varasemate
perede juures: kui 1625 oli kõigi talude suurus ¼ poola adramaad, siis 1638. aastal oli
kahel perel ¼, ühel 3/8 ning ainukese põlispere (s.t. sellenimeline pere(mees) oli seal
juba 1625) maade suurus

½ adramaad. Ühel Suur-Uderna ¼ adramaa suurustest

taludest, ning ka 3/8 adramaa suurusel talul pole piisavalt ehk 2 rakendi jagu härgi ja
hobuseid. Samas on taludes loetletud rohkem lehmi, millel oli kindlasti oluline
positiivne mõju põldude väetamisele. Väike-Uderna perede hulgas oli samuti kaks
uustulnukat, kellest kummalgi polnud piisavalt rakmeloomi (LM, 88).
1684 aastal leiab Uderna mõisa kirjeldusraamatust üheteistkümne peremehega Uderna
küla (Udderna Külla), mille näol tõenäoliselt tegu Suur-Udernaga (EAA.308. 6. 282.).
Mitte ühegi peremehe nime ei saa kuidagi seostada 1638. aastal mainitutega. Samas
võiks positiivse märgina vaadata perede siiani suurimat hulka – ehk osutab see rahva
elujärje üldisele paranemisele.
Rootsi aja algusest leiab ka esmakordse täpsema Uderna mõisa (Udderen Moysa),
kirjelduse. See on pärit aastast 1627 ja kirjeldab nii mõisa kui ka käsitleb selle omaniku
vahetust. Viimane on üldisel ajaloolisel taustal asjade loomulik käik: peale Rootsi edu
sõjas toimub nähtavasti, kus vähegi võimalik, võidetud maa jagamine. 1627.
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mõisakirjelduse järgi saab 1625. aastal mõisa enesele Christopher von Guenterberg
(Rootsi sõjaväe teenistuses olev baltisakslane, major Güntersberg). Uderna mõisa kohta
on seal esmakordselt kirjas, et enne oli tegu Kavilda mõisa karjamõisaga (Roslavlev
1965, 153). Güntersberg, mõisakirjelduse järgi,

„võtab enesele“ Binsky poolt

mahajäetud mõisa ja hiljem arvatakse see tema palgast maha30 (Roslavlev 1965, 153).
Güntersbergide suguvõsaga on Uderna mõis seotud peaaegu kogu käsitletava (18.
sajandi II pooleni) perioodi lõpuni: 18 sajandil, pärast Güntersberge, läheb mõis abielu
kaudu Reutz`ide perekonna kätte, kelle käes see on 18. sajandi lõpuni, mil nad rendivad
seda Diedrichs`ide perekonnalt (EAA. 567.3.59).
Mõis ise on 1627. aastal väike ja vilets – tundub, et kirjeldaja on üritanud seda lausa
rõhutada. Härrastemaja oma kahe toaga on vaevalt et enam kui talupojahütt (mis on
tegelikult igati tüüpiline 17. sajandi mõisale), selle lähedal kaks kinnikasvanud tiiki (so
gantz unrein), ja veel, viimaks, metsa on vähe31 (Roslavlev 1956:153). Mõisa küladeks
on peale Suur-Uderna nimetatud veel Paster Kuella, Puddiwer ja Illewest.
Aastast 1686. on teada, et Uderna mõis langes ühes teiste Rõngu kihelkonna mõisatega
reduktsiooni alla (EAA. 567.3.59). 17. sajandi lõpupoolel olid Rootsi riigi sõjalised
kulutused palju kasvanud, ning läänistatud maade tagasivõtmine aitas suurendada riigi
sissetulekuid. Lisaks andis

riigi maavalduse suurenemine majandusliku kapitali

absolutistlikule võimule, mida Rootsi suurriigis üritas kehtestada 1672. aastal troonile
asunud Karl XI. Liivimaa aadlit tabas reduktsioon raskemalt kui Eestimaa oma. Esmalt,
1684. aastal, võeti Liivimaal tagasi rootsi kõrgaadlile annetatud maavaldused. See
reduktsiooni esimene laine puudutab ka Uderna mõisa. Hiljem, 1688. aastal jätkus
reduktsioon Liivimaa aadlikele kuulunud mõisais. Nende maavaldusest läks riigi kätte

30

Anno 1625 hatt Guenterberg den Hoff allsbald einbekommen, da er den wenig Zehenden undt Hofes

Gebew so der Pohle Marczin Binsky nachgelassen zu sich
genohmmen, das ist ihm, wie sie vorgeben, an seiner Besoldung abgekuertzet worden (Roslavlev 1965,
153).
31 Ist nur eine halbe Meille in die Lenge undt ¼ in die Breite. Auf der Hoffstette stehett eine Herberge mit
2 Cammeren. 1 Richge, 1 Stahll, 1 Badtstuben, 2 Kleet. 3 gegrabene Teiche so gantz unrein. Hatt eine
stehende See Harwe Jerw. 1 Muehlstete Laywaka Wessky. Eine Belche Helwa Jeggi scheidet Odenpoehe
unnd Techelfer. Hatt gantz gringe Lande. Wuelttnuesse ist nicht mehr alss nur Brenholtz (Roslavlev 1965,
153).
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umbes kaks kolmandikku (Laur 2000, 69-70). Õiguslikult erines värsketes
kroonuvaldustes elanud talupoegade olukord positiivses mõttes eramõisates elanute
omast. Kuidas ja kas aga reduktsioon selles mõttes Uderna külarahva elu mõjutas, ei saa
hetkel täpsemalt arvata.
Saab oletada, et 1696.-1697. aasta ikaldus ja sellele järgnenud senistest Eesti ajaloos
suurim näljahäda, puudutasid ka Udernat. Näljale järgnesid taudid, ning üle Eesti suri
kokku 70 000 – 75 000 inimest, ehk viiendik tollasest rahvastikust (Laur 1999, 95)
Kuidas täpselt mõjutas Uderna elanikke Põhjasõda, pole teada, kuigi oletada võib, et
sarnastelt eelmistele sõdadele – laastavalt. On teateid Uderna ümbruse kohta, nimelt, et
1710.-1711. aastal suri Rõngu kihelkonnas katku 849 inimest (Rebane 1938, 20).

3.5. Uderna külarahvas kirjalikes allikates 16. sajandist 18.
sajandi II pooleni
Uderna külade ja sealsete perede kohta olemasolev üksikasjalikum teave saab alguse 16.
sajandi lõpust ning see puudutab kuni 17. sajandi lõpuni ennekõike perede
majanduslikku võimekust: adramaade arvu, tööloomi, töökäsi. Esmalt on ära toodud
ainult adramaade hulk ning see, palju neist on tühje ja palju kasutuses. 1585. aastal
kuulusid mõlemad Uderna külad Kavilda mõisa alla (Udrynal Wieszy, Udrynal Maly).
Väike-Udernast on nimetatud neli peremeest, Suur-Udernast viis. Suur-Udernast olid
sõja-aastad nähtavasti kergemini üle käinud: seal oli neli tühja poola adramaad
võrreldes Väike-Uderna kuue ja poolega. Seda tühja maad oli võrreldes kasutuses
olevaga siiski väga palju, üle 80%. Talu keskmine ehk normaalsuurus sel ajal oli ¼
poola adramaad (Ligi 1968, 72), mis vastab 1 saksa adramaale (taluadramaa) või 1/2
suurele saksa adramaale (Liitoja–Tarkiainen 2000, 93). Neli tühja adramaad oleks
taluadramaade järgi kuueteistkümne keskmise või kaheksa suurema talu jagu, kuus ja
pool kahekümne kuue keskmise talu jagu. Seda on muidugi väga palju, isegi liiga palju,
võrreldes Uderna hilisemate perede arvu ja adramaade hulgaga ja tuleks eeldada ka
talude suuruse vähenemist sel ajal. Tühjade adramaade suhtes on samasugune pilt näha
naabruses asuvates külades: Pastaku külas oli neljast poola adramaast kolm tühja ja üks
jagatud 4 pere vahel, Teedlas viiest poola adramaast kolm tühjad ja kaks jagatud viie
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pere vahel. Talude suurus oli revisjoniandmete järgi kas ½ või ¼ poola adramaad.
Uderna külades valitses selles osas suhteline võrdsus: kõigil peremeestel peale ühe,
Pedo-nimelisel Väike-Udernas, oli ¼ poola adramaa suurune talu (Roslavlev 1970,
164).
Juba aasta hiljem, 1586, on toimunud oluline muutus. Väike-Uderna küla peremeeste
loetelust on kadunud kaks peremeest oma taludega: Pedo oma ½ poola adramaa ja Toc
¼ poola adramaa suuruste taludega. Üks kadunud taludest oli senine Väike- ja SuurUderna suurim. Kuhu nad kadusid? Võimalusi on mitmeid – sel ajal ei olnud
ebatavaline laostumine või perekonna hävimine. Kui peremees laostus ja jäi maata,
langes vabadikuseisusse, kellegi kodakondseks, võis ta revisjoniprotokolli andmetest
kaduda. Tegu võib olla ka halvasti koostatud loeteluga, kust kas peremees või talu
adramaade arv puudu. Pagemine paremat kohta otsima, kui uus peremees või
mõisarentnik nõudmistega liiale läks, on väga tõenäoline. Mõisast mõisasse siirdumine,
isegi hiljem kodumõisasse naasmine oli veel 17. sajandil üsna tüüpiline käitumine
(Liitoja-Tarkiainen 2000, 91-92) ja ei vajanud sugugi põhjuseks ennekuulmatult suurt
provokatsiooni mõisniku poolt. Lisaks oli sõda endisest Tartu piiskopkonnast raskelt üle
käinud – igal uuel ja vanal mõisaomanikul oli hädasti vaja tööjõudu. Maa ilma
talupoegadeta on kasutamata ressurss ja tõenäoliselt tuli igal mõisnikul ja
mõisavalitsejal arvestada pagemise kui talupoegade-poolse survevahendiga. Seda enam
teretulnud pidid igas mõisas olema sisserändajad kui uus, tasuta saadud tööjõud, keda
lisaks oli põliselanikest parem kontrolli all hoida. Võis juhtuda et mõisaomanikud, selle
asemel, et takistada talupoegade liikumist, tegid sisserännanuile soodustusi.
1588. aastal on Uderna külad (Udrynal Wiekszy, Udrynal Maly) erandina paigutatud
Rannu mõisa alla. Uderna külade järel on märge, et need on Wolski käes (hält Wolski).
Peremeeste nimed ja nende adramaade arv on samad, mis 1586. aasta loetelus. Kadunud
on tühjade adramaade loetelu (Roslavlev 1973, 234).
Juba viie aasta möödudes oli Uderna elanikkond sõjajärgsete sekelduste ja
rahvaliikumise tõttu tublisti muutunud. Suur-Uderna külla on allikate järgi tulnud kolm
uut peremeest, lisaks on endise nelja asemel nüüd kokku kaheksa talu. Peremeeste
nimed on kõik teised kui 1588. loetelus – kas siis tõesti olid nelja aastaga kõik
peremehed välja vahetunud? Ehk on nad uues loetelus mõne teise nime all? (nt Suur65

Udernas Rusoyo Pertemis = Pertemis Rusow?) See on usutav, kuna üks „pertemis“ võib
asenduda teisega ka loomulikul põlvkondade vahetuse teel. Huvitav on see, et 1592.
loetelus on külaelanike kohta rohkem infot kui varem – lisaks adramaade arvule on
kirjas talude hobused, härjad, lehmad ja sulased. Sulaseid (czeladz, Rosavlevi tõlge
knecht) on arvult kahtlaselt palju (ja kõige väiksemas talus, mis pooleterameestest
uusasukate oma, 3 tükki). Selline arv tundub olevat võimatu. Ehk on tegu lihtsalt
kodakondsete,

töövõimeliste

meeshingedega,

kelle

äramainimine

oleks

kõige

loogilisem? On teada, et 17. sajandil jäid raskete tingimuste tõttu laostunud talupojad
tihti samasse külla sulase või vabadikuna (Liitoja-Tarkiainen 2000, 93), võib-olla on ka
nemad osa sellest loetelust?
Suur-Uderna talunikud olid 1592. aasta seisuga enam-vähem samas majanduslikus
seisus kui Väike-Uderna omad: neil oli sama palju maad, kuid rohkem hobuseid, härgi
ja lehmi (kes on oma tööjõu ja sõnnikutootmisega tegelikult ühe talu põllumajandusliku
kandevõime määrajaiks). Muidugi, andis tunda ka see, et kolmel uustulijal oli kõike
vähem. Suur-Uderna seitsmest peremehest neljal oli kaks härga, ühel, uustulnukal on
üks härg. Kõigil peale uustulnuka Patesep Peter`i oli hobune, ühes peres kaks. Kahes
peres oli kaks lehma, neljas üks. Kokkuvõttes polnud vaid ühel-kahel talul
miinimumhulka loomi, et oma maad harida. Teiste hulgas oli 1592. aastaks tekkinud
üks uustulijaist pooleterameeste talu, mis oli nähtavasti vendade käes (Suchia Mik y
Gert). See oli mõlema Uderna küla taludest väikseim - 1/8 poola adramaa suurune. Enn
Tarvel on oletanud, et sellised väiksemad poolemeeste talud võisid tekkida just
tööloomade vähesuse tõttu peredes (Tarvel 1964, 26) ning ka nimetatud talus oli selgelt
liiga vähe loomi: üks härg, üks hobune ja lehm. Samas oli küllaldaselt töökäsi, kuna
nimetatud on 3 „sulast“. Kuna lisaks loomade vähesusele oli talu väike, tuleb eeldada,
et selle talu perel olid olemas mingid kõrvalelatusallikad peale põllumajanduse. Kõik
teised Väike- ja Suur- Uderna talud olid ¼ poola adramaa suurused.
Väike-Uderna neljast perest oli kolmes hobune, ühes kaks. Kõigis peredes oli kaks
härga ja kõigil, peale uustulnuk Panczel Jurgi, kaks lehma (tal oli üks) (Roslavlev 1973,
388). Sellest võib järeldada, et need pered olid suhteliselt keskmisel majanduslikul järjel
ning et kõigis peredes oli olemas vajalike rakkeloomade miinimumarv.
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1601. aastaks oli Suur-Udernas tekkinud juurde vähemalt kaks peret (või tekkinud
vähemalt üks ning sellele lisaks 1592. aasta pooleterameestest vendadel õnne olnud ja
saanud võimalikuks lahku lüüa, mis oli majanduslike tingimuste paranemisel asjade
loomulik käik). Ja ka adramaad pidid seal olema jaotunud kuidagi teistmoodi. Mis on
vahepeal tegelikult toimunud, on raske öelda, kuna 1600. aastal algas sõjategevus ja
selle mõju nii peredele kui revisjoni täpsusele on kindlasti olemas, aga milline? Seda ei
saa Uderna külade kohta täpsemalt pakkuda.
Esimesest Uderna mõisa kirjeldusest aastast 1628. leiab veel detailsema info SuurUderna küla elanike kohta. Peremeeste vara on loetletud üksikasjalikumalt kui varem:
lisaks talu suurusele, veoloomadele ja lehmadele on loetellu ilmunud uued kapitali
kategooriad – tütred, pojad, lambad ja sead. Peremehi endid on jäänud arvult kõigest
kolm 1601. aasta üheksast. Osa peredest on kadunud: talude suurus on endiselt ¼ poola
adramaad, kuid tühje adramaid on külas 2 3/4. Loomi on peredes vähem kui enne ja
ühes peres vähem kui vaja oleks: kahel peremehel on mõlemal kaks hobust, üks lehm ja
mitte ühtegi härga, kolmandal üks hobune, üks härg ja kaks lehma. Esimest korda on
loetletud perepojad ja -tütred: kahes peres on kaks last, ühes kolm. Tõenäoliselt on
loetletud siiski vaid need lapsed, kes juba tööikka jõudnud. Knechte (sulased)
kategooria on mitte ainult Uderna küla vaid terve mõisa ulatuses peaaegu tühi: ühes
peres on üks sulane (Roslavlev 1965, 153).
Kümme aastat hiljem on Suur-Udernas samaks jäänud ainult üks peremees – Vniko
Mello ehk Unnike Mell. Suur-Uderna küla nimekuju on seekord [V]drinkyllo. Kolm
ülejäänud peremeest on sisserändajad – üks Saaremaalt, üks kuramaalane ja üks
leedukas. See on üldse tavaline pilt ning sobib ümbruskondliku taustaga. Näiteks Rõngu
kihelkonna kohta on H. Rebane välja arvutanud, et 1638. oli seal kokku 53 pärusperet ja
41 uustulijate oma, sealhulgas 8 Läti ja Kuramaa, 5 Venemaa, 2 Leedu, 2 Poola ja 1
Soome päritoluga uustulijat. (Rebane 1938, 17). Seega inimesed liiguvad, kaovad ja
tulevad võib-olla taas, aga küla jääb oma kohale. Sel aastal on esimest korda loetletud
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külaelanike koormised32 ning lisaks tööeas lastele ka nooremad (seekord küll ainult
pojad).
Külaelanike kohta võiks veel välja tuua, et ainukest samaks jäänud peremeest Vniko
Mellot kirjeldav sõna Erbpaur tähendab üldiselt pärisorja, ajalooliselt hiljem aga
põlisperemeest (kes oma talu enesele päriseks ostnud). Järelikult on siin rõhutatud tema
sotsiaalset seisust, kuid kui tõlkida sõna Erbpaur „pärisori“, jääb lahtiseks küsimus,
miks on just tema nime juures seda märgitud.
Saaremaalt tulnud Pille Jürgeni puhul aga peaks märkima, et revisjoni sõnade järgi on ta
valmis tallu, nähtavasti siis varem tühjaks jäänusse asustatud (furm jahr sich in ein
fertig gesin(de) gestezt) ja ehk ka seda, et kuigi talupoegade liikumine oli 16. sajandi I
poolel endiselt tavaline, on Pille Jürgeni näol tegu eriti „tüüpilise“ uustulnukaga. 17.
sajandi alguses suunduti suhteliselt tihedalt asustatud Saaremaalt massiliselt mandrile ja
Lõuna-Eestisse asus üle 1000 talupojapere (Liitoja–Tarkiainen 2000, 84). Mati Lauri
arvutuste järgi võisid mandrile asunud saarlased 1620. aastail moodustada ¼ kogu Eesti
elanikkonnast (1999, 94). Samuti on Udernasse asunud kuramaalane üks väga paljudest,
kes sel ajal Lõuna-Eestisse asusid. Sunnismaisus sõjajärgsel ajal lihtsalt ei
funktsioneerinud – seda on näha ka muutustest veerandsaja aasta taguses, 1592. aasta
32

Bei Königs Stephani Zeiten haben 3 bauren vnd 2 Pobollen alhie gewohnet, vnd ist das land auff einen

Polnischen haken, so 4 deudsche in sich helt, geschätzet worden, von solchem polnischen Viertel ist
gezahlet 3 loff jegliches Korns, 2 Rigische Dlr. Landtgeldt, 5 tage arbeit.
1/2 Vniko Mello ein Erbpaur , zahlt 6 tonne roggen, 5 gersten 1 ½ haber (Hafer =kaer), thut 4 tage
arbeit, hatt 2 Söhne, Hansz vnd Bert einer arbeitet, der ander fängt an zue arbeiten, hatt 2 Pferde, 1 par
Ochsen, 3 Kühe.

3/8 Aszmusz ein Churländer, in der jugend mit seinem Vater herkommen, zahlt 4 tonne roggen, 3 gersten,
1 haber thut 4 tage arbeit, hatt 1 Pferdt, 1 Ochsen, 2 Kühe.

1/4 Pille Jürgen von Oesel, furm jahr sich in ein fertig gesin(de) gesetzt, zahlt 4 tonne roggen, 3 ½
gersten, 1 ½ haber, thut 4 tage arbeit, hatt 3 kleine Söhne, Jane, Jürgen vnd Matzka, 1 Pferdt, 1 par
Ochsen zur Heur, 2 Kühe.
Ao: 641: ¼ Pawel ein littauer, 1 jahr geseszen, hatt 1 Pferdt, 1 Kuh(e). (LM, 87-88)
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külaelanike nimekirjas. Ühest küljest andis selline liikumisvõimalus ümberasujatele
võimaluse paremat elukohta otsida, teisest küljest soodustas senise asustuse
järjepidevuse katkemine kahtlemata pärisorjastamist.
Samast aastast on pärit Kavilda (Cawelecht) mõisa kirjeldus, mille all omakorda Uderna
küla ([V]drinkyll). Sellest tuleb välja, et tegu on Väike-Udernaga, ning et see kuulus
endiselt Kavilda mõisale (kuigi enne, vahepeal on kuulunud Teedla mõisale). VäikeUderna taluperemehed olid uustulnukad nagu Suur-Udernaski – külla pole jäänud
ühtegi põlist peret. Mõlemad peremehed olid pärit suhteliselt lähedalt33 ja vähemalt üks
neist oli vähemalt keskmisel järjel.
1684 aastal leiab Uderna mõisakirjelduse (EAA. 308.6.282.) alt

üheteistkümne

peremehega Uderna küla (Udderna Külla) Ühtegi peremeeste nimedest ei saa paraku
seostada ei varasemate ega ka hilisemate perede ega talude nimedega.
18. sajandi teated Uderna külaelanike kohta on enamuses seotud hoopis teise
valdkonnaga kui senine majanduslik ja demograafiline teave. Väga suur enamus sellest,
mis on uus, on ära toodud allpoololevas tekstis ja jääb siinkohal seetõttu vahele. Peaks
ära märkima, et 18. sajandi talusid saab juba seostada praeguste Kuke ja Lauri taludega.
Uderna mõisa vakuraamatus 1721.aastast alates esinevad talu nimedena Kika, Kicko
(EAA. 567.2.381) ja ka hilisema 1802 kirikuraamatus (EAA. 1264.1.244) on näha
Lauri talu Kirrepa Udderna all ja Kikka (1809 Kukke) Pinske Udderna all. Kuna Mellini
kaardil (EAA. 854.4.470.5) Uderna mõisa juures on antud selle eestikeelseks nimeks
Pinski mõis, saab selle info järgi seostada praeguse Kuke, Umboja ja Külaotsa talude
ala endise Suur-Uderna küla (mis ajalooliselt kuulus Uderna (Pintske, Pintski) mõisa
alla) ja selle elanikega, ning praeguse Lauri talu ala ajaloolise Väike-Uderna küla ja
selle elanikega.

33(3/8 Matsz auszm Helmitschen, bey Pohlen zeiten herkommen, zahlt 3 tonne roggen, 2 ½ gersten 1
haber, thut 3 tage arbeit, hatt 1 groszen bruder Rikandt, 1 pferdt, 1 par Ochsen, 2 Kühe.
[A]o: 639: ¼ Jurri auszm Dörptischen Hakelwerck, ins dritte jahr gewohnt, hatt 1 pferdt, 1 Kuhe.) (LM,
116)
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17. sajandi allikate järgi võib kokkuvõtteks öelda, et 16. sajandi II poolest 17. sajandi I
veerandi lõpuni polnud elu külas sugugi stabiilne. Perede arv külas muutus
sõjasündmuste tagajärjel väga palju ning pole võimatu, et sajandi lõpuks olid
uustulnukate vastu välja vahetunud kõik Suur-Uderna pered. Sellised protsessid
toimusid kogu Eestis ning märkisid senise võimaliku stabiilsuse katkemist külaasustuses
ning keskaja lõppu. Uus külakogukond kujunes ilmselt varasemast erinevaks, kuigi
raske on välja tuua, millised need erinevused täpselt olla võisid. Järgmine suur
katkestus, mida aga Uderna kohta käivatest allikatest näha ei saa, oli ilmselt Põhjasõja
aeg.

3.6. Uderna elanike vaimuelu ja moraalne pale
Uderna külade haridustaseme ja kultuuri kohta enne 18. sajandit on raske oletusi teha,
kuna teada on neist vähe. Sellest hoolimata on hulgaliselt teateid tolleaegse Liivimaa
elanike kohta, et saaks teha üldistusi. Üsna kindlalt olid peaaegu kõik külade elanikest
kirjaoskamatud. Võimalik, et osa neist oskas lugeda, kuid mitte palju. Võib uskuda, et
Uderna küla elanik pidas tähtsaks ennekõike traditsiooni ja järgis oma vanematelt
õpitud (rahva)usulisi ja igapäevaelu rituaale. Kuid kui otsida kristluse osa külaelanike
elus, siis saab väita, et Liivi sõjani ja sellele järgnenud nn. Poola ajal, s.t. 1625. aastani
olid Uderna ja üldse Rõngu kihelkonna elanikud ennekõike mõjutatud katoliiklikust
traditsioonist. Tõenäoliselt võis see mõju olla veidi suurem kui mujal näiteks seetõttu, et
jesuiitide 1583.-1603. aastate tegevuse keskpaik oli Tartu ning nende lauamõisaks
Rõngu mõis (Laur 1999, 20). Samas, ehkki katoliku kirik tegi teatud üritusi maarahva
harimiseks, ei sarnanenud see sugugi hilisemate rahvahariduse sünnivalude ega ka 18.
sajandi II poolel lõpuks kanda kinnitanud tõsise kristliku seletustöö ja rahva vaimuelu
kontrolli alla võtmisega. Katoliikluse tulemus oli pigem sünkretism – midagi kristlikust
õpetusest hakkab kohalikele külge, enamus ei hakka ja see, mida usutakse, on nii
sügavalt rahvausuga läbi põimunud, et kristluseks saab seda nimetada üht silma kinni
pigistades. Hilisem, Rootsi aja alguse luteri kirik jäi maarahvale samuti suhteliselt
võõraks - üldine taustinfo näitab, et kokkuvõttes jäi eestlaste side ristiusuga päris
pinnapealseks kuni 18. sajandi alguse vennastekoguduste liikumiseni. Uderna puhul
tundub lisaks, et ka see esimene laine läks vähemalt 18. sajandi I poolel külast kaarega
mööda – kirjalikest allikatest ei leia mingeid teateid vennastekoguduste töö kohta
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Udernas, ja nagu järgnevast tekstist selgub, ei viita sellele ka kaudselt midagi (näiteks
paranenud lugemisoskus või kristlik moraal).
Need esimesed allikad, mis Uderna piirkonna kohta alates 18. sajandi alguskümneist on,
kinnitavad kiriku kehva võimu oma koguduse üle. Kirik tundub olevat ebapopulaarne ja
rahva moraal vilets. Kõik see tuleb välja 1717. aastast Rõngu kirikuõpetajaks saanud
pastor Theophilius Eichleri kirjeldustest. 1717. aastal kaebab Eichler väga Rõngu
kihelkonna talupoegade rumaluse (ei õpita katekismust enne, kui vaja abielluda, ja siis
on inimesed juba liiga kõva peaga, et õppida), joomarluse (lapsi ei saa enne ristida, kui
hangitud suurel hulgal viina ja õlut, mistõttu lapsi sureb ristimata), halva kirikuskäimise
(laupäeval peetavat talguid, mille järgi juuakse end kollektiivselt nii täis, et pühapäeval
jõuab kirikusse vaevalt 10 inimest) ja ihnuse üle (Olevat neidki, kes pole õpetajale üldse
midagi maksnud. Neilt köstriga nõudmas käies, üteldud õpetajale lausa näkku: „Minna
ei olle igganes masnu“.) Lisaks kahtlustab Eichler, et talupojad matavad surnuid
„võssa“(Rebane 1938, 21-22). Eichleri kahtlustus surnute matmise kohta tundub olevat
põhjendatud – nt 1926. aasta Rõngu kihelkonna kirjeldusest leiab ainuüksi Uderna valla
piiridest viis kalme- või kalmumäge, neist lähim kohe endise Suur-Uderna küla,
praeguse Umboja talu maadel (Noppel 1926, 25). Lisaks paistavad õnnetul kombel eriti
silma Uderna mõisas teenivad naisterahvad - nimelt hooramise, abielurikkumise ja teiste
sarnaste süütegudega. Uderna nimi ei ole kirikuõpetaja jaoks üldse eriti heas kirjas:
esineb veel seoses sellega, et sealsed talupojad on kirikuõpetajale kõige rohkem palka
võlgu (Rebane 1938, 22-23) ning 18. sajandi lõpupoole suure suguhaiguste levikuga
(Rebane 1938, 26). Tundub, et probleemiks on see, et kirikuõpetaja ja külakogukonna
arusaam moraalsusest erineb tublisti.
Seda üldpilti ei paranda ka teine allikaliik, milles 18. sajandi I poole Uderna elanikud
peamiselt esindatud on: kohtutoimikud ja pahategijate loetelud (EAA. 914.1.115, EAA.
914.1.286, EAA. 914.1.342, EAA. 914.1.384). Kohtutoimikutes on ära toodud
rängemad süüasjad, mis jõudsid välja Tartu Maakohtusse. Peaks märkima, et esimene
Uderna kurikaela käsitlev

kohtutoimik on aastast 1718 (EAA. 914.1.115) ja seal

käsitletakse kupja Tohu Ewerti süüasja sodoomias. Dokumendis esineb ka teisi inimesi
Uderna külarahvast, säilik ise on kolmkümmend lehekülge paks ja ületab tekstiosa
suuruselt tublisti mahult järgmist Uderna küla puudutavat kirjalikku allikat, Uderna
mõisa säilinud dokumentide kogumikku aastaist 1638 kuni 1756 (EAA. 567.3.59).
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Kohtutoimikuid ja pahategijate loetelusid on ka teiste külade kohta ja kokkuvõttes ei
paista Uderna tegelikult nende hulgast eriti silma.
Mitmed Uderna inimeste kohta olemasolevad teated puudutavad abielurikkumisi ja
vallaslapsi, ning suur osa neist on pärit kirikuõpetaja Eichleri sulest. Need probleemid
leidsid lahenduse ja kohtumõistmise kohalikul tasandil. Näib, et vallaslaste tegemine ja
muud amoraalsed ettevõtmised ei tundu külaelanikele säärased patuteod, kui õpetaja
Eichlerile. Samas, ehk näitab selline kirjelduste hulk Uderna ja ka teiste Rõngu
kihelkonna külade elanike omavahelisi halbu suhteid, pealekaebamist ja püüdu näiteks
abielurikkumisi vältida – lõppude lõpuks pidi kirikuõpetaja kõigist neist patutegudest
kellegi käest teada saama. Sarnane pahategude nimekiri on ka teistel küladel – asi on
seega pigem kirjutajas kui külaelanikes.
Hariduse andmine lastele läheb Rõngu kihelkonnas vahelduva eduga, kuid pigem
kehvasti kui hästi. 1690. aastast on teada, et Rõngu kirikumõisas asutatakse kool, mille
õpetajaks saab umbes kahekümneaastane B.G. Forseliuse õpilane Ignatsi Jaak (Rebane
1938, 19). Seda kooli aga ei saa otseselt seostada Uderna külade lastega, kindlasti mitte
suurema osaga neist, kuna laps lasti sellel ajal kooli ennekõike viimase häda korral –
ning 1700. aastal alanud Põhjasõda tegi kõigile haridusvõimalustele pikaks ajaks lõpu.
18. sajandi II poolest on teada esimene märge Udernas asunud kooli kohta: 1765. aastal
asutatakse mõisakool, kus õpib 12 last (Rebane 1938, 25). Üldisel kultuurilisel taustal
võib oletada Uderna elanike haridusvõimaluste paranemist ning kristliku kultuuri
olulisemat omaksvõttu alates 18. sajandi II poolest.

3.7. Kokkuvõte
Kaasaegse Uderna küla minevikku puudutavat teavet leiab erinevaist allikaliikidest,
mille alusel Eesti maarahva ajalugu tavaliselt uuritakse. Uderna ala 13.-18. sajandit
puudutavaist kirjalikest allikatest saab mainida kolme 17.-18. sajandi kaarti, Uderna
mõisa dokumentide kogu, erinevate 16.-17. sajandi adramaarevisjonide protokolle ning
samast ajast pärit mõisa kirjeldusraamatut. Lisaks on säilinud üks 18. sajandi I poole
vakuraamat, ning ära peaks tooma ka ühe 19. sajandi päris algusest pärit kirikumeetrika.
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Kahe Uderna küla elanike kohta leiab ehk kõige üksikasjalikumat teavet perioodist 16.
sajandi lõpust 17. sajandi lõpuni. See teave on seotud ajalooliselt keeruliste
sõjaaegadega ning külade omanike mitme väljavahetumisega. Adramaarevisjonide
protokollidest on näha perede arvu ning nimede pidev muutumine külades, ning ei saa
välistada, et Liivi sõja ajal ning sellele järgnenud aastail vahetus välja kogu külade
elanikkond. Seda ei saa seostada üksnes sõja laastamistööga, vaid ka selleaegse
erakordselt halva kliima, näljahäda ja epideemiatega. Vaadates seda protsessi üldiste
ajalooliste sündmuste taustal, saab perede väljavahetumist seostada keskaegse asustuse
tõenäolise järjepidevuse katkemise ning sellega seotud endisest rängema maarahva
pärisorjastamisega.
17. sajandi lõpust 18. sajandi algusveerandini on Uderna küla elanike kohta teavet väga
vähe. 17. sajandil, täpsemalt teadmata ajal, saab kahest seni eraldatud Uderna külast üks
haldusüksus. Seda saab ilmselt seostada külade minekuga sama, Uderna mõisa
kuuluvusse. 18. sajandi algusveerandist, Põhjasõja-järgsest ajast, on pärit esimesed
teated Uderna küla elanike võimaliku vaimu- ja kultuurielu kohta. Need on pärit Rõngu
kirikuõpetaja Theophilius Eichleri kirjeldustest, mis aga puudutavad enamasti
sotsiaalsetest ning kristlikest normidest kõrvalekaldumist. Üldjoontes tundub, et
kristlikud moraalinormid ning haridus pole Uderna elanike seas veel 18. sajandi I poolel
eriti juurdunud. Esimene lähedalasuv kool asutatakse 18. sajandi II poolel Uderna
mõisas.
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4. Uderna elanikkonna sotsiaalne struktuur
Igas inimrühmas on üksikisikutel erinevad staatused ning rollid, mis sõltuvad inimese
vanusest, soost, igapäevatööst ning ühiskondlikust ja kogukondlikust positsioonist.
Uderna külakogukonna võimaliku sotsiaalse struktuuri uurimine on oluline, kuna
ülalloetletud erinevused olid ka Udernas kahtlemata olemas. Nende erinevuste välja
toomine ja analüüsimine annab võimaluse vähendada arheoloogilise leiumaterjali
anonüümsust ja anda kunagise külakogukonna liikmetele suuremat isikupära. Lisaks on
tegu uudse

lähenemisviisiga Eesti kesk- ja varauusaegsete külade arheoloogilise

materjali uurimisel, mis võib anda huvitavaid tulemusi.
Selles alapeatükis on leiumaterjali alusel esmalt arutletud selle üle, kuivõrd nähtavad
võiksid Uderna arheoloogilises leiumaterjalis olla külaelanike erinevad vanuserühmad.
Seejärel on kirjanduse alusel üritatud otsida võimalusi külakogukonna erinevate
sotsiaalsete rühmade eristamiseks arheoloogilises materjalis.

4.1. Sooline ja vanuseline koosseis, sotsiaalsed rühmad

4.1.1. Uderna täiskasvanud mehed ja naised

Täisealistele meestele ja naistele kuuluvaid ja nende töödega seotud esemeid ei tule
siinkohal kuigi pikalt käsitleda. Põhjus on lihtne: leides asulakoha arheoloogilisest
materjalist tööriista, ehte või relva, eeldab selle vaatleja ja uurija peaaegu automaatselt,
et tegu on täisealisele inimesele kuulunud asjaga. Seega saaks peaaegu kogu senise
leiumaterjali käsitluse selle alapeatüki alla paigutada. Külas ja taluperes elasid aga ka
teistesse vanuserühmadesse kuulunud inimesed. Seetõttu on allpool neile pööratud
eraldi tähelepanu, hoolimata sellest, et neile omistatava leiumaterjali otsimisel tekib
raskusi – nagu välja tuleb, eriti vanurite puhul. Samas oli eri vanuserühmadele talus
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kindlasti omistatud erinev staatus, tähtsus ja tööülesanded, ning seda ei tohiks
arheoloogilist materjali vaadeldes unustada.
Probleemiks on see, et sugu ja perekonnasisest staatust on leiumaterjalis samuti väga
keeruline eristada. Ei saa väita, et 18. sajandi ja hilisema aja teadete järgi naistetöid ja
meestetöid tegid sarnase tööjaotuse järgi 13. sajandi alguse mehed ja naised. Samuti ei
saa väita, et Uderna naised kunagi vajaduse korral meestetöid ette ei võtnud ja
vastupidi. Võib-olla saaks teha oletusi (veel panustega) kalmematerjali alusel, mis peaks
väljendama idealiseeritud staatusi ja rolle, kuid selle järgi ei saa kindlasti teha kindlaid
ja ulatuslikke üldistusi suvalise asulakoha elanike igapäevaelu kohta. Lisaks pole
keskaja edenedes hilisemate matuste leiumaterjalis enam panuseid. Samuti tekib
küsimus selle kohta, kes oli talus perekonnapea – kas näiteks vanurist isa või tema
tööjõuline poeg? Või juhtis majapidamist hoopis perekonnapea lesk, ning milliseid
muutuseid tõi nendesse jõuvahekordadesse sajandite möödumine? Perekonnaliikmete
võimaliku staatuse kohta kesk- ja varauusaja külas on igal teema uurijal kahtlemata
omad eeldused, on need välja toodud või mitte, kuid neile eeldustele faktidelt toetust
leida on väga keeruline. Alati saab ju kasutada neidsamu fakte teises võtmes. Penelope
M. Allison on kogumikus The Archaeology of Household Activities seda probleemi
sõnastanud nii: arheoloogiliselt uuritud ehitiste jäänustes ja leiumaterjalis ei ole
tegelikult nähtav sugu ega staatus, mehed ega naised. Kui tõlgendamisel osad
majapidamise liikmetest nähtamatuks jäävad, näitab see tõlgendaja eeldust, et teised
majapidamise liikmed on (materjalis) rohkem nähtavad (TAHA, 10). Seega jääb Uderna
meeste ja naiste justkui enesestmõistetavate esemete, tööde ja tegevuste nägemine
hetkel tulevikku või iga materjali uurija enese välja mõelda. Järgnevalt võiks otsida
neid,

kelle

olemasolu

arheoloogilises

leiumaterjalis

oleks

justkui

vähem

enesestmõistetav: lapsi ja vanureid.

4.1.2. Uderna lapsed
Ajalooalases kirjanduses on erineval moel arutletud lapsepõlve pikkuse või selle
puudumise üle kesk- ja varauusajal ning räägitud laste kohtlemisest julmalt või pisikeste
täiskasvanutena. Iga katse teha üldistavaid väiteid lapsepõlve üksikasjade kohta tundub
aga väga kahtlane – laste elu on küll seotud üldise kultuurikeskkonnaga, kuid ennekõike
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on lapse elukeskkonnaks tema enda pere. Perekonna sees aga võib isegi väga sarnases
kultuurikeskkonnas valitseda ühest äärmusest teise ulatuv õhkkond; lapsepõlved võivad
olla väga erinevad. Ei maksa otsida kesk- ja varauusaja laste ja vanemate suhetest
midagi eriliselt sünget. 14. sajandi alguses jutustab külafilosoofist ketser usuküsimustest
väga huvitatud Montaillou kogukonna karjustele maise maailma kiusatustest: „Saatan
ütles: „Mina viin teid oma maailma ja annan teile härgi, lehmi ja palju rikkusi, ka naise
kaaslaseks, ja saate endale oma majad ja saate lapsi ja kui teil on ükski laps, rõõmustate
enam tema pärast kui kogu selle rahu pärast, mis teil on siin paradiisis.““(Le Roy
Ladurie 1996, 45) Kindlasti rõõmustasid oma laste üle sama palju need keskaegsed
vanemad, kes elasid väikese Püreneede mägiküla asemel Udernas – seda enam, et
montaillou`lased asusid tunduvalt sügavamal kristlikus kultuuriruumis ja vaevalt et
Uderna elanikele kristlik lihasuretamine ja maise maailma põlgamine sarnaselt köitev
oli. Ehk võiks kolmesentimeetrise läbimõõduga muinasaja lõpust pärit nähtavasti
väiksele tüdrukule kuulunud plettornamendiga pronkskäevõru (419) kõneleda just
laste hoidmisest ja armastamisest, kuna tegu on esemega, mis tuli tõenäoliselt muretseda
väljastpoolt küla ning mille eest tuli muidugi maksta. Samamoodi võiks kirjeldada palju
hilisemast ajast, tõenäoliselt 18. sajandist pärit linnukujulist savivilet (287) (lisa 1,
joonis 37), mis võis olla

mõnele lapsele ostetud laadalt või potikaupmehe käest.

Savivile kõneleb ilmekalt vanema või mõne teise pereliikme pingutusest lapsele
heameelt valmistada, sellest, et last on armastatud ja tema olemasolu hinnatud piisavalt,
et osta talle väljastpoolt kodu praktilise väärtuseta mänguasi. Maa-asula arheoloogilises
materjalis laste mänguasju eriti tihti ei leidu – laste mängud toimusid seega ennekõike
isetehtud, koduste esemetega. Lisaks viitab savivile kui praktilises mõttes täiesti kasutu
eseme ostmine sellele, et perekond oli tõenäoliselt majanduslikult heal järjel ja sai
endale selliseid asju lubada. Kodus tehtud asjadest aga viitab Uderna laste mängudele
vurriluu (1221).
Mänguasjade hulka võiks kuuluda ka katkine vilepill (1401) (lisa 1, joonis 26). Samas
ei saa selles sugugi kindel olla, sest teisi, varasemast ajast pärinevaid leitud vilepille
pole seostatud laste ja nende mängudega. Kindel on see, et vilepill viitab
muusikariistana vaba aja veetmisele külas. Sarnaseid vilepille on leitud juba 9. sajandi
Hedeby leiumaterjali hulgas, ning hiljem Põhja- ja Kesk-Euroopast (Berg 1984, 33).
Lähemate naabrite juurest Lätist on teada kaks sarnast leidu 9.-10. sajandi Araiši
järveasulast. Lisaks on ühe Tērvete linnuse ahju savivaabal säilinud 13. sajandisse
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dateeritav joonis, millel kujutatud nähtavasti sarnase pilli mängimist (Уртан 1970, 226227). Hilisemast ajast ja Eestist on kaks keskaegset kitse või lamba sääreluust vilepilli
teada Lihulast. Vilepille on leitud ka Tartust ja Tallinnast (Luik 2005, 318). Teiste
vilepillide leiukohtade kontekstis on Uderna vilepill oma ümbruskonnas, agraarses maaasulas, võrdlemisi ebatavaline leid.
Uderna vilepill on katkine: see on murdunud nii huulikupoolsest kui ka teisest otsast.
Vilepilli sõrmeavadest ülalpool on näha kergeid lõikejälgi ja vilepilli tagakülje alumises
otsas paari millimeetri sügavune lõikejälg. On võimalik34, et katkist vilepilli on üritatud
parandada, kuid see tegevus on pooleli jäänud. Võib-olla aga on vilepilli tagakülje
lõikejälg pärit üritusest teha sinna sõrmiseauk, millega tegija miskipärast lõpuni ei
jõudnud.
Peaks ära mainima ühe otseselt „haridusliku“, tõenäoliselt hilisemaaegse leiu Udernast:
tumeda kivist krihvlikatke. Krihvlite katkendeid on leitud Tallinna dominiiklaste
kloostri kultuurkihist (seal asus 16.-18. sajandil linnakool), kuid laiemalt tulid tahvlid ja
krihvlid Eesti koolides kasutusele alles 19. sajandi keskpaigas (Vedru 1995, 33).

4.1.3. Uderna vanainimesed
Suurt roll laste õpetamisel ja kasvatamisel on tõenäoliselt olnud vanainimestel, kes ei
jõudnud enam teha tööd nii intensiivselt kui peremees ja –naine ning teised nooremad
kodakondsed. Võimalik, et kõrgesse vanusesse jõudnud inimene oli liiga nõrgaks ja
haigeks jäänud, et üldse tööjõuna arvestatav olla. Ometi olid vanurid olulised targemad
(või vähemalt elutargemad) talupere liikmed, kes olid oma elu jooksul kõige rohkem
näinud ja teinud. Vanainimesed võisid olla talupere laste peamised hoidjad ja
kasvatajad, kes õpetasid neile õigeid tegutsemisviise ja kombeid ning vajalike tööde
tegemist. Täies tööjõus pereliikmetel oli vaja teha palju töid ja omada palju erinevaid
oskusi, milliste lastele õpetamiseks pere noorematel liikmetel võib-olla aega nappis.
Tuleb meeles pidada, et kogu kirjeldatud ajaperioodi vältel, aja möödudes üha enam, ei
teinud talupere tööd üksnes ainult endale: suur hulk tööjõudu ja kuni veerand töö
produktidest tuli anda mõisale, midagi vastu saamata. Lisaks ei olnud talumajapidamine
34

Suuline kommentaar Heigi Luigelt 2.04. 2009.
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majanduslikult täiesti iseseisev: vaja oli ka vahetada oma toodangut näiteks
hädavajaliku raua ja soola vastu. See tähendab, et hoolimata pühadest ja pühaks
peetavaist päevadest, mil tööd ei tehtud või tehti vähem, oli tööjõulistel täiskasvanutel
vaja teha väga palju ja rasket tööd, mis tublisti kärpis laste õpetamiseks või nendega
tegelemiseks leiduvat aega ja ilmselt ka kannatust. Vanainimeste rolli selles osas ei saa
alahinnata ja nende olemasolu ei tohiks unustada.
Uderna arheoloogilise allikmaterjali kohta peab siiski ütlema, et vanainimestega ei saa
(või ei oska) siinkirjutaja mingeid kindlaid esemeid seostada. Seda saab seletada
faktiga, et tegu oli lõppude lõpuks täiskasvanud inimestega, kes tegid jõudumööda
tavalisi töid. Kui nad muutuste ajajärgul käitusid erinevalt nooremaist põlvkondadest,
omasid teistsugust vaimset kultuuri või kasutasid noortest erinevaid esemeid, pole see
arheoloogilises leiumaterjalis eristatav: viimane on piiritletav sajandite, mitte
põlvkondade ajavahemikus ja näitab põlvkonna lõikes püsivust enne muutumist. Siiski
on kahtlemata vajalik nad eraldi sotsiaalse grupina välja tuua, kuna Uderna küla taludes
olid nad kahtlemata olemas ja täitsid oma staatusele ja rollile vastavaid ülesandeid.
Loodetavasti saab tulevikus teha nii laste kui vanainimeste igapäevaelu kohta kesk- ja
varauusaja Eesti külas täpsemaid oletusi.

4.2. Sotsiaalne kihistumine

Et järgnevas tekstis kasutatud mõisted oleksid arusaadavad, peaks välja tooma, et need
on võetud prantsuse sotsioloogi Pierre Bourdieu teosest „Praktilised põhjused.
Teoteooriast.“, mis on ilmunud eesti keeles aastal 2003, ning leidnud viimasel
aastakümnel eriti humanitaarvaldkonnas väga laialdast kasutamist. Bourdieu olulisusest
võib aimu anda teadmine, et tema teos „Eristus. Maitse-eelistuste sotsiaalkriitika“ on
valitud Maailma Sotsioloogide Assotsiatsiooni poolt 20. sajandi kümne tähtsama
sotsioloogia-alase raamatu hulka. Eesti arheoloogiaalases kirjanduses on Bourdieu
põhimõtted siiani vähe kasutust leidnud, kuid siinkirjutaja leiab, et teoreetilise
aluspõhjana annaksid need märkimisväärse panuse iga endisaegse kogukonna sisemise
dünaamika mõistmisse ja aitaksid mõtestada üldisemate ühiskondlike protsesside tausta
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lahti läbi kogukonna enese positsiooni. Järgnevalt on välja toodud mõned üldmõisted,
mis käesoleva töö seisukohalt tunduvad eriti olulised.
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 (2003, 49). Nii näiteks võib üks ja seesama käitumine või hüve olla ühe silmis
peen, teise meelest peenutsemine või hooplemine ja kolmanda jaoks maitselagedus
(2003, 25).
Eristusoskus on tähtis, sest eristus on määravalt tähenduslik – sarnaste habitus`tega
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, 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 oli 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
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õiguste olemasolu sajanditepikkusel iseenda seaduslikkuse ja õiguste olemasolu
veendumuse sissejuurutamise tööl (2003, 132-141). Ei maksa kahelda, et keskaja ja
varauusaja kestes suurenes ennekõike saksakeelse ülemkihi valduses olev kirjeldatud
kapitalide koguhulk. Sellest hoolimata ei olnud vähemalt keskaja maarahvas sugugi
ühetaoline hall mass. Külakogukonna siseste sotsiaalsete positsioonide ning kapitali
liikide tervik võis olla vägagi kirev. Seega tuleks erinevaid sotsiaalseid positsioone
otsida ka selleaegsest arheoloogilisest materjalist. Alljärgnevalt on tehtud mõningaid
oletusi, kuidas seda teha saaks.

4.2.1. Staatused ja positsioonid külakogukonnas
Kihistumine on olemas igas kogukonnas ning sotsioloogid kasutavad selle mõõtmiseks
erinevaid kriteeriume. Järgnevalt on kirjeldatud kuut mõõdet, mille alusel sotsiaalseid
kihte tavapäraselt eristatakse.
Esimene selline mõõde on elukutse prestiiž. Näiteks võib kõrgem prestiiž olla
valitsemise, majanduse või sõjaväega seotud elukutseil.
Teine kriteerium on võim. Ivar Aimre on võimu osa ühiskonnas sõnastanud nii:
Seaduslik võim ja võimelisus saavutada eesmärke sotsiaalses süsteemis vastandub
mitteseaduslikule võimu omamisele. Võimu puhul ühinevad legaalne ja illegaalne
aspekt, samuti funktsionaalne ja düsfunktsionaalne roll kõigis sotsiaalsetes süsteemides.
Igas ühiskonnas on mõnel staatusel suur võim, teistel on see aga äärmiselt tühine.
Võimu hulga järgi saab erinevad staatused paigutada stratifikatsioonisüsteemi.
Sissetulek ja varandus ning võimalused koguda rikkust kapitali näol on ühiskonnas väga
erinevad. Samuti on erinevad ühiskonnaliikmete võimalused omandada haridust ja
teadmisi. Ühiskonniti võib staatust määrata ka religioosne kuuluvus ning sugulusgrupid
ning etnilised grupid (Aimre 2001, 238-239).
Keskaja talurahva erinevatest sotsiaalsetest kihtidest ning nende vahel olevaist
erinevustest on Eesti ajaloo alastes töödes mitmeid kordi kirjutatud (nt Ligi 1961, ETA,
Palli 1997). Läbi keskaega ja varauusaega hõlmanud aastasadade talurahvas ühtlustub ja
seda endiste paremate ja viletsamate staatuste kadumise tõttu läbi perede kogukondliku
ja ühiskondliku tõusu või languse. Talurahva erinevate staatuste ühtlustumine,
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„nivelleerumine“, nagu Herbert Ligi seda nimetas (1961, 321) on pikaajaline protsess,
mille edasiviimises on suur osa sõdade tekitatud kogukondliku järjepidevuse
katkestustel. Sõdadest enam aga võib pärisorjuse kinnistumise ja talurahva isiklike
vabaduste järk-järgulise allakäigu põhjuseks pidada saksakeelse ülemkihi lakkamatuid
pingutusi enda sotsiaalse ja poliitilise positsiooni parandamiseks võimuväljal. Sotsiaalne
ebavõrdsus saab suureneda vaid siis, kui ühiskonna ülemkihiks pürgijad omandavad
ebaproportsionaalselt suure erinevate kapitaliliikide koguhulga. Seega võib näiteks 18.
sajandi II poole viinapõletamise ja turustamisega seotud mõisamajanduslikku
murrangut, mis leidis aset peaaegu kohe pärast laastavat Põhjasõda, pidada tõelise
ebavõrdsuse

kinnistumiseks

ja

saksakeelse

ühiskonnakihi

suurimaks

võiduks

võimuväljal. Lõplikuks pärisorjastamiseks ei andnud alust niivõrd vallutuse ja
koloniseerimise ajalooline fakt, vaid pigem võimaluse korral talurahva koormiste
vähene, aga järk-järguline tõstmine ja isiklike vabaduste piiramine läbi sajandite, ehk
teisiti sõnastatult, majandusliku ja poliitilis-sotsiaalse kapitali kogumine ja kasvatamine
nn. Deutsch - klassi poolt. Eristus Deutsch vs Undeutsch iseenesest viitab sellele, kuidas
koloniseerimise alguses võrdlemisi vaesel ja kireval „aadlil“ tuli omandada võimalikult
suur võim ka kultuurilise ja sotsiaalse kapitali eraldamise ja monopoliseerimise teel,
millega tõestada ja teha enesestmõistetavaks iseenese ühiskondlik domineerimine.
Selles ei maksa näha etteaimatavat teadlikku protsessi, pseudoajaloolaste armastatud
suurt vandenõud, vaid igati loomulikku ja loogilist ülemkihi püüet oma positsiooni
parandada läbi majandusliku, sotsiaalse ja sümboolse eristumise ja eristamise.
Talurahvale tõi see sajandite jooksul, eriti varauusajal, kui sõdade järelnähuna varasem
kogukondlik korraldus täiesti segi löödi, kaasa üldise heaolu allakäigu, kaotamise
peaaegu kõigil väljadel. Majanduslik ja sotsiaalpoliitiline olukord, mis oleks
varakeskaja kogukonnale olnud talumatu ning toonud kaasa verise ülestõusu, võis 18.
sajandi II poole talupojale tunduda isegi hea.
Seega ei saa väita, et varakeskaegse, Liivi sõja eelse ja varauusaegse küla kogukonnas
võib eeldada sarnaste sotsiaalsete kihtide ja nende arvulise jaotuse, ega isegi sarnase
ühiskonna ja võimuvälja tajumise viisi olemasolu. Käesoleva töö eesmärki, Uderna küla
võimalikult põhjalikku uurimist silmas pidades, tekib küsimus, millised võisid olla
Uderna külakogukonna erinevad sotsiaalsed kihid, ning kas ja kuidas on neid võimalik
näha ja eristada. Arheoloogilistel kaevamistel saadud leiumaterjal katab ju väga pikka
perioodi hilisrauaajast varauusajani – aega, mil eelpoolkirjeldatud pikaajalised
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ühiskonda muutvad protsessid toimusid ka Uderna küla elanikega. Paraku ei saa
staatust, nagu ka sugu või vanust, asulakohalt välja kaevata - selle kohta saab teha vaid
erinevaid oletusi, võttes appi erinevaid allikaliike.
Kirjalike allikate põhjal on talurahva eri kihte uurinud mitmed Eesti ajaloolased.
Järgnevalt on ära toodud lühike kirjeldus talurahva sotsiaalse jagunemise kohta, mis
põhineb Herbert Ligi põhjalikust 16. sajandi talurahva olukorda käsitlevast tööst (1961).
16. sajandi ja eriti Liivi sõja eelne aeg on üldistuste otsimiseks hea, kuna paikneb keskja uusaja piiril ning sellest ajast pärit kirjalikud allikad näitavad seega erinevusi nii
varasemast kui hilisemast perioodist. Järgnevas tekstis on nimetatud ajaperioodi
talurahvaühiskonnas eristatud kihtide kirjelduste alusel tehtud mõningaid oletusi selle
kohta, kuidas võiks vastavaid ühiskonnakihte eristada keskaegses ja võib-olla ka osas
varauusaegses arheoloogilises külamaterjalis, ning kui palju on võimalik seostada neid
eristusi Uderna materjaliga.

4.2.2. Kõrgema staatusega külakogukonna liikmed
Talupoegade ülemkiht Vana-Liivimaal jagunes kaheks klassiks, kes keskaja vältel
staatustelt tasapisi teineteisele lähenesid. Nende nimetusteks on kasutatud termineid
„maavaba“ ja „vabatalupoeg“. Tegu oli väikese hulga talupoegadega, kellel ei olnud
adratalude koormiste- ja teokohustust. Maavabade näol oli tegu eestlastest
väikeläänimeestega, kellel keskaja varasemal poolel olid tõenäoliselt ainult sõjalised
kohustused,

s.t.

ratsateenistus.

Seda

ühiskonnakihti

on

peetud

13.

sajandi

koloniseerimiseelsete ülikute järeltulijaiks. Viimast arvamust toetab maavabade talude
sage paiknemine külast väljas ja mõnikord endiste hilisrauaaegsete linnuste läheduses
(Ligi 1961, 54). Ühiskonna muutudes keskaja lõpupoole vähenes aga vajadus
ratsateenistuse järele sõjaretkedel, ning selle asendas rahalise maksu nõue. Maavabade
jaoks oli kahtlemata tegu suure langusega ühiskondliku võimuvälja suhtelisel
positsioonil. Enam-vähem võrdse sõjalise tegevuse võimaluse kaotamine on praktiliselt
kogu poliitilise võimu kaotamine. Ei ole eriline üllatus, et sama ajaperioodiga saab
seostada talupoegade relvakandmiskeelu algusaja. Võib väita, et relvakandmiskeeld ja
selle järgimine viib talurahva justkui teise inimese liiki – kas on näiteks kaasaja
inimesel lihtne kujutleda, et ühiskonna enamusel on ametlikult keelatud enesekaitse
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igasuguse agressiooni vastu? Selline keeld röövis maarahvalt olulise vabaduse ja õiguse
ning aitab pärisorjastamise protsessile kaasa samaväärselt sunnismaisuse ja koormiste
tõstmisega.
Raharendile üleminek lähendas maavabu teisele, seni madalamal ühiskondlikul staatusel
paiknenud vabade talupoegade grupile – vabatalupoegadele. Viimased olid regulaarse
rahalise maksu eest vabastatud kõigist teistest koormistest. Enamiku talude vabaraha
suurust tõsteti tasapisi (Ligi 1961, 59). Liivi sõja eelsel ajal keskaegses külas elanud
heal majanduslikul järjel adratalupojal oli põhimõtteline võimalus liikuda kõrgemasse
ühiskonnakihti, saades raharenti maksvaks vabatalupojaks. See ei asetanud teda aga
teiste vabatalupoegadega päris sarnasesse positsiooni: hiljem vabatalu seisundisse
viidud talude vabaraha on enamasti suurem kui neil, mis varem vabataluks muudetud
(Ligi 1961, 60). Raha tasumata jätnud vabatalupoeg langes kohe tagasi adrutalupoja
seisusesse. Lisaks eristas maavabasid ja vabatalupoegi ülioluline joon - viimaste
sunnismaisus.
Ligi toob välja huvitava seaduspärasuse ajaloolistes allikates - vabade talude paiknemise
teistest eraldi, linnuse läheduses. See ei anna muidugi alust kirjalike allikate kinnituste
puudumisel pidada iga linnuse läheduses olevat talu maavaba või vabatalupoja
elupaigaks, küll aga on tegu konkreetse pidepunktiga, millele toetuda, ja mille alusel
esitada küsimusi, kui säärase talu maadel arheoloogilised kaevamised ette võtta tuleks.
Lisaks tasuks muidugi tähelepanu pöörata sellele, et vabatalupoja kui talurahva
koorekihti kuulunu elamine ja majapidamine peaksid olema vähemalt adrataluniku
elupaiga mõõtmeis ning sisaldama võrdlemisi rikkalikku leiumaterjali. Tegu peaks
olema pigem majapidamisseeria, mitte lühiajalise ja leiuvaese materjaliga elupaigaga.
Paraku tundub, et arheoloogilise materjali alusel jõuka adratalu ja sarnase vabatalu
eristamine täpsemalt on võimatu. Seega tuleks siinkohal välja tuua erinevate kirjalike
allikate

üksikasjadesse

süvenemise

erilist

tähtsust

jõukama

materjaliga

majapidamisseeriate arheoloogilisel uurimisel. Võib teha ka oletuse, et arheoloogiliselt
uuritud Eesti asulate hoonete ja majapidamiste leiumaterjali paiknemist ja esemete
hulka ning kvaliteeti arvesse võttev üldine analüüs võiks olla keskaegsete külaelanike
sotsiaalsete positsioonide täpsemal väljaselgitamisel hindamatu väärtusega.
Selle talurahva rühmaga võib Uderna küla leiumaterjali hulgast seostada sealt leitud
relvaleiud ning kannusekatked, ning võib-olla ka kaunistatud suitsed. Relvaleiud
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osutavad relvade kasutamisele ning kannused on sõjamehe staatusega seotav leid.
Nende esemete seotusest staatusega on pikemalt juttu peatüki 2 alapeatükis 4.
Vabatalupoegadega umbes samas sotsiaalses seisundis võisid olla möldrid, kõrtsmikud,
sepad ning kohati ka talupoegadest ametimehed (kupjad, vardjad, kiltrid) (Ligi 1961,
65). Osa neist oli vabastatud tavalistest adratalu koormistest, kuid selles suhtes oli näha
suuri paikkondlike erinevusi. Ametimehed võisid olla kogukonnas paremal järjel, aga ei
pruukinud seda olla. Seega oli tegu ühiskonnakihiga, mille eriline staatus sõltus
ennekõike sellest, kus nad elasid. Vähemalt seppade puhul võiks oletada, et nende
füüsilist asu- või elukohta külas väljendab konkreetne leiumaterjal. Uderna
leiumaterjalis on märke sepatööst ühes kindlas piirkonnas ja kindla hoonealuse
ümbruses, aga kutselise ja hea sotsiaalse positsiooniga sepa olemasolu külas on
kaheldav, kuna leide tundub olevat liiga napilt (vt ka peatükk 2. alapeatükk 2.3.).
Kupjaid, kiltreid ja teisi ametimehi on tihti nimepidi mainitud kirjalikes allikates ja
revisjonides, ning nende elukohta külas saab mõnel juhul (kuigi mitte Udernas)
kindlasti välja selgitada, kuid ei tundu olevat võimalik, et nende elukohtade
arheoloogiline leiumaterjal kuidagi erilisel moel teistsugune oleks.

4.2.3. Adratalupojad – küla keskklass
16. sajandi arvukaima talurahvarühma moodustasid adratalupojad. Sotsiaalse kihina
saab neid määratleda kui talupoegi, kelle talude suurust hinnatakse adramaades ja kes
ei ole raharendile üleviimise või mõnel muul põhjusel sattunud majanduslikult ja
õiguslikult mõnevõrra soodsamasse seisundisse (Ligi 1961, 43). Adratalupojad ei
pruukinud olla majanduslikult sarnasel järjel – nende talude suurus võis olla üpriski
erinev. Kuigi kõige suurem protsent kogu talude hulgast olid ühe adramaa suurused,
ulatus talude suurus veerand adramaast nelja-viieni. Selliseid suuri talusid esines küll
harva, kuid selgelt ei elanud nelja või viie adramaa suuruse talu pere, kes jõukuselt
võrreldav nii mõnegi omaaegse mõisnikuga, sarnaselt vaesele veerandadrikule. Kõigile
adratalunikele ühist teoorjust ei pruukinud sellise talu pere ise üldse täita – ja kes teab,
võib-olla sai see keskajal olla nii põlvkondade või isegi aastasadade kaupa? Suured
talud kasutasid teoorjuse kohustuse täitmiseks enamasti regulaarselt võõrast tööjõudu
ühiskonna madalamate kihtide hulgast (Ligi 1961, 51).
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Adratalude võimalikul otsimisel on üks kindel joon, millele keskaegse küla
arheoloogilises materjalis kahtlemata tähelepanu pöörata saab - nimelt püsivus. Nagu
näha järgnevast, üksjalgu kirjeldavast tekstilõigust, hoolitsesid adratalude kestvuse eest
läbi keeruliste sõjaaegade nii mõisnikud kui ka külakogukond ise. Ehk, teisiti
sõnastades, adratalu ei jäänud keskajal ega varauusaja alguses kuigi kauaks tühjaks, kui
see

oli

vähegi

võimalik.

Sellega

saab

kahtlemata

seletada

pikaaegsete

majapidamisseeriate olemasolu asulate kultuurkihtides, kus ühe majapidamise või isegi
hoone alalt on hulk leiumaterjali sajanditepikkusest ajavahemikust, justkui poleks sõjad,
näljahädad ja taudid peresid üldse hävitanud. Saab ka eeldada, et adrataluniku
majanduslik seis oli tunduvalt parem üksjalgade või vabadike omast ja vaadelda näiteks
hoonepõhjalt

ja

selle

ümbrusest

pärit

leiumaterjali,

võrreldes

seda

teistelt

hoonepõhjadelt ja nende ümbrusest leituga. Kui hoonealuselt on pärit rikkalik
sajanditepikkuse aja jooksul ladestunud leiumaterjal ja sellele lisaks näiteks hõbeehteid
või importesemeid, võib pigem välistada, et tegu oli vabadikumajaga. Samuti pole napi
leiumaterjali ja väikeste mõõtmetega hoone asula äärealal ilmselt adratalu. Võib ka
pakkuda, et vabadiku eluasemeks olnud kõrvalhoone oli väiksemate mõõtmetega kui
adrataluniku enda eluase. Näiteks võib tuua Uderna esimese hoone, 5,5 x 3,5 meetri
suuruse kivivundamendiga maakoja rikkaliku leiumaterjali, ja seda võrrelda Uderna
teise hoonealuse, asula äärealal asunud umbes 3,6-4,1 x 2-2,6 meetri suuruse
poolmaakoja napi leiumaterjaliga. Esimese hoone asukateks võib pidada jõukuselt
vähemalt adratalunikku, ning teise hoone elanikeks vabadikuperet.
Uderna II asulakoha leiumaterjali hulgas võib talupere keskmisest suurema jõukusega
ilmselt siduda kivikeraamika killud (vt peatükk 2 alapeatükk 1.5.), linnukujulise savivile
(vt käesoleva peatüki alapeatükki 1.2.) ja hilisemast materjalist võib-olla ka suure
hõbedast harisõrmuse (vt peatükk 2 alapeatükk 3.1.). Kivikeraamika leide on Udernast
nii vähe, et see pidi olema omaaegses külas tõeline haruldus ja puunõude ning lihtsate
kedral valmistatud pottide hulgas väga silma torkama. Kuna kilde on nii vähe, jääb
küsimuseks, kuidas ja miks kivikeraamika keskaegsesse Uderna külla jõudis.
Linnukujulise savivile kohta saab öelda, et ilmselt soetas selle lapsele jõukas pere (vt
käesoleva peatüki alapeatükki 1.2.).
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Varauusaega puudutavaist allikatest toob Aadu Must välja ka seaduspära, mis ilmselgelt
puudutab kultuurilise kapitali jagunemist hilisemas külakogukonnas. Nimelt on
19. sajandi alguspoole personaalraamatutest, kus märkmed talupoegade hariduse kohta,
näha, et paremad teadmised on (talu)peremeeste lastel (Must 2000, 121). Veel 18.
sajandi Uderna kohta käivaist kirjalikest allikatest (vt peatükk 3 alapeatükk 4) aga ei näi
sugugi, nagu oleks taluperede jaoks kultuuriline kapital selle hilisemas mõttes
(kirjaoskus, usuõpetuse tundmine) olnud suure väärtusega. Seega pidi Uderna kesk- ja
varasema varauusaja talupoegade kultuuriline kapital olema seotud kultuuri teiste
väljendusvormidega

–

sõnalise

rahvaloomingu

hea

tundmisega,

teadmistega

sünkretistlik-usulise tähtsusega rituaalide õige täitmise ja praktiliste tööoskuste hea
valdamisega. Seega võis keskaegse Uderna taluperes hilisemast kõrgem eriline staatus
olla elu jooksul nimetatud teadmised ja oskused omandanud vanemal põlvkonnal.
Nende käes oli oluline kultuurilise kapitali hulk ja lisaks teadmine, kuidas seda edukalt
ja praktiliselt rakendada. Tõenäoliselt ei saanud keskajal tekkida varauusajal võib-olla
esinenud olukorda, kus koolihariduse kaudu ühiskondlikul tasandil kõrgema väärtusega
kultuurilise kapitali omandanud noorem põlvkond omas teatud eelist ning jagas seda
endast vanematega.

4.2.4. Kogukonna vaesemad liikmed
Külakogukonna kehvemasse kihti kuulusid uustalu rajajatest üksjalad. Nende
majanduslik seisund oli adratalunikest tunduvalt kehvem ning koormised väiksemad.
Üksjala talu majanduslik kandejõud ei pruukinud ulatuda isegi pooleni keskmise
adratalu omast (Ligi 1961, 86). Üksjalad eristusid ülejäänud külakogukonnast ka
seetõttu, et nende (rajatud) talud asusid külakogukonnast ja põlistaludest enamasti
füüsiliselt eemal, näiteks metsamaal. Üksjalgade hulka võis sattuda vaesunud talupoeg,
samuti võis adratalu tühjaks jäämise korral üksjalast saada selle peremees (Ligi 1961,
87). Üksjalgade hulk Eesti mandrialal väheneb pärast Liivi sõda kiiresti. Tõenäoliselt
toetasid mõisnikud majandusliku kasu huvides igati üksjalgade asumist tühjaks jäänud
adrataludesse, või isegi sundisid üksjalgu ümber asuma (Ligi 1961, 92).
Nendest eripäradest võib tuletada üksiku, aga selge erijoone. Endine üksjala talu, isegi
kui ta asub hilisema, laienenud või ümber struktureerunud küla keskel, ei saa asuda
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enda kaasaegseiks dateeritavate hoonete lähimas ümbruskonnas. Lisaks võiks oletada
vähemalt varaseimaks dateeritava leiumaterjali suhtelist vaesust.
Vabadikud või kodapoolsed olid samuti vaesemad külakogukonna liikmed, kellest
paljudel polnud oma maad ega iseseisvat eluaset. Vabadikud tasusid erinevaid koormisi,
kuid ennekõike teenisid nad elatist tööga. Sulasena või päevilisena talus töötades võis
vabadik saada õiguse kasutada väikest maalappi ja elada mõnes kõrvalhoones (Ligi
1961, 105). See rahvarühm esineb kirjalikes allikates harvem kui teised: kuna neilt oli
saada vähem tulu, pole eriti mõtet neid kuskile kirja panna. Viimasega seoses on
vabadikud suhteliselt vähem koormatud sunnismaisusest. Võimalik, et suur osa teise
mõisa alale või linna asujaist olid just vabadikud (Ligi 1961, 109 – 110).
Nagu juba eespool kirjeldatud, tasuks võimalikus vabadiku elukohas näha hoone
väiksemaid mõõtmeid, leiumaterjali suhtelist vaesust ja pikaaegse majapidamisseeria
puudumist. Vabadikud olid kõige liikuvam vaese maarahva grupp, kes sai enesele
lubada omaette elamist ja perekonda. Uderna II asulakohas võiks vabadikuelamu
asupaigaks pidada asula äärealal asunud poolmaakoja napi leiumaterjaliga hoonet.
Hoone võimalik lühiajaline asustusperiood ja väikesed mõõtmed toetavad seda
arvamust tugevalt.
Välja saab tuua ka kahe leidude kontsentratsiooniala suhtelist hõredust võrreldes
ülejäänud sarnaste aladega Udernas. Esimene ala asus III ning teine IV ja V ahjuvarede
läheduses (alade kirjelduse leiab peatükist 1 alapeatükis 3.3.). Paraku ei saa eelnevalt
kirjeldatud

oletuste

alusel

veel

konkreetselt

väita,

et

tegu

oli

vaesemate

majapidamistega. Toetuse leidmiseks sellisele oletusele oleks vaja tunduvalt
ulatuslikumat võrdlevat eluhoonete ja majapidamisalade leiumaterjali läbitöötamist, kui
siiani tehtud on.
Kõige kehvem elujärg külas oli nii õiguslikus kui majanduslikus mõttes sulastel – tegu
oli ühiskonnakihiga, mille liikmed teenisid vaevu enda ülalpidamiseks vajaliku, ning
nende eest vastutas (ja kahtlemata võis sulasega väga autoritaarselt ja vägivaldselt
käituda) taluomanik. Pere soetamisele sai sulane mõelda vaid siis, kui tal tekkis
võimalus hakata pidama vabadikukohta (Ligi 1961, 113). Seega ei saa sulaste jälgi asula
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leiumaterjalist kuidagi otsida. Tegu on arheoloogide jaoks ilmselt tõeliselt kaduma
läinud külakogukonna osaga.

4.3. Kokkuvõte
Vanuse ja soo otsimine leiumaterjalist on vajalik, kuna kahtlemata olid ka kesk- ja
varauusaja Uderna küla perekondades välja kujunenud erinevad perekonnasisesed
staatused ning rollid ja tööjaotus sugude ning vanuse järgi. Mõlemad jaotused on
universaalsed, s.t. iseloomulikud kõigile teadaolevatele maailma ühiskondadele (Ember
ja Ember 1993, 113). Vaikiv eeldus arheoloogilise külamaterjali tõlgendusel kipub aga
olema, et leiumaterjal on seotud täiskasvanud meeste ja naistega. Taoline eeldus tekib
ka põhjusel, et raske on ära arvata näiteks seda, millised olid keskaegsed meeste ja
naiste või laste ja vanurite tööd ning tegevused. Siiski ei tohiks ühtegi soo- ega
vanusegruppidest tõlgendusest täiesti välja jätta ning seega „nähtamatuks“ teha. Uderna
materjalis saab eristada üksikuid esemeid, mis on tõenäoliselt kuulunud lastele - poolik
savivile, vurriluu, väike pronkskäevõru.
Külakogukonna liikmete staatused ning nende käes olevate erinevate kapitaliliikide
koguhulk võisid läbi kogu keskaja ning veel Liivi sõja eelõhtul olla üsnagi erinevad.
Kogukonna kõrgkihi võisid moodustada kirjalikes allikates mainitud maavabad ning
vabatalupojad ja tugevaks keskklassiks olla külarahva enamiku moodustanud
adratalupojad. Maavabadel võis sõjateenistuse kohustuse läbi olla suurem sümboolse
kapitali hulk ning teatud mõttes elukutse prestiiž. Kindlasti aitas koormistest
vabastamine või väiksem vabaraha kaasa ka maavabade majandusliku kapitali
kogumisele nende poolt. Vabatalupoegade prestiiž tundub olevat märksa väiksem ja
nende staatus kogukonnas kõikuvamal, ennekõike majanduslikul kapitalil põhineval
alusel. Erilisel, elukutsega omandatud kõrgemal positsioonil, milles aga mängisid suurt
rolli piirkondlikud eripärad, võisid külas olla sepad, möldrid, kupjad jt ametimehed.
Nende staatuse tagatiseks oli toimetulek oma spetsiifilise elukutsega seotud tegevustega
sooritamine. Madalamal positsioonil külas asusid aga majanduslikult viletsamal järjel
ning kehvema staatusega üksjalad, vabadikud ning sulased. Nende vilets majanduslik
järg ei andnud neile tõenäoliselt võimalust olulisel hulgal omandada ka teisi kapitali
liike.
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Vahed külakogukonna liikmete vahel olid vähemalt keskaja alguses kindlasti väga
suured. Neid staatusevahesid peaks teatud piirides olema võimalik näha ka
arheoloogilises materjalis. Peamisteks eristuspõhimõteteks võiks olla majapidamiste
materjal: selle rikkus või vaesus, pikaajalisus või lühiajalisus, majapidamise asukoht
ning suurus võrdluses teiste küla elamutega.
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Kokkuvõte: Uderna läbi aja
Käesoleval töös sai otsitud vastust erinevatele küsimustele: kas ja kuidas on Uderna II
asulakoha arheoloogiliselt kaevatud alal võimalik eristada majapidamisi? Kuidas saab
kirjaliku

ja

arheoloogilise

allikmaterjali

analüüsi

põhjal

kirjeldada

kunagist

külakogukonda? Kuidas muutus Uderna leiumaterjal läbi sajandite? Need küsimused
said ka vastused. Uderna II asulakoha kunagine külarahvas on selles töös loodetavasti
saanud oma näo ja iseloomu, nii palju, kui on olnud võimalik neid talle anda.
Selgunud on erinevad tööd ja tegevused - puutöö, nahatöö, sepatöö, tekstiilitöötlus,
toiduainete töötlemine ja tarbimine ning maaviljelus - mis täitsid külakogukonna
liikmete igapäevaelu. Etnograafiline teave osutus leiumaterjali käsitlemisel eriti
oluliseks, kuna vaid selle alusel saab teha oletusi viimase representatiivsuse kohta, ehk
näha seda, palju aega ja jõudu mingi tööliik võttis külaelaniku elust. Nagu selgub, ei
pruugi töö ja selle produktide suur hulk arheoloogilises leiumaterjalis näha olla.
Erinevate allikaliikide alusel saab oletusi teha ka selle kohta, milliseid töid tegid
Udernas mehed ja naised, ning missugune roll oli pere igapäevaelus vanuritel ja lastel.
Arutelu neil teemadel täidab siinkirjutaja arvamuse kohaselt hästi töö eesmärgi anda
võimaluse korral kunagistele Uderna küla elanikele ja nende tegevustele isikupära.
Leiumaterjali suhtelisele järjepidevusele vaatamata on kirjandusest ning kirjalikest
allikatest näha, et Uderna külakogukonna koosseis muutus sõdade, epideemiate ja
näljahädade tagajärjel põhjalikult. Saab välja tuua kirjalike allikate erilist väärtust
arheoloogilise allikmaterjali kestvuse hindamisel. Näha on, et kesk- ja varauusaegsele
külakogukonnale olulist mõju avaldanud ning selle koosseisu muutnud sündmused ei
pruugi arheoloogilises materjalis kuigi hästi näha olla. Võttes abiks kirjalikud allikad,
kujuneb pilt, kus Uderna elanike elukeskkond ning kogukond näiteks Liivi sõja
tagajärjel mitmeid kordi järsult muutub. Seades neile võrdluseks arheoloogilise
allikmaterjali, on aga näha küla enda märkimisväärne püsimajäämise jõud ning kestvus
läbi aja. Kokkuvõttes saab öelda, et kirjalikud allikad annavad väga suure panuse
tervikpildi loomisse kesk- ja varauusaegse Uderna külaelanike elust.
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Käesolevasse töösse sisse toodud majapidamisarheoloogia teemad (hoonete
kasutamise aeg ja sellega seotud majapidamisseeria termin, leiumaterjali jaotumine ning
sellega seostatavad võimalikud majapidamised) annab võimaluse pöörata tähelepanu
Uderna II asulakoha arheoloogilise leiumaterjali pikaaegse kujunemisperioodiga ning
hoonete kehva säilivusega seotud probleemidele ning eristada läbi kaevatud alal asunud
kunagised võimalikud majapidamisseeriad.
Uderna kohta olemas olevate kirjalike allikate ja arheoloogilise materjali alusel saab
Uderna kesk- ja varauusaja 18. sajandi II pooleni jagada kaheks suuremaks perioodiks,
millest esimene kestab hilisrauaajast keskaja lõpuni ja teine hõlmab varauusaega 18.
sajandi II pooleni. Kesk- ja varauusaja vahele on vaja tõmmata piir, kuna alates
koloniseerimisest järk-järgult toimunud muutused olid ühiskonda ja maarahva elu
uusaja alguseks palju muutnud. See on näha kirjalikest ajalooallikatest, kuid muutusi on
näha ka Uderna arheoloogilises materjalis. Vähem eristub hilisrauaaja ja varakeskaja
materjal. Mõlemat perioodi on iseloomustatud alljärgnevas tekstis, kus on lühidalt
kirjeldatud pilti, mis tekib erinevate allikaliikide analüüsi tulemusel Uderna külast, seda
mõjutanud ajaloolistest sündmustest ning protsessidest ja külarahva elust.
Uderna hilisrauaaja ja keskaja kohta kirjalikke allikaid peaaegu ei ole. Tulevase
Uderna küla ja selle elanike kohta ei saa teha oletusi muu kui üldise, seda paikkonda
puudutava (HLK) kirjaliku teabe ja arheoloogilise materjali põhjal. Keskajal ja
tõenäoliselt ka varem on varauusaja ühe Uderna küla asemel kaks, Väike- ja SuurUderna. Hilisemate kirjalike allikate järgi saab arvata, et Uderna II asulakoha
kultuurkiht asub endise Suur-Uderna alal, mille vastas oru lõunanõlval paiknes VäikeUderna küla.
Esimene teade Uderna külade olemasolu kohta on pärit 15. sajandi teisest poolest. Veidi
hilisemast ajast on pärit esimene teade Uderna mõisa olemasolu kohta, kuid selle seos
Uderna küladega jääb küsitavaks.
Uderna asulast on leitud veidi kiviaegset ja varase rauaaja materjali, kuid selgemaks
märgiks püsiasustusest võib tõenäoliselt pidada viikingiaegse kiilapinnalise keraamika
kilde. Suurem hulk käsitsikeraamika kilde ja 11.-13. sajandisse dateeritavaid ehte- ning
relvaleide on pärit peamiselt läbi kaevatud ala kõrgemast lõunaosast.14C dateeringutest
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on näha, et küla asustus on aja möödudes nihkunud oru lõunanõlvalt alla, põhja poole.
Hilisrauaaega ja varakeskaega kuuluvad tõenäoliselt ka neli leidude kontsentratsiooniala
ahjuvarede ümbruskonnas, mida võib seostada seal paiknenud eluhoonete ja
majapidamistega. Leiutihedate alade ja kahel juhul ka neis alades mitme üksteise
läheduses

paikneva

ahjuvare

järgi

võib

oletada,

et

tegu

on

olnud

majapidamisseeriatega, milles tõenäoliselt ühes või mitmes eluhoones elas mitu
põlvkonda Uderna küla elanikke. Ahjuvarede arvu järgi saab oletada vähemalt nelja
muinas- ja keskaegse majapidamise olemasolu, kus eluhoone(te) seinapalgid olid
asetatud ilma vundamendita otse maapinnale. Leidude rohkus ning kuuluvus
pikaaegsesse ajaperioodi näitab, et vähemalt kolm nimetatud majapidamistest on
kasutusel olnud pikka aega. Leidude tiheduse järgi ahjuvarede ümbruses saab oletada, et
igapäevatööd ning –tegevused eluhoones koondusid ahju ümbrusse. Seda kinnitab ka
hilisem etnograafiline teave.
Kesk- ja varauusaja vahetusse ja ka varauusaega võiks kunagise hoone tüübi ja
leiumaterjali järgi dateerida Uderna II asulakoha esimese kivivundamendiga (maakoja
tüüpi) eluhoone ja seal asunud majapidamiste jäänused. Hoone ümber asus 15 x 10
meetri suurune väga leiurohke ala, kus paiknes võimaliku suvekoja jäänus, mitu
kivistikku ja tumedat laiku. Hoone ja leiurohke ala paiknesid oru lõunanõlvalt 40.-50.
meetri kaugusel oru põhja pool, umbes samal joonel ka tänapäeva Uderna külas asuvate
taludega. Hoonet võiks leiumaterjali rohkuse ja pikaajalisele pidevale asustusele viitava
leiumaterjali järgi pidada vähemalt adrataluniku perele kuulunuks. Samal joonel
nimetatud maakojaga asus ka üks asulakohalt leitud kunagisele eluhoonele viitav
ahjuvare. Kunagiste eluhoonete selline paiknemine annab ilmselt märku asustuse
pikaaegsest püsivusest külas.
Kirjeldatud hoonet saaks võrrelda samaaegse, tunduvalt väiksemate mõõtmetega ja
leiuvaesema poolmaakojaga asula äärealal, mida saab pidada kehvikuelamuks. Hoonet
võib pidada ka saunaks või sepikojaks selle asukoha ning ümbrusest pärit šlakileidude
tõttu. Mitte ükski nimetatud funktsioonidest ei välista aga teisi.
Hilisrauaajast (ja varakeskajast) pärit relva- ja ehteleide on Udernast rohkem kui
keskaega dateeritavaid. Nimetatud aega kuuluvaid ehteid on kõigi dateeritavate
ehteleidude hulgast 58% ja relvi vastavalt 62%. Relvade ja ehete osas on hilisrauaaja ja
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keskaja leiumaterjal Udernas üldiselt rikkalikum kui hilisema varauusaja oma. Üldse
tundub ehete ja relvade arvu järgi, nagu oleksid Uderna elanikud jäänud keskajal
võrreldes hilisrauaajaga vaesemaks. See mulje sobib hästi üldise ajaloolise taustaga,
kuna läbi keskaja suurenesid pidevalt talupoegade koormised ja hääbusid nende hulgas
säilinud koloniseerimiseelsed klassivahed. Kõigist dateeritavatest leidudest ja
keraamika servakildudest aga moodustab enamuse (umbes 60%) varauusaja materjal.
Üldiselt on dateeritava keraamika ja leidude hulga järgi näha asustuse katkematu
püsivus külas hilisrauaajast alates.
Hiliskeskajast saab leiumaterjalis ära märkida ühe uue joone: 16. sajandi I poolest, Liivi
sõjale eelnevast ajast, on pärit neli Frecheni keraamika kildu. Seda on vähe, kuid
kildude olemasolu materjalis saab sellest hoolimata seostada ühe üldise muutusega –
nimelt hakkavad Vana-Liivimaa linnakodanikud ja -elanikud suuremal hulgal
sissetoodud keraamikat ja eriti kivikeraamikat tarbima 16. sajandi algusest. Sellest
keraamikast osa jõuab maa-asulate, sealhulgas ka Uderna materjali.
Varauusaja algust märkiv Liivi sõda ei saanud jätta puutumata ka Uderna küla.
Sõjategevus koos selle vahele jäänud aastatepikkuste rahuperioodidega kestis aastail
1558-1625 ja seega väga kaua. Uderna arheoloogilises materjalis on sõjaga kaasnenud
muutustes vaid üks kindel märk: vene päritolu rohelise glasuuriga hallsavikeraamika
ilmumine asula leidude hulka. See keraamikaliik tekib nii Eesti ja Läti külade kui ka
linnuste leiumaterjali 16. sajandi II poolel ning seda saab seostada Liivi sõja
sündmustega. Muu leiumaterjal Liivi sõja sündmustele nii selgelt ei viita. Küll aga on
sõja ning sellega kaasnenud 1602.-1603. aasta suure näljahäda ja katku laastav mõju
näha kirjalikest allikatest, mis pärit alates 16. sajandi lõpust sõjategevuse vahele jäänud
rahuaegadest. Tegu on esimeste kirjalike allikatega, millest leiab teavet Uderna külade
ja nende elanike kohta. Neist selgub, et Uderna külades on 1585. ja

1586. aasta

andmete järgi tühje adramaid võrreldes kasutuses olevatega väga palju, üle 80%. See on
kaudne tõend sõja tõttu hävinud ja lahkunud perede suurest hulgast Uderna külades.
Ajaloolistest kirjalikest allikatest ja neid käsitlevast kirjandusest selgub, et perede
lahkumine külast ja uusasukate tulek oli sõjaajal ja selle järel tavaline nähtus. Udernas
muutub sõjategevusega kaasnenud raskeil aastatel perede arv külas väga palju: 1628.
aastal Rootsi aja algusse jõudnud Suur-Udernas on võrreldes 1601. aastal loetletud
üheksa perega alles kolm. Hilisemast, 1638. aasta loetelust on näha, et kolm Suur93

Uderna küla peremeest neljast on tulnud külla mujalt ja isegi üsna kaugelt:
uustulnukad on pärit Saaremaalt, Kuramaalt ja Leedust. Seega saab kirjalike allikate
põhjal öelda, et elu Udernas ei olnud Liivi sõja ajal sugugi stabiilne – välja vahetusid
paljud külapered ja võib-olla isegi kõik neist. Arheoloogilist materjali ja eriti
hoonealuseid ümbritsevate alade leiurohkust vaadates võiks pakkuda, et uustulnukate
asumist külla ei saa alati seostada majapidamisseeria(te) katkemisega: tühja tallu
asumine võib tähendada sõna-sõnalt sinna elama asumist. Kokkuvõttes muutsid Liivi
sõda ja sellele järgnenud aeg tõenäoliselt põhjalikult Uderna külakogukondade
koosseisu. Sellega seoses võisid oluliselt katkeda ja muutuda endised keskaegseid
kohalikud traditsioonid. Arheoloogilises materjalis aga on sellist muutust raske leida.
Siiski eristub varauusaja materjal keskaegsest kolmel viisil.
Esiteks, kõik Uderna asulakoha kaevamistelt pärit relvaleiud ja kannused on pärit ajast
enne 16. sajandit. Ainsana võib 16. sajandisse kuuluvaks või hilisemaks dateerida tange
püssikuuli kinnihoidmiseks valamisel. Saab oletada, et relvaleidude kadumine on
seostatav enam-vähem kesk- ja varauusaja piiril jõustunud talupoegade relvakandmise
keeluga. Ilmselt oli viimast peale küla traditsioone ja kokkukuuluvustunnet hävitanud
Liivi sõda lihtsam kehtestada.
Teiseks kaovad peale 16. sajandit täpsemalt dateeritava leiumaterjali hulgast ehted.
Ainuke hilisem ehe leidude hulgas on üks 18. sajandi sõrmus. Põhjus võib olla ehete
varasemast erinevas ladestumises (ehk siis mitteladestumises) asula kultuurkihti. Miks
see nii on, jääb lahtiseks küsimuseks.
Kolmas muutus on ennekõike seotud külaelanike isiklike harjumuste muutusega. Nimelt
ilmuvad Uderna leidude hulka valgest kaoliinsavist piipude katked, millest varasemad
on pärit 17. sajandi I poolest ja keskpaigast. Piibukatkeid on asulakoha materjali hulgas
kokku 36. Tundub, et Uderna elanikele meeldis suitsetada.
16. sajandi lõpu ja 17. sajandi kirjalikest allikatest selgub, et Uderna külad kuulusid
pikka aega erinevate mõisate alla. Üheks haldusüksuseks sulavad Uderna külad kokku
tõenäoliselt 17. sajandi II poolel. Võimalik, et ühe ja ainsa Uderna küla teke seotud
nende minekuga ühe ja sama, Uderna mõisa alla, millisel juhul kahe Uderna eraldamine
kaotas mõttekuse. Uderna mõisa areng karjamõisast iseseisvaks mõisaks ja selle kasv
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17. sajandil on aga tõenäoliselt seotud Güntersbergide suguvõsa tegevusega, kelle
valdusse see läks peale sõjategevuse lõppu 1625. aastal. Poola ajast aga säilib huvitaval
kombel veel palju hiljem Uderna mõisa eestikeelne nimetus. 18. sajandi lõpu Mellini
kaardil on Uderna mõisa maakeelse nimena ära toodud Pinske või Pinski mõis ja endist
Suur-Uderna küla on veel 1804. aasta kirikuraamatus nimetatud Pinske / Pinski
Udernaks. Seda nime saab tõenäoliselt seostada küla poolaaegse omaniku Binskiga.
Alates 17. sajandi lõpust on Uderna küla olemas ka kaartidel, paraku ei saa sealt küla
kohta täpsemat infot kui selle asukoht. Seetõttu tuleb endised Suur- ja Väike Uderna
eristada teiste kirjalike allikate alusel. 1721. aastast pärit vakuraamatu teavet Kika,
Kicko talu kohta saab juba seostada praeguse Kuke taluga. Hilisemas 1804. aasta
kirikuraamatus on näha Lauri talu paiknemine Kirrepa Udderna all ja Kikka (1809
Kukke) Pinske Udderna all. Kuna Pinske Udderna nimetus tuleneb Pinski ehk Uderna
mõisast, mille alla kuulus endine Suur-Uderna, saab arvata, et kaasaegne35 Kuke,
Umboja ja Külaotsa talude ja seega Uderna II asulakoha ala on endine Suur-Uderna
küla, praeguse Lauri talu ja Uderna I asulakoha ala oru teisel nõlval aga endise VäikeUderna ala. Seda arvamust toetavad 1638. aasta mõisakirjeldus, mille järgi piir läheb
Suur-Uderna küla alt36 (ehk siis tõenäoliselt oru põhjast) ja endise Suur-Uderna palju
ulatuslikum kultuurkiht. .
Kirjalikke allikaid Uderna elanike kohta 17. sajandi lõpust (peale 1684. aastat) ja
järgnenud Põhjasõja ajast ei ole. Saab oletada, et 1696.-1697. aasta ikaldus ja sellega
kaasnenud näljahäda ei läinud ka Udernast mööda. Samuti on tõenäoline, et ka Uderna
küla laastas näljale järgnenud katk, mille kätte üle Eesti suri kokku 70 000 – 75 000
inimest. Kuidas mõjutas Uderna elanikke Põhjasõda, pole teada, kuigi oletada võib, et
sarnaselt Liivi sõjale külakogukonda hävitavalt, selle inimesi välja vahetades ja
traditsioone katkestavalt. On teateid Uderna ümbruse kohta, nimelt et 1710.-1711. aastal
suri Rõngu kihelkonnas katku 849 inimest.

35

1989. aasta andmed.

36

[…] vnterm Dorffe Vdrin geht ein flieszchen welches das Dorff weiko Vdrin nach Cavelecht gelegen,

vnd die Vdrinsche lande von einander scheidet […] (LM, 87)
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Põhjasõjale järgnevaid kogu Eestile iseloomulikke ühiskondlikke muutusi on näha ka
18. sajandi II poolde ja hilisemasse aega dateeritavas Uderna leiumaterjalis. Esiteks on
tõenäoliselt sellest ajast pärit kahvel ja lauanuga Lisaks fajansstasside tükkidega
osutavad need ilmselt 18. sajandi II poolel alguse saanud talurahva vaimse ja
materiaalse kultuuri muutumisele ka omaaegses Uderna külas. Sellistest leidudest oleks
justkui näha püüd uuendada materiaalset kultuuri, kasutades igapäevasest erinevaid, uut
liiki ja tõenäoliselt kasutajate heale majanduslikule järjele ja pere kõrgele staatusele
osutanud esemeid. Pere heale järjele võiks osutada ka tõenäoliselt lapsele ostetud
linnukujuline savivile. Ainuke Uderna „hariduslik“ leid on tõenäoliselt samast ajast
pärit krihvli katke.
Neile esemetele lisaks on ka kõik peale ühe asulakohalt leitud müntidest pärit 18.-19.
sajandist ja neist omakorda vaid üks 18. sajandi I poolest. See tähendab, et Udernas
hakati 18. sajandi II poolest senisest kordi enam kasutama münte – või, teisiti
sõnastades, et Uderna külla jõudis sel ajal müntide igapäevane kasutamine rahana.
18. sajandi I poolest on Uderna elanike kultuuri- ning vaimuelu kohta rohkem kirjalikke
allikaid. Nende ilmumine on seotud Rõngu kirikuõpetaja Theophilius Eichleri
ametisseasumisega 1717. aastal. Tema kirjapandu jätab kogu Rõngu kihelkonna
talupoegade kohta mõnevõrra kehva mulje. Kirikuõpetaja kaebab talupoegade rumaluse,
halva kirikuskäimise ja ihnuse üle. Sellest ajast on pärit ka tõenäoline esimene Rõngu
kihelkonna talupoja suusõnaline tsitaat. (Olevat neidki, kes pole õpetajale üldse midagi
maksnud. Neilt köstriga nõudmas käies, üteldud õpetajale lausa näkku: „Minna ei olle
igganes masnu“.) Lisaks kahtlustab Eichler, et talupojad matavad surnuid „võssa“.
Uderna kohta täpsemalt on teada, et sealsed talupojad olevat kirikuõpetajale kõige
rohkem võlgu. Kohtuprotokollides ja peamiselt õpetaja Eichleri kirjapandud
pahategijate loeteludes on Uderna talupoegade süüks pandud eranditult amoraalsusega
seotud patutegusid. Tõenäoliselt näitab see erinevusi kirikuõpetaja ning külakogukonna
poolt heaks arvatud moraalistandardites.
18. sajandi II poolest on teada esimene märge Udernas asunud kooli kohta: 1765. aastal
asutatakse mõisakool, kus õpib 12 last. Üldisel kultuurilisel taustal võib oletada Uderna
elanike haridusvõimaluste paranemist ning kristliku kultuuri olulisemat omaksvõttu 18.
sajandi II poolest.
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Uderna II asulakoht on olnud tavaline Eesti küla, mille asustus on kestnud väga pika
ajavahemiku vältel hilisrauaajast kaasajani. Selliste külade arheoloogiline uurimine ning
nende leiumaterjali tõlgendamine võib anda väga huvitavaid tulemusi ning uut infot
selle kohta, kuidas möödus kesk- ja varauusaegse maarahva igapäevaelu, ning kuidas
mõjutasid nende elu ajalooallikaist teada olevad olulised sündmused ning protsessid.
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The Village of Uderna in the Middle Ages and Early
Modern Period
Summary
This text reconstructs the characteristics of the life of the one-time inhabitants of the
villagers of Uderna II, to the extent that such a reconstruction has been possible. There
have emerged the many and various labours and other activities which constituted the
daily lives of the villagers, such as agricultural labours, working wood, leather, metal or
textile, processing and consuming foodstuffs. Ethnographic data has proven to be
invaluable in analyzing archaeological artefacts, because only on the basis of the former
does it become possible to estimate the representativeness of the latter; that is, how
much time and energy of the life of a villager did a certain form of labour consume. As
it appears, it might not be possible to see any evidence of a labour process itself and the
large number of its products in the archaeological material itself. Based on different
types of sources, we can also speculate about the gender division of labour in Uderna, as
well as the kinds of roles performed in a family’s daily life by the children and the
elderly. Discussion of these topics fulfils the main goal of this work – to draw out the
idiosyncrasies of the villagers of Uderna as well as of their activities.
Despite the existence of continuous archaeological findings on the site, literature and
written sources show that, due to wars, epidemics and famines, the composition of the
villagers of Uderna underwent dramatic changes. Written sources are particularly
valuable in estimating the continuity of archaeological source materials. We can see that
events that had a strong influence on the village community in the mediaeval and early
modern periods might not be easy to trace from the archaeological material. If we take
into account the written sources, a picture emerges in which the environment of
Uderna’s inhabitants undergoes multiple dramatic changes throughout history, such as
after the Livonian War. However, if we compare the written sources to the
archaeological material, we can see the remarkable endurance and long span of
temporal continuity of the village settlement itself. In brief, written sources have a
significant role in outlining an image of the life of Uderna’s inhabitants.
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The topics of household archaeology discussed in this work (the use-life of buildings
and its related term ‘household series’; the distribution of archaeological artefacts and
the possible households with which the artefacts can be associated) make it possible to
focus on the problems connected to the long development of the archaeological findings
of the Uderna II settlement site and poor preservation of buildings, as well as to
distinguish possible household series on the excavated area.
On the basis of the archaeological findings and extant written sources, the history of
Uderna from the Mediaeval Period up to the second half of the eighteenth century can
be divided into two longer periods, the first lasting from the Late Iron Age up to the end
of the Mediaeval Period and the latter encompassing the Early Modern Period up to the
second half of the eighteenth century. A line must be drawn between the Mediaeval
Period and Early Modern Period, for the gradual changes that had been taking place
since the early days of the colonization period had significantly altered the social
structure and life patterns of rural Estonians. Written historical records bear witness to
these changes; however, the changes can also be seen from the archaeological findings
from the Uderna site. Both periods are characterized in the following text, which, by
analyzing several kinds of sources, gives a brief description of the village of Uderna, the
life of its inhabitants, and the historical events and processes that have influenced its
development.
The Uderna II Settlement Site in the Late Iron Age and in the Mediaeval Period
There are almost no written sources concerning the village of Uderna from the Late Iron
Age and the Mediaeval Period. Sources from later periods allow us to deduce that in the
Mediaeval period, and probably earlier as well, there existed two villages in the area of
the contemporary one. The settlement site Uderna I (the former Väike-Uderna village)
was situated along the northern side of a valley, and the settlement site Uderna II (the
former Suur-Uderna village) along the southern side. The latter settlement site, Uderna
II, is the one discussed in this text.
The continuous settlement of the village probably began in the 11th century. The
settlement slowly moved northwards during the centuries, also moving down from the
highest, southern area of the valley’s slope. From the Late Iron Age and the Mediaeval
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Period, four probable areas of households can be seen. The number can be deduced
from the location and number of stove remains and the dispersion of the artifacts. These
households seem to have had houses (and, possibly, other buildings) that lacked any
stone foundations. Everyday activities seem to have centered around the stoves, which
has also been pointed out in ethnographical literature from later periods.
Two house sites with stone foundations were discovered during the archaeological
excavations of the settlement site. The first of them was a pit-house that had been dug
into the ground within the full range of its ground area. It could be dated to the Late
Mediaeval or Early Modern Period. The probable area of the house and its surroundings
were especially rich in the number of artifacts collected. Near the pit-house, a site of a
probable summer kitchen was discovered. One of the aforementioned probable
households was situated directly to the south from the pit-house. If one were to draw an
imaginary line in the east-west direction through both of the households, it could be
seen that contemporary households in the village are situated on the same line. This
certainly shows a remarkable continuity in the settlement’s history.
The second house site had been situated on a slope, and only a part of it had been dug
into the ground. The part dug into the ground was the one that had the stone foundation.
The house was situated near the lowest part of the valley, quite far away from all the
other probable buildings and households. From this building, considerably fewer
artifacts were collected. It is notable that almost all pieces of iron slag gathered from the
settlement site were found from the nearby area of the building, therefore the building
may have been used as a dwelling of a poor family, as a sauna, or as a smithy. The
building may also have been used for all of the functions when necessary; one of them
does not exclude the others.
The bulk of the ornaments and weapons found from the settlement site date from the
Late Iron or Early Mediaeval Period (52% of the ornaments and 62% of the weapons).
This may be related with the ban for the peasants to bear any weapons or show that the
material culture of the villagers was getting somewhat poorer during the postcolonization centuries. It might also be a question of the formation of the material, but
the possible reason remains unknown. Contrary to the described tendencies, the bulk
(60%) of the ceramics collected from the settlement site can be dated into the Early
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Modern Period. The collected material in general shows that the Uderna II settlement
has been continuously inhabited from the 11th century.
The Uderna II Settlement Site in the Early Modern Period
The Livonian-Russian war which begun on the second half of the 16th century, marks
the beginning of the Early Modern Period in Estonia. The long period of war activity
has only left one specific type of artifact into the archaeological material of village
Uderna - green-glazed greyware from Northwest Russia. From the written sources, far
more information can be obtained. This information shows that the community of the
village suffered greatly from the almost century-long period of war activity. During the
period, and the years following, almost all of the families in the village were destroyed
by war, famine or the epidemics, or possibly, left their homes to live elsewhere. This did
not mean that the village was left uninhabited, though – it seems to become filled with
newcomers (some of them probably foreigners) quite fast after the peace was restored.
This process is quite typical to Estonia in the 17th century.
There are also some other changes in the consistence of the archaeological material of
the settlement site. From the beginning of the Early Modern Period, there are
considerably less ornaments among the artifacts. The weapons practically seem to
disappear from the village. And, lastly, the villagers start smoking. From the written
sources, one more change can be seen – two villages of Uderna are joined into one
sometime during the 17th century. This is probably caused by them going into the
ownership of one family and manor.
The Great Northern War that took place in the beginning of the 18th century was
probably as devastating to the village as the Russian-Livonian war had been. However,
no written sources or archaeological proof exist to confirm this. A visible change comes
into the archaeological material from the second half of the 18th century – almost all of
the coins found from the settlement site are from that period. A fork, a table knife, and
fragments of faience cups probably also belong to that (or a later) period. These artifacts
also seem to refer to the possible wealth and high status of the family using them.
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The earliest surviving written sources discussing the education and moral of the
villagers and their parish neighbors date from the beginning of the 18th century. They
are written by the pastor of Rõngu, Theophilius Eichler, and tend to show that the
villagers of the time did not believe the Christian moral values to be especially
important, and did not have a great amount of respect for their pastor. Concerning the
education, it is known that the first school in the area was founded in the Uderna manor
in 1765.
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Lisa

Joonis 1. Uderna II asulakoha asukoht. Märgitud punase ristkülikuga. Kaart võetud
Maa-ameti kaardiserverist.
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Joonis 2. Uderna asulakoha kultuurkihi ulatus. Mõõtkavas 1:10 000. Asulakoha
kultuurkihi märgib kaldkriipsudega viirutatud ala (Lang ja Ligi 1987, 42).
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Ligikaudne kaevandi ala

Joonis 3. 1987.-1989. aastate kaevandi asukoht. Kaevandi asukoht joonisel märgitud
punktiirjoonega. (Konsa 2007, 2).
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Joonis 4. Esimene kivivundamendiga hoonealus koos seda ümbritsevate objektidega. 1988. aasta plaan, joonistaja E. Hõbemäe.
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Joonis 5. Esimese hoonealuse fotoplaan. Valter Langi foto.
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Joonis 6. Esimese hoonealuse ahju põhi. Valter Langi foto.

119

Joonis 7. Savitihendite levik kaevandi alal. Punkttiheduskaart ruutude kaupa, kus üks 1
punkt = 1 savitihendiga. Ühe ruudu suurus on 5x5 m.
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Joonis 8. Savinõukildude levikukaart kaevandi alal. Punkttiheduskaart ruutude kaupa,
kus 1 punkt = 10 grammi savinõukilde.
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1 – hoone nr 1. Selles VII
ahjuvare.
2 - hoone nr 2
3 – suvekoja ase
4 – teesillutis
5 – I ja II ahjuvared
6 – III ahjuvare
7 – IV ja V ahjuvared
8 – VI ahjuvare
Punasega on märgitud
ahjuvared ning koldease
suvekojas.
Halliga on märgitud
hoonepõhjad
ning suvekoja ase.

Joonis 9. Olulisemad hooned ja majapidamiselemendid. Savinõukildude levikukaardile
on märgitud objektide asukoht, suund ja C14 dateeringud. Objektide suurus pole
vastavuses mõõtkavaga.
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Joonis 11. Teine hoonealus, III korris. Valter Langi foto

Joonis 12. Hilisem poolmaakoda. Foto autor teadmata (Manninen 1933, 183).
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Joonis 13. Sepikoda Kihnus. Hoone küljel näha kamardunud šlakihunnik. Marge Konsa
foto.

Joonis 14. Suvekoja põhi. Vaade ida poolt. Valter Langi foto.
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Joonis 15. Šlaki levikukaart kaevandi alal. Punkttiheduskaart, kus 1 punkt = 1 šlakileid.
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Joonis 16. II ahjuvare. Vaade ida poolt. Valter Langi foto.
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Joonis 17. III ahjuvare. Vaade põhja poolt. Valter Langi foto.

Joonis 18. IV ahjuvare, vaade kirde poolt. Valter Langi foto.
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Joonis 19. Ahjuvared IV ja V, vaade ida poolt. Valter Langi foto.
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Joonis 20. Ahjuvare V , vaade ida poolt. Valter Langi foto.

Joonis 21. Ahjuvare VI. Valter Langi foto.
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Joonis 22. Teesillutis. Vaade ida poolt. Valter Langi foto.
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Joonis 23. Ida-lääne suunaline kivikonstruktsioon ruudus X10, VI ahjuvarest 3, 5
meetrit põhja pool. Valter Langi foto.

Joonis 24. Lusikanuga (784).
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Joonis 25. Uurdenuga (594).

Joonis 26. Leiud (892, 1076, 1401, 1693, 2070, 2080, 1924, 2093, 1673). (Ланг и
Лиги 1990, tahvel XXII)
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Joonis 27. Leiud. (1068, 1675, 1830, 891, 1851, 1582, 1000, 2231, 1380, 1852, 1068).
(Ланг и Лиги 1990, tahvel XXIII )
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Joonis 28. Nõelakoda (934)

Joonis 29. Pajasang (1381)
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Joonis 30. Põhjamärgiga savinõukillud (1503)

Joonis 31. Helmes (1618).
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Joonis 32. Helmes (948)

Joonis 33. Helmes (1889)
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Joonis 34. Leiud (540, 695, 679, 539, 765, 127, 138, 115) (Ланг и Лиги 1988, tahvel
XXV)
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Joonis 35. Leiufotod. (105, 698, 640, 696, 252, 589, 143, 190) (Ланг и Лиги 1990,
tahvel XXVI)
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Joonis 36. Leiufotod.(419, 300, 627, 153, 97, 133, 331, 211) (Ланг и Лиги 1990,
tahvel XXVII)
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Joonis 37. Harisõrmus (1781)

Joonis 38. Linnukujuline savivile (287)
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