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N iisugust pealkirja kannab professor Rai-
mo Pullati eestvedamisel ilmuva linna-

ajaloo kogumiku järjekordne köide. Seekord-
ne raamat on mõneski mõttes eriline. Kõige-
pealt, tegemist on materjalidega, mis kanti ette
Tallinna Pedagoogikaülikooli linnakultuuri
õppetooli korraldatud konverentsil 14.–16.
juunil 2002. Tahan rõhutada, et see on minu
teaduselus küll esimene kord, kui osalejad said
ettekannete täielikud tekstid kätte juba kon-
verentsi alguseks, sest harilikult tuleb vastavat
kogumikku oodata aastaid.

Teiseks ületab vaadeldava raamatu sisu ot-
sustavalt oma senised piirid. Juba varemgi oli
“Vana Tallinna” lehekülgedel Eesti ajaloolas-
te kõrval üles astunud üksikuid teadlasi raja
tagant, kuid nüüdne kogumik on selgelt ja si-
hiteadlikult rahvusvaheline, sisaldades kaas-
töid Poola, Saksa, Austria, Soome, Läti ja Ees-
ti uurijailt. Vastavalt sellele on varasemast geo-
graafiliselt laiem ka vaadeldav probleemistik,
mis ei piirdu enam kitsalt ühe keskuse, prae-
gusel juhul Tallinna ajalooga.

Kuid veel olulisem on käsitletava temaati-
ka sisuline avardumine. Konverentsi avasõnas
juhtis professor Pullat tähelepanu Eesti ja teis-
te postsotsialistlike riikide ajaloomõtte poo-
lesajandilisele mahajäämusele muust maail-
mast, mis muu hulgas väljendub näiteks ini-
meste igapäevaelu ja mentaliteedi peaaegu täie-
likus uurimatuses. Siit siis pealkiri: “Modus
vivendi”: linlaste igapäevaelu, mentaliteet,
kultuur.

Mida pakutakse lugeda? Kogumiku üldis-
tavas avaartiklis “Argipäeva ajalookultuur ja
elavikuline identiteet” käsitleb ideeajaloola-
ne Mart Kivimäe argiajaloo uurimise meta-
füüsilisi aluseid. Lahates filosoofiast pärit argi-
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ja elumaailma mõisteid, eristab ta neis objek-
tiivset (ümbritsev argisus oma komplekssuses
ja mitmekesisuses) ning subjektiivset (selle
tajumine indiviidi poolt) külge. Üksmeeles
Rudolf Vierhausiga on Kivimäe sunnitud tõ-
dema, et ajaloolised elumaailmad ei ole täieli-
kult tunnetatavad, vaid üksnes paljudest täien-
davatest aspektidest lähtudes seletatavad. Põh-
juseks Kivimäe järgi kogemusühtsuse puudu-
mine eri (ajaloolistes) kultuurides, mistõttu
üha enam uurijaid loobub fundamentaaltõde-
de otsimisest ning piirdub iga küsimuse käsit-
lemisel pluralistliku konkreetsusega.

Austria professor Gerhard Jaritz analüü-
sib oma kaastöös normi, ideaali ja tegelikkuse
vahekorda hiliskeskaegse linna igapäevaelus.
Uurija vaatleb erinevaid kirjeldavaid, kujuta-
vaid ning normatiivseid allikaid ja hoiatab
noist saadava idealiseeritud ning soovitud elu-
pildi eest. Alles kogu laia kontekstivõrgu krii-
tiline arvessevõtt lubab igapäevaelu uurimisel
saavutada tõesemaid tulemusi.

Ka professor Maria Bogucka Varssavist kä-
sitleb igapäevaelu ajaloo teoreetilisi aspekte –
võimalusi selle defineerimiseks ning uurita-
vat ainest. Selgub, et ehkki viimastel aastaküm-
netel on ilmunud arvukalt argiajaloole pühen-
datud töid, on mõiste ise jäänud üheselt mää-
ratlemata. Eri uurijad on rõhutanud selle eri
aspekte – madalat, n.-ö. rohujuuretasandit,
korduvust, monotoonsust. Boguckale näib
enam sümpatiseerivat Agnes Helleri ja Peter
Borscheidi avaram vaatenurk, mis rõhutab
eelkõige uuritava indiviidikesksust ning tema
suhtevõrgustiku komplekssust materiaalsest
mentaalseni.

Teoreetilist ja metodoloogilist laadi artik-
litele järgnevad juba konkreetsemaid küsimu-
si valgustavad kaastööd. Professor Jerzy
Wyrozumski Krakówist vaatleb Poola näide-
te varal niisuguseid linnaelu tähtsaid institut-
sioone nagu kõrts ja öömaja. Kõrtside funkt-
sioon oli minevikus märksa laiem praegusest
– seal võis leida majutust, kehakinnitust, vaja-
likke kaupu, meelelahutust. Eriti viimse tõttu
taunisid kirikuvõimud kõrtse Poolas juba 12.
sajandil. Seevastu öömajade (sks. Herberge)
ülesanne oli kitsam, piirdudes suletud korpo-
ratsioonide üritus- ja majutuspaikadega.
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Viktorija Beber Riiast annab oma ettekan-
des ülevaate Riia arheoloogilistel väljakaeva-
mistel avastatud 16.–18. sajandi nahkeseme-
test. Hulgi (üle 2300 üksuse) säilinud nahk-
esemed demonstreerivad selle materjali laia
kasutust riialaste tollases argielus. Peale jalat-
site (erinevat tüüpi kingade kõrval ka mõni
pastlafragment) on leitud pistoda- ja mõõga-
tuppi, vöid, kindaid ning kotte.

Otto-Heinrich Elias Saksamaalt esitab kü-
simuse, kas 18. sajandi lõpu eestlane (ja soom-
lane) Tallinnas oli teel üles või alla, kas tege-
mist oli deklasseeruva käsitöölise või eelprole-
tariaadiga. Algallikatele tuginedes vaatleb Elias
mittesakslaste tegevusalasid linnas, nende tüü-
pilist elukäiku sinna asumise järel ja elatusta-
set. Kritiseerides levinud hinnanguid, mis põ-
hinevad magistraadi fikseeritud madalatel päe-
vapalkadel, osutab autor nonde kehtivusele vaid
linna või riigi tellimust täites, kuna eraklien-
dilt saadi reeglina kõrgemat tasu. Seetõttu oli
eestlaste sotsiaalne olukord seniarvatust tege-
likult parem ja eelproletariaadi kõrval moodus-
tasid nad ka rahvusliku eelkodanluse.

Kirsi Vainio-Korhonen käsitleb oma artik-
lis ligikaudu sama probleemi, käsitöölise ja
tema kodakondsete, eriti naise argielu 18. sa-
jandi Turus. Käsitöölised moodustasid Turu
elanikkonnast vaadeldaval perioodil 8%. Nai-
se osatähtsus käsitöölise perekonnas oli suur,
sest hoolt tuli kanda laialdase majapidamise
eest. Peale pereliikmete elas käsitöölise ma-
jas sell, paar õpipoissi, toatüdruk ja -poiss ning
mitmeid sugulasi. Lisaks kodustele toimetus-
tele tuli naisel tegelda ka toodangu müügiga
ning valvata ajuti tööliste järele.

Oiva Turpeinen Helsingist vaatleb igapäe-
vaelu niisugust paradoksaalset külge, nagu seda
on surm, käsitledes koolera mõju ja tähendust
Soomes. Üllataval kombel kannatas Soome
koolera läbi tunduvalt vähem kui tema naa-
bermaad, põhjuseks arvatavasti Soome karm
talv, mis pisikud lihtsalt tappis. Veel 1870.
aastatel peeti seda taudi jumala vitsaks, nuht-
luseks pattude eest. Muutus koolerasse suhtu-
misel toimus seoses Kochi avastuse ning sel-
lele järgnenud kaitsepookimistega 1880. aas-
tail, eriti aga antibiootikumide kasutuselevõ-
tuga 20. sajandi keskel.

Tagasi Tallinna toob lugeja Anu Mänd oma
kirjutisega linlaste ja rüütlikultuuri vahekor-
rast. Lähemalt vaatleb ta kaupmeeste keskaeg-
seid võitlusmänge. Lääne-Euroopas hakkasid
pürjelid rüütliturniire jäljendama juba 13.–14.
sajandil. Ka Liivimaal, nii Riias kui ka Tallin-
nas harrastasid kaupmehed 15.–16. sajandil
ratsameeste võitlust, kas siis kaetud või tera-
vaotsaliste piikidega. Kuid võisteldi ka pärja
või rõnga läbitorkamise kunstis. Eriti agarad
piigimehed olid mustpead. Tallinnas toimu-
sid turniirid peamiselt Raekoja platsil ja ena-
masti vastlajootude ajal. Moest läksid nad 17.
sajandi jooksul.

Tallinna ühe teise elanikkonnakihi, vaimu-
like elatusviise hilisel keskajal vaatleb Tiina
Kala. Vaimulike sissetulekud Tallinnas olid
küllaltki stabiilsed ja koosnesid ühelt poolt
arvatavasti kindlaksmääratud teenustasust
(jumalateenistuste, missade, matuste jms.
eest), teisalt aga vabatahtlikest annetustest ra-
has ja natuuras. Võiks vist lisada, et sisse tõid
ka kiriklikele institutsioonidele kuulunud
maavaldused (nt. Jaani seek). Selle kõrval te-
gelesid vaimulikud raha laenamise, ülejääki-
de müügi ja paljude muude tulutoovate alade-
ga.

Orduaegsele vaestehoolekandele Tallinnas
on pühendatud Inna Põltsami artikkel. Kesk-
aja Euroopas rajanes see peamiselt vagadel an-
netustel. Kõige rohkem annetusi tegid tallin-
lased oma testamentidega. Osa hoolekandest,
eriti oma vaesunud liikmete eest, lasus gildi-
de-tsunftide õlul. Selle kõrval korraldasid gil-
did ka vaeste toitlustamist. Haigete hoolda-
misele lausa spetsialiseerunud olid Püha
Antoniuse ja Rochuse vennaskond. Vaesed ja
põdurad asusid peamiselt arvukates varjupai-
kades, millest vanim, Jaani seek rajati juba
1237. a. Nii majavaeste kui ka eriti seegielani-
ke toidusedel oli üllatavalt mitmekesine ja rik-
kalik.

Linlase argielu üht vaimsemat ja raskemi-
ni jälgitavat külge, oma hinge eest hoolitse-
mist palverännu läbi käsitleb Aldur Vunk. 15.
sajandil võis seda teenust juba osta ja saata enda
asemel ohtlikule reisile keegi teine. Kaugete,
välismaale suundunud rännakute kõrval on
allikais juttu ka lühematest, mis Eestis võeti
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ette näiteks Vastseliina püha risti, Pirita kloost-
ri ja võib-olla Pärnu nn. musta risti juurde.
Teekonnalt toodi kaasa vastava pühapaiga
märk, mis õmmeldi riietele või mütsile. Selli-
seid märke on avastatud arheoloogilistel väl-
jakaevamistel.

Veel raskemini tabatavat valdkonda, sõna-
list suhtlust keskaegses Tallinnas uurib Juhan
Kreem. Argielus oli mõistagi rida valdkondi,
mis ei jätnud endast maha kirjalikke jälgi.
Kuid neid kirjeldavad otsesemalt või kaudse-
malt teised allikad, aruanded maapäevadel toi-
munud asjaarutusest, läbirääkimistest mõne
kõrgema isandaga, õiguskoodeksid, üleskirju-
tused pilkelauludest jne. Sellesse nimistusse
söandaks kindlasti lisada ka raeprotokollid.

Kuidas keskaja inimene sai hakkama raha
arvestamisega, vaatleb lähemalt Ivar Leimus.
Argielus kodunes raha Eestis alles vallutus-
järgsel ajal. Kui 13. sajandi lihtne mündisüs-
teem ja rahakeste äärmine väiksus tingisid suu-
remate tehingute puhul nende kaalumise, siis
1361. aastast kehtima hakanud kolm erinevat
nimiväärtust (esimesena Põhja-Euroopas!)
kujundasid üsna keeruka rahaarvestuse. See-
tõttu võeti keerukamate rehkenduste puhul
kasutusele arvelaud, mis ka eesti keeles sai oma
nime hiljemalt 17. sajandil.

Ühe Tallinna tütarlastekooli õpetaja Georg
Heinrich Gastoriuse kaebekirjade põhjal pea-
tub Lea Kõiv siinsetel 17. sajandi haridusolu-
del. Selgub, et rae finantseeritava linnakooli
kõrval tegutses tollal Tallinnas (nii loaga kui
ilma) arvukalt erakoole, kus õppis hulgaliselt
lapsi. Ajuti kujutasid erakoolid linnakoolile
tõsist konkurentsi. Saame ülevaate ka koolis
antud õpetuse kesisest laadist ja tasemest ning
koolitöö korraldusest.

Tiiu Reimo on võtnud vaatluse alla 18. sa-
jandi juhutrükised – õnnesoovid ja kaastunde-
avaldused. Oma žanrilt kuuluvad need perso-
naalkirjanduse ja juhuluule valdkonda, mida
Tallinnas hakati laiemalt harrastama 1630.
aastatel. Kõige rohkem on 18. sajandist säili-
nud leinaluuletusi, pisut vähem õnnesoove,
hoopis vähe aga muudele sündmustele pühen-
datud teoseid. Sajandi jooksul muutus trükis-
te kujundus rokokoolikult kergemaks, nende
sisu aga vähem ametlikuks.

Tallinna kaupmehe köögi- ja lauanõudest
18. sajandil annab ülevaate Lauri Suurmaa. Al-
likatena on ta kasutanud peamiselt R. Pullati
publitseeritud varaloendeid, mis annavad ko-
daniku vaibevarast küllaltki üksikasjaliku pil-
di. Suurt mõju kasutatud nõude valikule aval-
das lauakommete muutus, aga samuti teisene-
nud maitse, uued söögid-joogid ning eriti port-
selani ja fajansi laialdane levik. Ning muidugi
kodanike võimaluste ja nõudmiste kasv.

Suhteliselt hiljutisse, kuid ometigi nii võõ-
rasse 19. sajandisse, täpsemalt selle esimesse
poolde viib meid Kaja Tiiseli artikkel, milles
analüüsitakse tallinlaste mentaliteeti kohali-
ku nädalalehe põhjal. Revalsche Wöchentliche
Nachrichten hakkas ilmuma 1772. aastal ja
avaldas ametlike teadete kõrval mitmesugust
eluolulist materjali – surmakuulutusi, tööot-
simisi, üüripakkumisi, kultuuriteateid jms.
Muutusi mentaliteedis näitab eelkõige kultuu-
rielu väljumine koduseinte vahelt vaadeldud
perioodi vältel.

Seekordse kogumiku lõpetab taas ühe Ki-
vimäe, seekord Juta Kivimäe kirjutis, mis on
pühendatud tavapärasest mõnevõrra erineva-
le ajalooallika liigile, žanrimaalile Oskar
Hoffmanni kahe talupojapildi näitel. Maali-
del kujutatut analüüsides ning oskuslikult aja-
loo tavaallikatega kombineerides pakub autor
meile kultuurilooliselt veenva sissevaate teos-
te valmimisaegsesse argiellu.

Kokkuvõttes tõdegem, et nii argiajaloole
pühendatud konverents kui ka sel puhul ilmu-
nud “Vana Tallinna” järjekordne köide on kõi-
giti täitnud võetud eesmärgi ja avardanud Ees-
ti historiograafiat selles seni peaaegu puudu-
nud, ent äärmiselt vajaliku ja põneva temaati-
kaga. Tõepoolest, mis köidab meid minevik-
ku kombates enim, kui mitte tollane konkreet-
ne inimene, tema elu ja olu, soovid ja ihad,
mõtted ja teod.

 Ivar Leimus
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