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Pilk keskaega — 25 aastat hiljem
Seekordne Horisondi number on tervenisti pühendatud
keskaja ajaloole, täpsemalt Eesti keskaja linnale ja linna-
kultuurile. Keskaja linn oli oma loomult eripalgeline, vastu-
oluline, kontrastiderohke, samas avatud uuele ja uuendus-
meelsele, ning just seetõttu on see teema uurimisainesena
iseäranis põnev ja pidevalt üllatusi pakkuv. Viimase heaks
tõenduseks on kasvõi Tallinnas Jahu tänava arheoloogilistel
kaevamistel 2018. aastal välja tulnud erakordne hiliskesk-
aegne leiumaterjal. Ka avalikkuses suurt tähelepanu pälvi-
nud leiud on avanud siinset linnakultuuri hoopis uutest 
vaatenurkadest ning toonud ilmsiks selle seni varjul olnud
rikkust. 

On tõsiasi, et kõik keskajal asutatud linnad on linnad ka
tänapäeva Eestis ning kannavad juba ainuüksi sellega endas
aegade ja kultuuride ülest järjepidevust. Muutumatuks on
jäänud seegi, et suurimad keskused on just Tallinn ja Tartu.
Linnad vahendasid Eestisse keskaja Euroopa kultuurinähtusi
ja -saavutusi, kuid olid samas lahutamatult seotud kohaliku
keskkonnaga. Läbi keskaja tulid inimesed Eesti linnadesse
elama nii lähitagamaalt kui ka Euroopa eri piirkondadest.
Ometi suutis linn moodustada neist isesuguse tausta ja
päritoluga inimestest toimiva ühiskonna. Linna õigused ja
privileegid kujundasid tema elanike eneseteadvust ja
uhkustunnet. Linnas segunesid ja põimusid kohalikud ja
võõrad kultuuritavad, kujundades välja omanäolise linna-
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kultuuri. Selle vilju saab igaüks tänapäevalgi nautida, kas
või lihtsalt Tallinna vanalinnas jalutades või Niguliste muu-
seumi keskaja kunstikogu imetledes või lastes end üllatada
Tartu Jaani kiriku terrakotaskulptuuride rikkalikkusest.
Keskaja linn innustab mitte ainult ajaloolasi uurimistööle,
vaid inspireerib ka ilukirjanikke, muusikuid, pakub ideid
ettevõtjatele. Järjepidevalt korraldatavad rahvarohked
kultuuriüritused, nagu hansapäevad, keskaja päevad jne,
annavad tunnistust avalikkuse püsivast huvist keskaja linna
kultuuripärandi vastu.

Seekordne Horisondi erinumber on valminud Tallinna
ülikooli keskaja keskuse liikmete koostöö viljana. 2005. aas-
tast tegutsev keskaja keskus koondab veidi enam kui kaht-
kümmet teadlast üle Eesti, sh ajaloolasi, kunstiajaloolasi,
arheolooge. Just linn ja linnakultuur ongi viimastel aasta-
kümnetel olnud keskaja uurijate üks eelistatumaid vald-
kondi. Tavalisest mahukam Horisont toob lugejani värvika
valiku Eesti keskaja linnaelu ja linnakultuuri erinevaid tahke
valgustavaid lugusid. Juttu on nii linnade rajamisest ja 
linlikust elukeskkonnast kui ka linnaelanike igapäevaelust
ja tegevusest, nende uskumustest ning asistest ja vaimsetest
püüdlustest. Paari keskaja linnaelanikuga on võimalik 
isegi n-ö lähemalt tuttavaks saada. Tavapärasest mahukam 
erinumber sai teoks Tallinna Linnaarhiivi ja Eesti Kultuur-
kapitali tänuväärsel toetusel.

Siinkohal väärib märkimist, et keskaja ajaloole pühenda-
tud erinumber pole ajakirja Horisont pikas ajaloos sugugi
esimene omataoline. Täpselt kakskümmend viis aastat 
tagasi jõudis lugejani samuti nn keskaja eri alapealkirjaga
„Vana ja uue vahel“, mis sisaldas lugusid nii Lääne-Euroopa
kui ka Eesti keskaja ajaloost. Teemade valik ulatus toona
rüütlite kasvatusest ja kerjuste tähendusest ühiskonnas Eesti
külakalmistute, aianduse, loomapidamise ja kirikutes leidu-
va sümboolikani. Tollastest autoritest kolm kirjutavad ka
käesolevas ajakirjanumbris. 

Hea lugeja, loodetavasti aitab juubelihõnguline eri-
number n-ö praotada ust Eesti keskaja linna põnevasse
maailma, näidata linnaelu valu ja võlu ning linnakultuuri
selle kütkestavas mitmekesisuses.  

Inna Jürjo, Tallinna ülikooli keskaja keskuse juhataja
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