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„V

anasti“ on üks tore sõna –
keegi ei tea, mis aeg see
täpselt on. See tähendab
umbes sedasama nagu väljend „vanal
hallil ajal“. Millal saab aeg vanaks ja
muutub halliks? Kas see tähendab, et
vanu aegu näeme nagu läbi hommikuse
uduliniku või sumeda augustikuise õhtuhämaruse – kellegi või millegi piirjooned
on aimatavad, kuulda on salapäraseid
hääli… aga mis või kes seal peidus on,
kes seda ikka nii täpselt teab.
Mina arvan, et vanasti on see aeg,
millal mind veel ei olnud. See on aeg, millest mulle
on jutustanud need inimesed, kes on elanud enne
mind. Või mille kohta olen tarkadest raamatutest
palju lugenud.
See, mis kunagi oli, on tähtis mitmel põhjusel.
Meie ise tuleme minevikust – ikka öeldakse, et sul
on vanaema silmad, isa iseloom või vaarema lokkis
juuksed. Kõik need asjad, mis meil tänapäeval on
olemas, on saanud alguse kunagi ammu mõne nutika
inimese mõttest või unistusest. Samuti on iga järgmine põlvkond omalt poolt midagi juurde lisanud
ammu räägitud juttudele, lauldud lauludele ja muusikale või andnud neile sootuks uue elu või tähenduse.

See kõik kokku on pärand, mille
oleme saanud eelläinud põlvedelt.
Pärand meenutab mulle natuke mõnda
vana mustvalget fotot, kus pildile on
jäänud mingil põhjusel hästi palju
inimesi. Näiteks on olnud pulmad või
matused või kooli kokkutulek. Mõnda
neist inimestest ma isegi tunnen, tean
tema elulugu ja sugulasigi, aga muist on
jäänud päris võõraks või on hoopis tundmatud. Kangesti tahaks teada, kes need
inimesed olid, milline oli nende elukäik,
mille üle nad rõõmustasid või kurvastasid, aga küsida pole enam kelleltki.
Nii on ka meile pärandatud kultuuriga – muuseumis saame näha, kuidas eelläinud põlved elasid ja
olid. Aga selleks, et pärand elaks, et saaksime temast
paremini aru, peab praegustele ja järeltulevatele põlvedele jutustama lugusid. Jutustama nüüd ja kohe,
et hiljem ei peaks kahetsema – kahju, et ei taibanud
õigel ajal vanematelt inimestelt küsida, kuidas elati
ja oldi või milleks üht või teist asja tarvitati.
See raamat viibki meid lugude kaudu pärandimaailma. Lustakat lugemist ja toredaid seiklusi!

9

I
Taluelu, tööd ja tegijad

Ait j a mag as iait

M

inu lapsepõlve lõhnade juurde kuulusid vanatädi
aidalõhnad. Aidas hoiti
suitsuliha, jahu, mune, võid ja muud toidukraami, seal rippusid vorstirohud, saunavihad ja mis
kõik veel. Aidas oli hämar, jahe ja natuke salapärane,
mis tegi olemise kergelt kõhedaks. Aidauks käis lahti
suure rauast võtmega, mida väikesel tüdrukul andis
pöörata, kui ta aita kanamunade järele saadeti.
Aitu – spetsiaalseid hooneid toidu- ja riidetagavara hoidmiseks hakati taludes ehitama umbes
10.–11. sajandil. Ainsana taluhoonetest oli aidas
kisklaudadest põrand ning ukse all nurgas auk kassi
jaoks, et see pääseks hiiri ja rotte püüdma. Kisklaud on kirve ja kiilu abil palgist lõhestatud laud.
Kõigepealt lõhestati tüvi pooleks ja siis hakati ühte
poolikut puu südame poolt laudadeks lõhkuma.
Kirvega tehti täke ette ja kiilu abil lõhestati laud
ettevaatlikult tüve küljest lahti.
Et ait püsiks kuiv ja õhk käiks korralikult läbi,
pandi selle nurkade alla suured kivid – selleks

sobisid hästi kulunud veskikivid. Liha- ja kalaaidad
ehitati maapinnale ja võimalusel kiviseintega, et ruum
püsiks võimalikult jahe. Saarte ja Lõuna-Eesti suuremates taludes võis aitu olla
rohkem – eraldi liha, kala, piima, mee, õunte, kalja-õlle, kalavõrkude jms tarbeks. Riideaidas hoiti
kirstudes talu kanga- ja seljariiete tagavara, seal
magasid kevadest sügiseni tüdrukud, kelle tarvis olid
aidas ka voodid. Mõnel pool ehitati eraldi magamisaidad. Viljaaitades hoiti teraviljavaru kirstudes
ja tünnides, 19. sajandi keskpaigast alates juba salvedes. Võrguaitu ehitati ka kalasadamatesse. Aidad
võidi ehitada üksteisest lahku või ridamisi kokku –
need olid ridaaidad ehk aidaraidad. See viimane on
minu meelest eesti keeles üks ägedamaid sõnu.
Mõnel pool Eestis jäeti aitade vahele tagant kinnine, eest lahtine või väravaga suletav vahelik (vaheruum), kus hoiti tööriistu. Aitadele oli tunnuslik
ukseseina ehitatud ja sammastele toetuv ulualune,
mis oli aidapõrandaga samal kõrgusel ning laudadega
kaetud sild. Kagu- ja Ida-Eesti taludes on ehitatud
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kahekordseid, niinimetatud päälikuga aitu, mille
teisele korrale pääses aidasillalt redeli või trepi abil.
Magasiaitu, kus hoiti kogukonna kohustuslikku
viljatagavara ning kust talupojad võisid vajaduse
korral vilja väikese protsendiga laenata, hakati Eestis
rajama 18. sajandi teisel poolel, esmalt Saaremaal.
Nimelt tegi 1799. aastal tsaari ukaas kohustuseks
asutada magasiait igasse Balti kubermangu valda.
Magasiaidad kuulusid vallarahvale, mitte riigile ega
mõisnikele. Esimesed Eesti magasiaidad sarnanesid
taluaitadega, need olid ehitatud palkidest ja neil oli

õlgkatus. Põhja-Eestis kasutati hiljem magasiaitade
ehitusmaterjalina maakivi või paekivi, Saaremaal
aga hinnalist Kaarma dolomiiti. Magasiaida aknad
asusid räästa lähedal. Magasiaidas oli kaera, rukki ja
odra jaoks eraldi sisseehitatud salv. Majandusolude
paranedes hakati magasiaidast viljatagavara müüma,
müügitulu või teraviljaga toetati omakorda abivajajaid. 20. sajandi alguses oli vajadus magasiaitade järele
kadunud. Tänapäeval on magasiaitu ümber ehitatud
toitlustuskohtadeks, kultuurimajadeks jms, mõni
neist on tunnistatud koguni kultuurimälestiseks.

Seda vana aita saab oma silmaga kaeda Lahemaa rahvuspargis.
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