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Medium aevum

Suurbritanniast ajaloohariduse omandanud Mikael Laidre (1988- ) oponeerib Akadeemia 

11.numbris,  artiklis  “Keskaja  kaitseks  II” “keskaegsuse” vulgaarkäsitust.  Keskaegsus 

kuulub sarnasesse kategooriasse  kartesiaanlusega insulaarfilosoofias või  jesuiitlusega 

religiooniloos.  Kõikide  nende  mõistete  ühistunnuseks  on  poliitilise  propaganda  käigus 

vituperatiivideks mandumine. Seetõttu ei esine poliitiline propaganda tagajärjena millegi 

muuna  kui  süstemaatilise  laimamisena ja  on  põhimõtteliselt  haritlastele  sobimatu 

tegevusvaldkond, kuivõrd räägib vastu tõerääkimise kohustusele.

Näiteks  “jesuiitlik”  on  sõimusõna eelkõige  reformeeritud  kirikuga maades,  ehkki  pärast 

Lõuna-Ameerikas  koloniaalsele  orjastamispoliitikale  vastuseismist  levis  „reformistlik 

inventsioon“ samuti  katoliiklikesse Kesk- ja Lääne-Euroopa maadesse. Fakt on see, et 

jesuiidid teenisid esmalt teotuse ära vastureformatsiooni tõttu ja seejärel ei lubanud nende 

südametunnistus  osaleda  koloniaalsete  sekulaarvõimude  pärismaalaste  orjastamise 

poliitikas. Õigupoolest tuleks keskajagi mõistet samasuguses võtmes analüüsida.

Sellegi poolest üritab Laidre näidata, et “keskaegsusel” pole mingit faktuaalset alust. Siiski 

näib,  tuginen kogemusele, ei  ole ühelegi vähegi korralikult  õpetust saanud ajaloolasele 

vaja selles osas anda seletusi. Ajalooteadusega pole teisiti kui kvant-füüsikaga, millel on 

olemas

1. Hollywoodi versioon ja
2. (marginaalne) akadeemiline versioon.
Kuidas sattusid sellised eksitavad arusaamad üldsegi kooliõpikutesse? Vähemalt esialgu 

kirjutasid õpikuid pedagoogid. Kaasajalgi pole üldiselt levinud juba antiigis paikaloksunud 

eristus  pühendumuselt  (nn  valgustatuselt)  pedagoogide,  õpetlaste  (grammatikute)  ja 

teadlaste  vahel.  Üks  ei  välistanud  küll  teist,  ent  neil  kippusid  olema  lahusseisvad 

hierarhiad. Galilei sai kangelaseks alles Newtoni süsteemi võidulepääsemisega ning seda 

tuli viimasel terve elu oodata. Senimaani pedagoogid tõrjusid teda ja õpetlased vaikisid.

Seega on keskaja mõistest eksoteeriline ja esoteeriline arusaam (kui lähtuda Aristotelese 

poolt pakutud distinktsioonist). Laidre heitleb eksoteerilise arusaamaga ja ei tee seda alati 

õnnestunult.  Savianumate  tootmine  (nn  tööstussaaste  jääkihtides)  on  väga  tugev 

argument  selle  kasuks,  et  Lääne  tsivilisatiivsus  oli  3.-10.sajandi  vahel  haavatud. 
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Kohapealne  tootmine  jääbki  lokaalseks,  suurtootmiste  ei  teki,  kui  ei  ole  võimalik 

põllumajandussaaduseid kaubastada.

Ent see on peaaegu ainus asi, mille kummutamine pole Laidrel õnnestunud. Tõesti: ei ole 

mingit  alust  väita,  et  ainuüksi  keiserlike  insiigniate  Konstantinoopolisse  saatmine 

476.aastal Odoakeri  poolt tähistas kvalitatiivset veelahet. Pigem palus gootide valitseja 

sellisel  moel  toetust,  vastasel  korral  jäänuks  kogu  haldusraskus  olematule  Lääne 

keiserlusele,  kuna  tõelisi  ressursse  võimuvahekordade  kallutamiseks  haldas  toona 

tõepoolest ainult veel Ida-Rooma caesar.

Laidre heidab kiirpilgu faktoritele, millega piiristatakse keskaega:

1. “kriis”,

2. rahvasterändamine,

3. riikluse lõpetamine,

4. kaubavahetuse langus,

5. traditsiooni moondumine (kristlus ja munklus),

6. riikluse moondumine (Bütsants st mitte Senatus Populusque Romanus).

Kõnealune “kriis” püsis tegelikult sajandeid. Sellest peale, kui Caesar Gallia vallutas oli 

Rooma alaliselt kui mitte pealetungiv siis kaitseasendis.

Marcus Aureliusel  tuli alaliselt lekkivaid kohti parandada, lisandusid katk ja näljahädad, 

mis  riigi  elanikkonda  ja  keisrikassa  sissetulekuid  lõhkusid.  Pigem  olid  head  sajandid 

Rooma  riigis  ebaloomulik  vedamine,  mis  vabastasid  neid  mõneks  ajaks  kõigile 

kontinentidele ja aegadele vältimatutest loomulikest (nälg, lokaalsed pinged jmt) hädadest.

Bütsants  (Βυζάντιον),  kui  alternatiivse  võimukeskuse  tekkimine,  oli  ühtlasi  hädaabinõu 

Rooma lootusetuse ja korruptsiooni vastu. Mida kinnitab hilisem tõik, et Ida-Rooma tegi 

võimalusel enda tugipunktiks Itaalias mitte vana Rooma, vaid Ravenna.

Rahvasterändamise puhul on erinevaid arve pakutud – 80 000 kuni 800 000. Mõlemad 

arvud on seeditavad ca 50 miljonilise rahvastiku kohta, mis Rooma riigi territooriumit 3.-

5.sajandil, mõõdukate hinnangute kohaselt, asustas. Jah, vandaalitsemine Roomas andis 

märku sõjalise potentsi taandumisest ja toonaste keskvõimude äpardumisest, ent kuivõrd 

hiljemgi on neid asju nähtud, siis ainuüksi tänavatele jaguvate jõukude lõhkumine ei ole 

riikluse lakkamise tunnus. Vaimuharidus moondus juba paganlikus Roomas, kui teadusi ja 

filosoofiaid hakati masskaubastama. “Matemaatikute ja filosoofide” pagendamine Roomast 

või  Konstantinoopolist  ei  tähendanud  ilmtingimata  valitsejate  nõmedust,  vaid  tõika,  et 
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matemaatikuteks nimetasid end astroloogid, horoskoopidega äritsejad ja alkeemikud, ning 

filosoofideks  idamaiste  kultuste  prohvetid  ja  soolapuhujad,  kes  reinterpreteerisid 

spekulatiivsust võtmes, mida kaasajal võib pehmelt öeldes teosoofiliseks nimetada.

Seevastu kloostrites ei olnud kaubastamine kuigivõrd aktuaalne, mistõttu intellektuaalselt 

vähegi  aus  tegevus sai  siin  püsima jääda,  edeneda ja  paremaid aegu oodata.  Keiser 

Constantinos Suure järel kestis Ida-Rooma veel üle 1000 aasta. Arvestades roomluse 

pigem müütilist asutamist 753.aastal eKr, siis võib arvata et kristlik Rooma kestis kauem 

kui paganlik Rooma. Enamgi – see oli erinevalt varasemast enesestteadlik tsivilsatsioon, 

mis tunnetas enda missionaarset positsiooni kui “Küünal keset Metsikust/Kõnnumaad”.

Mida  võiks  veel  Laidrele  ette  heita  on  islami  unifitseeritud  käsitlus.  Kõigepealt  leiavad 

viimased uurimused, et Põhja-Aafrika ja Hispaania ei vallutatud ilmtingimata ortodoksset 

islamit kandavate väeüksuste poolt.  Nende religioosne teadvus võis olla toona väga 
madal,  pigem  pool-polüteistlik.  Teiseks  ei  puutu  araabia  keel  asjasse  kui  juttu  on 

pärslastest või türklastest.

Miks siis?

Miks on vaja  olnud “keskaegsust”  luua,  kui  ajalooline faktuaalsus seda ilmtingimata ei 

nõua? Põhjust  tuleb  näha ilmalike  ja  kiriklike  võimude rivaliteedis.  Roomas oli  rangelt 

võttes  valitsev  tsiviilreligioon,  kus  valitsejaid  jumalikustati  ning  sellega  kaasnes  justkui 

hiilgus,  korrapära,  turve,  vaba  liikumine  ja  linluse  õitseng.  Kuna  kristlus  alustas 

tsiviilreligiooni kui  iidolikultuse ilmingu väljajuurimisest,  mille juurde käis ajaliselt  tõik,  et 

endine  Rooma  territoorium  oli  rahutu,  kaubandus  ebakindel  ja  suurte  ühiskondlike 

projektide (akveduktid jmt) tarbeks ei jätkunud vahendeid.

Näib, et seda edendas pinge teokraatliku ja aristokraatliku ideaali vahel. Teokraatia oli küll 

monarhistlik,  ent  aset  valmistati  ette  Logose taastulekuks,  kuna aristokraatlik  pürgimus 

tõstis  kilbile  pragmaatika  ja  tegevusmoraali,  millest  juba  kõrgkeskajal  arenesid  välja 

esimesed parlamentarismi ilmingud, samal ajal  kui  kaubanduslikud linnad olid tervenisti 

vabariiklikud.  Renessanss  oli  periood,  kui  kaubanduslik-merelised  polised Itaalias  (just 

nimelt  polised  kui koostegevuse formaat) ette murdsid, ja just siin kohtame me esimest 

korda vastandust antiik-keskaeg vahel.
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Järgmine puhk tõuseb tsentraliseeritud riikide tekkimisel, kus aristokraatia leiab väljundi 

õukonnaelus  ja  ilmaliku  valitseja  ümber  koondumises.  Lõpuks  oli  ju  reformatsioongi 

tagasipöördumine  algkristlusse  ehk  antiiki,  vabastamaks  ilmalikud  vürstid  paavsti 

maksupoliitikast.  Just  siin,  reformeeritud  piirkondades,  tekivad  esimesed  üldised 
algkoolid ja kirjutatakse-kirjastatakse ajastunõuetele vastavad õpikud.
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