
Üleskutse ennekõike meestele - Tule ja osale ajaloosündmuste taaskehastamisel 

Kogu maailmas on populaarsed ajaloosündmuste taaskehastamised, tegelikult nende 
rekonstrueerimised ja taasesitamised.  Püütakse jäljendada varasemate ajastute 
eluviisi – jäljendatakse nii  hierarhiat, käitumist, relvastust ja rõivastust, 
toidukultuuri, käsitööoskusi. Ühed teevad seda võimalikult ajastutruult, teised 
võtavad taaskehastamist mängulisena, rollimängudena. Suviti Euroopas ringi rännates 
olen isegi sattunud keskaja päevadele, rüütliturniiridele, käsitööpäevadele. 
Taaskehastajate poolt on loodud  klubid, sealhulgas ka Eestis (nt Kiruvere 
muinaslaager, Saaremaa Viikingiklubi, Lonkava Hundi koda, Sakala Vennaskond ja 
palju teised). 

Käesoleva aasta 2.augustil on kõik ajaloohuvilised oodatud Loone linnusele osa 
saama Loone linnuse päevast. Kogupere piknikupäevana mõeldud linnuse päev peaks 
tulema nii meelelahutuslik kui hariduslik, sest lisaks arhailisele elamisviisile, 
käsitöötubadele, laadale, võitluskunstide (mõõgavõitlus, vibulaskmine) õppimisele on 
kavas ka arheoloogia õppetund, õhtu lõpetavad aga tuletaltsutajad  ja ansambel 
„Metsatöll“ oma ürgse väega. 

Linnuse päeva korraldamise mõte tekkis sellest, et jaanuarikuus möödus 790 aastat 
linnuse langemisest, mida on kirjeldanud ka Läti Henrik oma Liivimaa kroonikas. 
Esimese mõttena tuli ajaloosündmuse taaslavastamine pähe, kuid õnneks tajusime 
kohe, et selleks napib meil jõudu. Miks? Maakonnas puudub selline klubi, mis 
ühendaks ajalooliste võitluskunstide harrastajaid, keda sellise taaslavastuse juures 
kindlasti vaja oleks nii linnuse kaitsjatena kui ründajatena, rääkimata inimestest, kes 
linnuse müüriude vahel toimetades aitaksid meil saada ettekujutust  tolleaegsest 
elamisviisist.  Teiste klubidega suheldes selgus, et neist paljusid ei ole sel ajal üldse 
Eestis, nemad ei saa meid hädast välja päästa.  Lonkava Hundi koda lubas meid 
tervitama ja ka  õpetama tulla.   

 Raplamaal sellist klubi veel ei ole. Samas on meil maakonnas mitmed suured, meie 
rahva minevikus olulist rolli mänginud linnused nagu Loone, Varbola, Keava ja 
teised. Maakonna turismi arengu seisukohas oleks meil vaja selliseid suuri 
ajaloohõngulisi ettevõtmisi, mis võiksid toimuda kõikidel linnustel. 

Kui Raplamaal leiduks piisavalt inimesi, kes tahaksid sellise ajaloolise sisuga klubi 
asutada ja edaspidi elavdada suvist kultuurimaastikku maakonna linnustel, siis olete 
lahkelt oodatud esimesele kokkusaamisele Rapla maavalitsuse kabinetti 204  reedel, 
28.märtsil kell 15. Meiega tuleb kohtuma ja nõu andma ajaloo- ja 
võitluskunstidehuviline Robert Kallasmaa Iiri kultuuriklubi Järvamaa Rüütlikojast.   
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