Kassari minevit

olevik ja ehk ka tulevik

Kassari minevik olevik ia ehk ka tulevik.
On andmeid, et Orjaku - Kassari vahel olnud vesi ja seda kaudu s6itnud viiikesed
laevad Kiiina lahte. Sellest ehk tekkis algnimetusKaassaared.Selle kohta on andmeid 1254.
aastast.M6nisada aastathiljem , aastal 1576 olevat, aga saaredkokku kasvanudja kaardijnrgi
1709. aastaston ndha, et oli nendevahel kindel maa. Ehk kull saar on tiks kindla maa ala, on
ikka olnud nimetus Orjaku oma m6isaja peredega,samuti Kassarijiille oma m6isa, ktilade ja
peredega.Et Kassari on suurem, siis teemejuttu eesjoonessiiiild.
On niisugunevanajutt, et Esiktila ja Tagalcila vahel olnud suur tammemetsja Esikiila
rahval polnud aimugi, et metsa taga ka ktila on. Kui kord siga metsa ldinud, muidugi
tammet6rusid s66ma, siis sedataga otsides leitud, et teine ktila ka veel. Noh seejutuks hea
kull, oli krill Esi ja Taga kiila v6i Mae krila.
Kui v6tta ajalugu suure katku ajast 17i0 - I7l2 aastatest,siis vanad dokumendid
annavadteada, et Esikiilas oli32 majapidamist,kus katkust jai tuhjaks 20 maja.Elu on 12.
majas,tihes koguni 5 hinge, SimunaLauri Adol on 4hinge, samutiKaubil ja veel m6nel.
Tagaktilas, kus olnud 24 malapidamist,jai alles 3, kus oli elus inimesi, kokku 8.
T6nisel mees,naineja laps, samuti Gndril. Uhes veel ema pojaga. Siin esinevadhilisemad
Tagakrila peredestTdnise ja Gndri (Hindri) Esiktilas, veel tiinaptieval ka. Eks ktilad jahid ju
ttihjaks ja asusid siis olemas olevad sinna, kus parem, aga sedatuleb alati ette, et pere l6heb
uude kohta vananimega.
Tiihtsaks tuleb pidada 1730. aastakevadet, kus alustati m6isa rajamist kuni 1732.
stigiseni, siis olnud m6isa jaoks plats puhas. Sedagi,kuidas seekdis, talud ira. Muudatused,
aga jiitkuvad edasi.N6nda on olnud aastal1782 revisjoni ajal Kassaris70 talu, aga 1850.
aastal47 talu. Mdisa oli laiendatud.
Tihedalt on Kassari seotud Ounakuga, kus asus m6is, mis hiljem Kassari rimber
asutati. Enne eepool nimetetud katku olnud-Ounakus 20 majapidamistja katkust j6hi alles
neist 7, kusjuures 6 talus alles meesja naine, tihes koguni 5 inimest. Aeg aga k6ik haavad
parandabja nii see ka Ounakus oli, sest aastal 1782, kui oli revisjon, siis oli 6unakus 8 talu
57elanikuga.Niilja ja haigustet6ttu aastatel1788-89surid pooledja rilejiiiinudpandi Kassari
tuhjaksjiiiinud taludesse,kus samadhiidad olid kiiinud. Ounakusseaga asutati karjamois.
Kassari m6isa ktill laiendatija talud aeti eest iira. Huvitav on aga see, kuidas mdnigi
nimetus sailib lebi aegade.Nii on Kassari Uusktilas Piirna talu nagu vanasti ja selle taga
karjamaal koht, mis nimetataksePiirna pdllu miigi. Samuti on Paju talu praegugi jalle vana
koha liihedalja stiiil kasvavadvana talu kohas remblid, mis rahva suuska pajud on
Kassari ei ole mitte alati nii ilus ja looduslik olnud nagu praegu teda niiemeja v66ras,
kes tuleb ning tilistab. Ettekujutada v6ib, kui ei olnud m6isa niiti, m6isast siiiire pool. See
olnud p6ld ja praegu ka v6ib leida kraavikesi sellestajast. Aga nUridon suured p6lised lepad,
tammed, vahtrad. Viimane pdllukultuur on olnud ristik ja kui ilmnesud viiikesed lepataimed
selle seas, siis ei ole valitseja lubanud enam niita ja tiks vana mutike kiiinud siiiilt noorte
leppadevahelt oma kitsele sirbigaheinategemas.M6isa puuvilja aed on asutatudkehva liivase
pinnale. Istutamiseaugud on ttiidetud saviga,et niiskust peaksja paremamullaga. Ei ole m6is
asutamiseajal mitte nii ilusa loodusegakohas olnud. Kdik tekkis hiljem ja plaanikohase
suunamisega.Vanalt fotolt on niiha, et puud viiikesed, esiplaanil suur kivi. Selle kivi juures
tehti hiljem ikka jaanituld, pika posti otsas keedupajasees.Kivi jiii teedeehituseleette ja
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t6ugati trikk maad allapoole.Miiealuse ki.ilakohas " Kdrge m6gi" oli hoopis k6rgem, vtiikesed
kadakad katteks. Kuni kuuektimnendateaastateniveeti seesuur osa Hiiumaa teede ehituseks.
Saald pdhja poole "Lelu magi- oli liiv ainult, keskel suur kivi. K6rge miie alt Kaevatsi niidi
poole oli tuiskav liiv, siiiil niidi otsas on piiris kenad luite vallid naha.Vanad inimesed
rtiiikisid
ja olen ise seda ka niiinud kui oli kuiv aeg ja tukk aega vihmata,
siis kuttis piiike maa nii
kuumaks, et kui tuli vihma ja rimber ringi sadas, siis laks vihma pilv m66da, v6i lahkus
m6lemalepoole ja Kassarisoli pdud ikka edasi. Seepiirastlaskis mdisnik mdnele poole lainda
vaod ja asutas nende peale miinnid kasvama. PraegusedMenni pere juures ja Lelu m6nna
tukad.
Samasugusekskuumaks keriseksoli Saaremigi, mida veeti suur hulk Hiiumaa teedele
nii et saal on praegusekssuur 66nsus. Niit on leppadegakaugele s?itirepoole kasvanud.
On
juba tekkinud miinnik, isegi kruusa karjaarison miind hoogsalt kasvamas.
juurest
Nii on kabeli
Vaemla laheni noor mdnnimets.Veel enne kuuektimnendaidaastaid sai Laiskna sillast tulles
tile p66sasteniiha kabeli torni ja kalmistu puid, aga ntitid ei ole mitte mingeid miirke, kus need
metsataga asuvad.
Samuti on see lage ala Laiskna sillalt tulles liiiine poole puha miinnimetsagakaetud,
mis ulatub kaugele Orjaku alale.
Loodus on timber kujunenud nii, et see rohelus peab parasjaguniiskust ega aja oma
kuuma k6rvetava pinnaga mitte vihmapilvi iira ning kui sajab mujal tuleb ikka Kassaris ka
enamviihem vihm tile.
Kassarison omastkohastv6rreldes mdne muu mdisa aladegaviiga6nnelikus olukorras
olnud labi aegade.Oli m6is jaajaditalud selleeest6ra, agajargi jtthi tuttaft talusidja mitu kula
kohe, kus inimesed kas kaisid mdisas t66l v6i laevadega merel ehk kaugemal Riias ja
Peterburis. Ti.idrukud majateenijateksTallinnas v6i Peterburis sakstejuures. kodu koht oli
ikka Kassarisolnud kuhu iiirmisel juhul tulla. Ega olnd mdisalju neid'ieo maju" nagu mujal.
Oli Miiealuse ktila oma viiikeste maalappidegaja majadega,kus viiljas t66l kaidi, nii rnOirut
kui suurematestaludes. Samuti oli Kiisi krila ikka oma majak"r"gu ja kartulimaa, lehma
pidamisev6imalusega.Samasuguseidviiikesi kodukesi tekkis ikka juurdegi, n6nda nimetatud
"Paladekoplis".
Kui tiks m6isa tOomeessinna tee tiiirde omale maja ehitas, siis m6isa hdrra
mdrkis laisida, et kuidas sa nii palju aknaid oled teinud. Siis seevastas,et on aga palju niigusi
ka, kes siit viilja hakkavad vaatama.Oli t6esti ikka suur pere 6 v6i 7, neist tiks poisr. Aeg on
need k6ik oma l6pu teedele viind ja on riks jareltulija jaand, seegijiieb viimaseks. Oli suuri
talukohti, kus p6liseld elati, oli neid, kes ei olnud voimelisedtaludegatoime tulemaja selleiira
andsid.Nii pidasAdo peremeessavi pdlduja k6ike rile j6u kiiivaksja tuli Sisukohta. V6i siis
Nurme, kus mees oli surnudja nainejattis koha ja asusKiisi ktila "Varjule". S6al kasvasid
lapsedsuuredja tugevad tiles, kes mdndagi viigitegusid teinud, millest nagu ei piiiisegi m66da,
et mitte miirkida.
Kord olnud kusagil 6nigu metsavahilpulmad, mitme ktila poisid koos ja liiind suureks
tiiliks, mida keegi pole saandiira lahutada. Siis votnud tugev Kaisari mees seitse siilda puu
aed koos tugiteivastegatiles ja virutanud selle kisklejate keskele, siis teadnud igamees,kus
kodu on. V6i kord Krimmi k6rtsis olnd Emmaste mehi, kodu poole minekul, hobused
palgikoormategatee peal. Hakanud siis norima selletugeva Kassari mehega,et palju sul seda
jdudu on , et n6ita. See pole suurt juttu teind, laind valja. Tagasitulles riGld
moka otsast, et
tahtsite niiha j6udu, minge vaatke. Liiind mehed viilja ja niiind: Palgikoormad k6ik tee peal
ringi keeratud, hobusedeesmetsatagasi minemas.Nii on raagitud, on tu oig" eitea, ise niiind
ei ole. On mdndagilugusidKassarimeestestveel, kas v6i see:
Kassari metsad olid kaugel ja talvel oldi varakult sinna teele asumas.Kui siis
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ustega rangalt ja
jate tagasitoomis
miirgitud Orjaku p

koormustegardngaltja
p6genejate tagasitoomis
hiljem miirgitud Orjaku p
nende pealt tuli m6isal

