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1

Ajaloost saab rääkida vähemalt kahes tähenduses. Võime rääkida mõne paiga, perekonna, 
hoone, isiku, eseme või koosluse ajaloost, mõeldes selle all teatavat põhjuslike elementide 
pundart: need elemendid seletavad, miks on asi just selline, nagu ta on, miks käitub ini-
mene nõnda, nagu ta käitub, miks me näeme ruumis teatavat sattumuslikku asetust jne. 
Selline ajalugu on suuresti kujunemislugu: ta teeb nähtavaks asjade nähtamatu külje, mis 
on tunduvalt võimsam kui nähtav ja annab aimata, et veel rohkem on seda, mis jääb igavesti 
varjule. Hoopis teine ajalugu on see, millega tegeleb ajalookirjutus. Seal peab ajaloolane ise 
kehtestama oma objekti, mida muidu ei märgatakski, sest seda objekti pole olemas; ta peab 
analüüsima jälgi, millel pole tähendust, ja neile selle tähenduse leiutama, nii et jälgedest 
saab rada. Esimesel juhul on ajalugu tükike mälulademete massiivist, mis hoiab ennast 
ise koos ja kinnitab ennast ise; siin on üksteise otsas lugematul hulgal lugusid, meenutusi, 
mälestusi, jäädvustusi ja tähendusi, mis eemalt vaadates moodustaksid teatava udukogu, 
aga kui oleme seal sees, ei saa me kunagi aru, et oleme millegi sees. Seda udukogu võib 
nimetada enesestmõistetavuste nebuloosaks. Teisel juhul on ajalugu omaette teadus, mis 
tavaliselt ei saa küll teha katseid, aga õigustab ennast ikkagi välise kriteeriumi kaudu; vahel 
võib ta päevavalgele tuua tõdesid, mis on nii kontraintuitiivsed, et nende mõju sarnaneb 
psühhoanalüüsile. Sellised tõed on väljalõiked arutluste ja analüüside rägastikust, mida 
takkajärele ei saa enam tervenisti hõlmata: sest see rägastik on omakorda osa avaramast 
laotusest, mida võib nimetada oletuste universumiks.

Ühelpool enesestmõistetavuste nebuloosa, teiselpool oletuste universum… kumb neist 
õieti meie kujutlusi valitseb? Kumb on kumma metafoor? Tundub, et keeleliselt on asi 
lihtne: enne peaks olema lugu, alles seejärel saab tulla ajalugu, s. t. suurem jutustus, mis 
väiksemate lugude väärtuse üle otsustab. Siiski on see suhe tänapäeval palju keerukam. Kui 
hakkan näiteks rääkima „minu kodupaiga ajaloost”, laenan tegelikult mõistet, mis rangelt 
võttes peaks käima akadeemilise historiograafia kohta, sest „ajaloo” autoriteet tuleb just 
sealt, mitte vastupidi. Seega on igapäevane keelepruuk näpanud mõiste, mis igapäevakeelde 
kuuluma ei peaks. Võin rääkida näiteks oma raamatukogu, kunstikogu, tööriistakuuri või 
kiviktaimla ajaloost; midagi imelikku pole ka selles, kui keegi räägib prügimäe või peldiku 
ajaloost. Sõna „ajalugu” justkui lisaks minu jutule väärikust, minu seletused muutuvad 
veenvamaks, lood omandavad erilise sära. Lugu on tõeliselt väärtuslik siis, kui ta on ühtlasi 
ajalugu, sest ajalugu õpetab. Niisiis on ajalugu just igapäevases kõnepruugis metafoor, ja 
mitte vastupidi. Enesestmõistetavuste nebuloosa on leidnud vastumürgi, mis otsustavalt 
kahandab oletuste universumi võimu: kõik muutub ajalooliseks, ja kõik, mis on ajalooline, 
on ühtlasi tõeline, ehtne, päris. Isegi minu ninaotsal on oma ajalugu.

2

Ajalugu peaks olema sündmuste rida. Sündmus ise ei ole kunagi ajalooline: sündmus ei saa 
tuleneda historiograafiast, oletuste universumist, ja ta ei saa tuleneda ka meenutustest ega 
mälestustest, enesestmõistetavuste nebuloosast. Sündmuse saab ajalooliseks muuta alles 

Ajaloota sündmus
Hasso Krull



Tuna  3/2014 3

hiljem, siis kui sündmuse enese aeg on juba läbi ja kätte on jõudnud loo aeg: lugu jutustab 
kõigest juba takkajärele, ta jutustab aja enesegi looks, jutustab ajalooks ja tõmbab sellele 
joone alla, näidates, et sündmuste vahel valitsevad põhjuslikud seosed, üks tuleneb teisest 
ja teine omakorda kolmandast. Aeg on siis põhjuste ahel, mille lugu nähtavale toob. Selline 
aeg on seletuse aeg, selgitamise ja selgeks rääkimise aeg. Sündmuse aeg on midagi hoopis 
muud: see pole mitte seletuse, vaid küsimuse aeg, küsimuse, mille Jean-François Lyotard 
sõnastas fraasiga Arrive-t-il?, kas see tõesti juhtub? „Tõeliselt jahmatav on see, et (miski) 
juhtub, selle asemel et midagi ei juhtukski.”1 Kui sündima hakkab sündmus, ei suuda keegi 
öelda, mis õieti sünnib, kõik varasemad nägemused löövad virvendama ja seletuste seletus-
jõud nõrgeneb. See tähendab, et tõeline sündmus ületab kujutlusvõime piirid, me ei suuda 
teda täielikult mõista ega hõlmata, rääkimata mõtestamisest. Nii jõuab sündmus tegelikult 
alati kohale hilinemisega, sest me ei suuda teda ära tunda ega tea, et sündmus on alanud – 
ja kui me ta kord ära tunneme, on sündmuse sündimise aeg juba läbi, seda ei juhtu enam, 
selle asemel on nüüd loo aeg, jutustuste ja seletuste aeg. Võiks öelda, et sündmus lipsab 
hakkamise, olemise ja jäämise kolmnurgast läbi, nii et me ei pruugi teda märgatagi, sest 
kui sündmus alles hakkab, ei ole teda veel, ja kui ta alles jääb, ei ole teda enam.

Sündmus on seega ilma ajaloota, nii ajaloo esimeses kui ka teises tähenduses. Ometi 
ei ole ta täiesti ajalootu, sest tal on oma „ajalugu” ühes muus, kolmandas tähenduses. See 
pole mälestuste ega seletuste, vaid pigem alguste ajalugu. Kuna me sündmuse algust kunagi 
täpselt tabada ei saa, sest me ei tea, et sündmus tõesti on hakanud, ei saa me ka öelda, kas 
enne sündmuse algust ei võinud olla veel ühte algust, mida me ei märganud ka hiljem, sest 
see sündmus ei jäänud alles: s. t. sündmus ei saanud jääda, sest me ei tundnud teda ära, 
ei tundnud temas ära sündmust, ja nii ei hakanudki ta kunagi jääma, vaid jäi igavesti hak-
kama, jäi tundmatuks sündmuseks, mis sündis nähtamatult. Ometi oli ka see nähtamatu 
sündmus millegi algus, vähemalt alguse algus – ja sellised „alguste algused” moodustavad 
omaette ajaloo, kolmanda, nähtamatu ajaloo.

See kolmas ajalugu puutub väga harva historiograafiasse, ja teda nimetatakse suhteliselt 
harva ajalooks (ehk pigem loodusteadustes). Selle ajaloo aega pole vaja konstrueerida, sest 
ta loob ise oma aja, sündmuse aja, mille kaudu hiljem luuakse ka mäletamise ja seletamise 
aeg. Siin võib kõnelda „ainulistest paljusustest” (multiplicités singulières), nagu on teinud 
Alain Badiou; need on „mitmused, mis kuuluvad olukorra juurde, aga mitte selle sisse, 

1 J.-F. Lyotard. L’inhumain: causeries sur le temps. Galilée, Paris, 1993, lk. 112. Vt. ka The Lyotard Dictionary, 
ed. by S. Sim. Edinburgh University Press, 2011, lk. 70–73 (Event, by Anthony Gritten) ja lk. 108–110 (Is it 
happening?, by D. Whistler).

olemine

sündmus

hakkamine jäämine

kas see tõesti juhtub?
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olles küll tema elemendid, aga mitte ta osad”.2 Veel paremini sobib aga minu meelest Gilles 
Deleuze’i „puhta mineviku” käsitus, mis on „kaasaegne omaenese olevikuga, eeleksisteerib 
mööduva oleviku suhtes ning kõiki olevikke mööduma pannes kvalifitseerib väesoleva 
objekti”.3 Selline väesolev objekt (objet virtuel) on olemuslikult minevikuline, aga ta ei ole 
endine olevik:

„Väesolev objekt pole iial möödunud uue oleviku suhtes; ta pole ka möödunud oleviku 
suhtes, mis ta oli. Ta on minevikuline nõnda, et on kaasaegne olevikuga, mis ta oli, tar-
dunud olevikus; et tal on ühest küljest puudu see, mis ta teisest küljest samal ajal on; et 
ta on oma paigal olles paigast ära. Seepärast eksisteeribki väesolev objekt ainult iseenese 
fragmendina: ta on leitud ainult kaotatuna – ta eksisteerib ainult taasleituna. Kaotamine 
ja unustus pole siin määrangud, mis tuleb ületada, vaid need märgivad hoopis selle objek-
tiivset loomust, mis leitakse unustuse sees ja kaotatuna.”4

Kolmas ajalugu on seega unustamise ja kaotamise, kuid ühtlasi taasleidmise ja sün-
dimise ajalugu. Unustus ja sündmus kuuluvad kokku: õigupoolest ongi sündmus millegi 
sellise tulemine, mis oli sedavõrd unustatud, et ta saab uuesti meelde tulla ainult siis, kui 
ta uuesti sünnib. Meil on niisiis kolm ajalugu: üks, mis meenutab ja mäletab; teine, mis 
oletab ja seletab; ja kolmas, mis unustab ja sünnitab. Viimases on midagi nägemuslikku ja 
unenäolist. Jaan Kaplinski rääkis kunagi kaheksakümnendate aastate lõpul, et oli näinud 
unes, kuidas Nõukogude Liit laguneb, tekib suur segadus, rahutused ja sõjad, aga Eesti 
pääseb mingi imenipiga sellest segadusest välja.5 Küllap mäletavad veel paljud, kuidas 
teataval perioodil (umbes 1989–1991) muutusid linnatänavad kummaliselt irreaalseks, 
unenäoliseks, sest see, mis ümberringi toimus, oli korraga tõsi ja ei olnud ka, oli korraga 
unenägu ja tegelikkus. See tähendab, et sündmust saab näha ainult unes, ta saab ilmuda 
vaid nägemusena, ja kui see nägemus läheb tõeks, on ta juba meenutus ja mälestus, mitte 
enam sündmus. Just sellepärast kuulubki ta puhtasse minevikku. Just sellepärast ongi 
sündmuse objekt väesolev objekt, sest tal on sündimise vägi ainult siis, kui ta on väes, aga 
mitte enam siis, kui ta on käes. Sündmus on seega ilma käesoleva, aktuaalse ajaloota: ometi 
kuulub talle kogu väesolev, virtuaalne ajalugu, sest sündmus on väesoleva ajaloo kuningas.

3

Unustuse vägi võiks olla kõige suurem siis, kui unustus oleks täielik ja lõplik, s. t. kui 
unustatu ühtaegu kaoks ja häviks. Nii kujutleda oleks kõige lihtsam; ometi pole asi 
nõnda, sest jäljetu kadumine on ainult oletus, mida ei saa kunagi kinnitada. Tänapäeva 
inimese geenides on neandertallase geenide jälgi. Kuigi neandertallased on kadunud, ei 
ole nad seega päriselt kadunud, ehkki varem nõnda arvati: nad elavad ikka edasi, elavad 
meie luus ja lihas, tunnetes ja mõtetes. Kadunud on natufialased, ja pole kindel, kas nad 
leiutasid põllumajanduse või mitte – ometi söövad inimesed tänapäevani leiba, isegi kui 
selle algupära kunagi päris selgeks ei saaks. Kiviaja inimeste kultuur, keel ja kombed on 
praegugi alles: meie riietel on kiviaegseid mustreid, me kasutame kiviaegseid sõnu, sööme 
kiviaegseid toiduaineid, tantsime kiviaegsete sammudega ja küllap ümiseme kiviaegseid 
viise, ilma et me ise sellest midagi teaks. Niisiis on unustuse vägi eriti suur just seetõttu, 
et unustus pole kunagi täielik. Unustatu võib olla otse meie silme ees: me lihtsalt ei tea, 
et oleme selle unustanud.

2 A. Badiou. L’être et l’événement. Seuil, Paris, 1988, lk. 194.
3 G. Deleuze. Erinevus ja kordus. Tlk. M. Ott. Ilmamaa, Tartu, 2014, lk. 181.
4 Sealsamas, lk. 182.
5 1988. aasta novembris „Georg Otsa” kajutis, teel Helsingisse.
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Eesti ajalugu on täis unustuse väge. Seda oli selgesti näha, kui 2013. aasta jaanuaris 
puhkes keskaja-keskne väitlus, mis kestis üle kahe kuu. Väitluse käigus joonistusid välja 
üsna reljeefsed vastasseisud, kuid kahte üksmeelset leeri ometi ei tekkinud: pigem hakkasid 
erinevad seisukohad tasapisi hajuma, andes aimu, et historiograafiast lähtuva arutelu taga 
oli peidus midagi hoopis põhilisemat, ürgsemat, võib-olla isegi midagi teadvustamatut. 
Huvitav oli seegi, et teadvustamatut komponenti eeldas juba Anti Selart „Eesti ajaloo” teise 
köite ilmumise puhul antud intervjuus, sõnastades selle küllaltki täpselt: „Ja tõepoolest, 
ei ole ajalooteaduse asi kellelegi rahvuslikku identiteeti otsesõnu luua või ette kirjutada. 
Eestlasist autorite kaudu on see ju meie tekstis lõppkokkuvõttes ikka peidus.”6 On peidus, 
jah – nii sügaval peidus, et selle põgus puudutaminegi vallandab madina. Naiivne oleks 
arvata, et inimesi, keda need küsimused erutavad, tõepoolest huvitab „ajalooline tõde”, et 
nad tahaksid siseneda oletuste universumisse, kus palju tuikavaid küsimusi jääb lahtiseks 
ja järelduste tegemisel tuleb olla ettevaatlik. Vastupidi, tegelikult tahavad kõik, et histo-
riograafia oleks teatava maailmavaate metafoor, ja muidugi ei tulene see maailmavaade 
teaduslikust analüüsist, vaid varem omandatud väärtustest, mälestustest, tähendustest 
– lühidalt, enesestmõistetavuste nebuloosast. Teine ajalugu peab olema esimese ajaloo 
metafoor, ja mitte vastupidi. Mõned äärmuslikumad väitlejad, nagu Lauri Vahtre või 
Andrei Hvostov, isegi ei varjanud seda soovi, ja kuigi ma ei jaga kummagi maailmavaadet, 
usun siiski, et neil oli selleks õigus.

Ometi pole sellest õigusest üksi minu jaoks veel küllalt. Liiga palju on siin veel pakit-
semas unustuse väge, mis tahab, et tallegi sõna antaks, et ta saaks meile ilmuda, olgu 
nägemuse või unenäona. Kuid miks mitte ka ajalookirjutuses? Ajalookirjutus ei pea ju 
tänapäeval olema kuiv, igav ja fantaasiavaene, ei pea vältima erinevaid vaatepunkte, ant-
ropoloogilisi ja etnoloogilisi teadmisi ega isegi suulist pärimust. Tõtt-öelda on pluralistliku 
historiograafia traditsioon õhtumaises kultuuris vanemgi kui ühemõtteline, range ja asjalik 
ajaloojutustus, mis väidab esitavat ainult fakte ja vastuvaidlemist ei salli. Neid kaht tradit-
siooni on vastandatud kui Herodotose ja Thukydidese ajalookirjutuse mudelit, ja muidugi 
eelistati kaua viimast, ehk nagu „Historia” uue tõlke arvustuses kirjutab Peter Green: 
„Herodotose kirglik vabadusearmastus, viha agressiivse imperialismi vastu ja valmisolek 
märgata teise inimese vaatepunkti ei olnud ajaloolaste meelest niisama tõsiseltvõetavad, 
vähemalt kuni viimase ajani.”7 Greeni arvates pole sugugi juhus, et Thukydides pidas 
kõige paremaks valitsemisvormiks oligarhiat, ja et Thomas Hobbes õppinud just teda 
tõlkides, kui tobe on demokraatia. Praegu on olukord aga muutunud. Thukydidese usk, 
nagu jutustaks ta ajalugu täiesti objektiivselt, ei mõju tänapäeval sugugi veenvana, sellal kui 
Herodotos paistab „üllatavalt modernne”, rajades moodsale antropoloogiale teed ammu 
enne selle tekkimist.

Eesti ajalookirjutus elab alles silmanähtavalt Thukydidese varjus. Kui „muistse 
vabadusvõitluse” mõistet enam ei kasutata, tõuseb paratamatult esile vallutuse teema 
(hoolimata sellest, et Läti Henrik ei käsitanud ordu tegevust vallutusena). Vallutuses on 
midagi võimast, suursugust, ülevat; miks siis mitte samastuda vallutajaga? Eriti siis, kui 
seda toetab „teaduslik objektiivsus”? Eks ole ju tänapäeva Eesti kultuur olulises osas just 
ristisõja tagajärg? Eks ole ka eesti rahvuse loomine õigupoolest baltisaksa intellektuaalide 
idee? Eks ole see rahvus siis tegelikult baltisaksa asustuse ümbersünd, omamoodi reinkar-
natsioon? Ja eks ole meie iseseisvus ja omariiklus lõppkokkuvõttes kõige selle tulemus? 
Nii arutledes satutakse kiiresti nõiaringi: tuleb välja, et kõik olulised väärtused saavad 
alguse ristisõjast ja vallutusest. See kõlab nõnda, nagu oleks liiga sõnasõnaliselt võetud 

6 „Ajaloolased ei pea rahvuslikku identiteeti looma”. V.-S. Maiste intervjuu Anti Selartiga. – Sirp, 10.01.2013.
7 P. Green. On liking Herodotus. – London Review of  Books, 03.04.2014, lk. 29.
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Nietzsche lauset „sõda ja julgus on teinud enam suuri asju kui ligimesearmastus”.8 Ometi 
on „sõda” Nietzschel ainult retooriline kujund. Kui räägime Eesti ajaloost, mõjub igatahes 
palju veenvamalt Enn Tarveli arutlus: „Muidugi ei saa [vallutuse hindamisel] lähtuda meie 
aja normidest ja ideaalidest, vaid tuleb vaadata, mis oli õiguspärane toonaste arusaamade 
kohaselt. Kuid ka neid ja 13. sajandil mujal toimunut arvesse võttes ei olnud sakslaste ja 
kristlaste tulek ning see, kuidas Liivimaa kristianiseeriti, sugugi ilmsüütu armutegu. Sõda 
ja vägivald ning ammugi Alberti kurjategijalik käitumine ei olnud paratamatus ning seda 
tuleb ka nõnda vaadata.”9 Enn Tarvel on nimetanud piiskop Alberti juhitud sõjakäike 
„inimsusevastasteks kuritegudeks”, ja see ongi ilmselt kõige täpsem väljend, mis tänapäeva 
õiguslikust keelepruugist võib leida. Inimsusevastased kuriteod ei aegu.

Kui olla patsifistliku ajaloo poolt, Herodotose ajaloo poolt, ei tähenda mineviku õiglane 
hindamine seda, et keegi peaks piiskop Alberti vastu uuesti sõtta minema. Sest kus seda 
sõda peetakse? Ja kes oleks sõdivad pooled? Tõtt-öelda ei saagi sõda sõjaga heaks teha: 
selle taipamiseks pole Herodotost vajagi, piisab sellest, kui mõelda Euroopa hiljutisele 
ajaloole. Lineaarses ajaloos ongi raske tõelist õiglust ette kujutada. Oletuste universum 
ei tunnegi õiglust, sest üht oletust ei saa teisele eelistada seetõttu, et ta tundub õiglasem. 
Mälulademete massiivis on õiglusel küll oma koht, aga seal on ta enamasti ülekohtu väike-
vend, kes harva peale jääb. Ülekohus on just üle-kohus, sellepärast ongi ta tihtipeale kohtust 
üle, õiglusest üle. Mis siis veel üle jääb? Mis jääb pärast mälu, õiglust ja ülekohut, oletusi 
ja historiograafiat ikka veel üle? Üle jääb unustus, unustuse ajalugu; üle jääb sündmus.

Õiglus on sündmus. Õiglus on ilma ajaloota ja kuulub puhtasse minevikku: ta on see 
„väesolev objekt”, mis on leitud ainult kaotatuna ja eksisteerib ainult taasleituna. Sellepä-
rast on õiglust väga raske teha – õigupoolest teda ei saagi teha. Õiglus sünnib, ta sünnib 
unustuse südamest, unustuse unest. Õiglus on unenägu, mis äkki ilmub ilmsi. Mulle tun-
dub, et „muistne vabadusvõitlus” on tegelikult olnud väga hea vormel, mis sobib hästi ühe 
unenäolise kujutelma väljendamiseks, sest ta sisaldab endas õigluse seemet. Seejuures pole 
üldse tähtis, kuidas kujutleti 13. sajandil vabadust (arvan küll, et kui olid olemas orja ja 
kuninga mõisted, oli kindlasti olemas ka arusaam negatiivsest ja positiivsest vabadusest). 
Pole midagi parata, aga „vallutus” ei ole niisama hea sõna, temas on liiga palju ülekohut, 
liiga palju ebaõiglust, mida peab takkajärele hakkama õigustama. Aga õigustus pole kunagi 
sama mis õiglus. Õigustus pole sündmus.

Nii tundubki mulle, et praegune Eesti ajaloo käsitus on alles ebakindel. Tal puudub veel 
Herodotose vaim, etnoloogiline ja antropoloogiline perspektiiv. Ehk lihtsamalt öeldes: tal 
puudub pärimuslik mõõde, see, mis vabastaks mälulademete massiivi ängistavast rasku-
sest. Aga kuskil on see mõõde olemas. Sest pärimus on olemas. Kuidas pärimus ja ajalugu 
kokku saaksid? Seda ma ei tea, aga tean, et see võib sündida. Kuidas see võiks sündida? 
Kõigepealt mõne ajaloolase unenäos.

8 F. Nietzsche. Nõnda kõneles Zarathustra. Tlk. J. Palla. Olion, Tallinn, 1993, lk. 31 („Sõjast ja sõjameestest”).
9 „Muistse vabadusvõitluse mõistest loobumine on küsitav”. V.-S. Maiste intervjuu Enn Tarveliga. – Sirp, 

20.03.2013.

Hasso Krull 

(1964), MA, lektor, Tallinna Ülikool, Narva mnt. 25, 10120 Tallinn, hasso@tlu.ee
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Millalgi 14. sajandi kolmandal veerandil 
toimus kahe Liivimaa vasalli Nicolaus 

de Lode ja Hinko (Hinricus) de Yckeskulle 
(Üxküll)1 vahel kokkupõrge, mis lõppes Lode 
surmaga. 1371. aastal võttis Tallinna raad rüü-
tel Christianus Scherembekelt ja kannupoiss 
Otto de Lodelt vastu 150 marka kapitali, 
kohustudes maksma aastas kaheksa marka 
intresse, mille eest tuli tapetud Nicolaus de 
Lode mälestamiseks ülal pidada vikaariat 
Märjamaa kirikus püha Anna altaril.2

Rae pitseriga kinnitatud originaaldoku-
ment selle tehingu kohta anti üle mälestus-
teenistusi pidavale preestrile.3 Et raad oli 
võtnud endale aga rahalisi kohustusi, pidi 
tekst säilima ka Tallinnas ning ürikust tehti 
rae märkmeteraamatusse ärakiri. Just selle 
järgi ongi lepingu sisu tuntud, originaalürik 
ei ole säilinud. Etteruttavalt olgu öeldud, et 
Märjamaa vikaaria rahastamise kohustus jäi 
Tallinna rae õlule 16. sajandini, võib-olla Liivi 
sõjani. Nii valmistati millalgi 16. sajandi kesk-
paiku, küllap siis, kui vana märkmeteraamat 
ei olnud enam igapäevases kasutuses, 1371. 
aasta lepingust veel üks ärakiri.4

1371. aasta ürik ei sisaldanud sugugi mitte 
kõiki juhtunuga seotud asjaolusid. Täiendust 
pakub Saare-Lääne piiskopi Winrich von 

Kniprode kiri Tallinna raele palvega ares-
tida vikaariakapital koos intressidega eda-
siste korraldusteni.5 Piiskopi kirjast selgub, 
et tema juures olid käinud Bartholomeus de 
Velyn ning vennad Nicolaus ja Hermannus 
Houwenpe, teatades Scherembeke ja Lode 
lepingust Tallinna raega ja väites, et 150 
marga intressid pidid kuluma igavese missa 
pidamiseks Nicolaus de Lode ja Tylo (Thide-
ricus) Houwenpe hingede päästmiseks seo-
ses nende mõrvamisega (occasione homicidii 
eorundem). Ei Tallinna rae ega piiskop Win-
richi dokumendist selgu, milline sündmus 
viis veretööni Lode ja Yckeskulle vahel või 
mis osa oli kummaski dokumendis mainitud 
teistel isikutel. Selle väljaselgitamine ei olegi 
tõenäoliselt enam võimalik. Käesoleva artikli 
põhiküsimus on, milline oli Märjamaa vikaa-
ria asutamise õiguslik tähendus ja kas sellele 
leidub keskaegsel Liivimaal paralleele.

Veretöö hüvitamine ilmalike tavade ja 
seaduste järgi

Keskaegsed maa-, rüütli-, talurahva- ja lin-
naõigused, privileegide kogumid ja muud 
õigusnorme sisaldavad allikad ei puuduta 

Veretöö ja lepitus 14. sajandi 
Liivimaal
Tiina Kala

1 Pärisnimede puhul on siin ja edaspidi eelistatud kuju, mis esineb allikates, piiskoppide ja Saksa ordu käsknike 
puhul on eelistatud ajalookirjanduses juurdunud ülemsaksa nimevorme.

2 Tallinna Linnaarhiiv (TLA), f. 230, n. 1, s. Aa 6d, fol. 8r. Vt. lisa artikli lõpus.
3 Das Revaler Pergament Rentenbuch 1382–1518. Hrsg. von A. Plaesterer (Tallinna Linnaarhiivi väljaanded 5 / 

Publikationen aus dem Revaler Stadtarchiv 5). Tallinn, 1930, nr. 1414.
4 TLA, f. 230, n. 1, s. Bk 1, fol. 100r.
5 Piiskopi kirjal puudub daatum, Friedrich Georg von Bunge on selle oletuslikult paigutanud 1390. aastasse, 

mööndes küll, et sellisel dateerimisel puudub kindlam alus (Liv-, Esth- und Curländisches Urkundenbuch 
nebst Regesten (LUB). Hrsg. von Fr. G. von Bunge. Bd. III. Reval, 1857, nr. 1283, reg. 1532). Piiskop Winrich, 
Saksa ordu samanimelise kõrgmeistri Winrich von Kniprode vennapoeg, endine Mainzi ja Liège´i kanoonik, 
pühitseti 1385. aasta 21. mail Königsbergis (L. Arbusow. Livlands Geistlichkeit vom Ende des 12. bis ins 16. 
Jahrhundert. Separatabdruck aus dem Jahrbuch für Genealogie, Heraldik und Sphragistik, Jg. 1900–1901. 
Mitau, 1904, lk. 92). Niisiis ei saanud arestinõudmine olla sellest kuupäevast varasem.
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kaugeltki mitte kõiki igapäevases õigusprakti-
kas esinenud juhtumeid, samuti ei ole mõned 
nendes tekstides leiduvad sätted nüüdisaeg-
sele huvilisele enam alati üheselt mõisteta-
vad. Olulisi lisateadmisi pakuvad üksikuid 
kaasusi kirjeldavad dokumendid. Neist ilm-
neb omaaegne arusaam õigusest ja õiglusest, 
aga ka viis, kuidas ja kelle osalusel eri laadi 
juhtumeid oli kombeks lahendada. Mitte alati 
ei sündinud kuriteo lahendus kohtus, selleks 
oli keskaegses õiguspraktikas ka teisi, täna-
päeval ehk võõristust tekitavaid, ent ajalooli-
selt igati aktsepteeritud võimalusi.

Olukorras, kus keskvõimu sunnimonopol 
ei olnud veel välja kujunenud ja üldkehtiv 
karistusseadustik puudus, kasutati kuriteo, 
sealhulgas veretöö lepitamiseks sageli ainelist 
hüvitist ja vereohvrit, kättemaksuks veritasu. 
Hüvitis pidi kannatanule või ohvri lähedas-
tele korvama kuriteoga sooritatud kahju, 
näiteks toitja kaotuse tapetu lähedastele, 
vereohver lepitama kurjategija kõrgemate 
jõududega, veritasu pakkuma kannatanule 
moraalset kompensatsiooni. Niisugused hüvi-
tise vormid olid laialt levinud juba antiikajal.

Varakeskaegses germaani õigusruumis 
loeti tapmist enamasti osapoolte omavaheli-
seks asjaks, mis ei nõudnud tingimata avaliku 
võimu sekkumist, kui just osapooled seda ei 
nõudnud või ohus ei olnud üldine rahu ja 
avalik kord. Samas nägid veretöö toime pan-
nud isiku kehalist nuhtlemist, ainelist hüvitist 
ohvri suguvõsale ja/või isandale ja süüdlase 
rituaalset lepitamist kannatanu suguvõsaga 
ette ka mitmed õigusnormid. Nende eesmärk 
ei olnud tapja karistamine surmanuhtlusega, 
sest sel juhul ei oleks saanud toimuda lepitus-
akti süüdlase ja ohvri suguvõsa vahel.6

Kui osapoolte lepitamine ei õnnestunud, 
seda ei taotletud või ei saavutatud kohtus 
soovitud lahendit, võis ennast kannatajaks 
pidav pool püüda saavutada oma huvide 
arvestamist vaenuse teel. Vaenus (sks. Fehde) 
tähendas rituaalselt välja kuulutatud surve 
avaldamist kahju tekitamise läbi korra- ja 
õiguse rikkujale, et sundida teda kokkulep-
pele ohvri, tema pärijate või isikutega, kelle 
toimetulek oli ohvrist sõltunud. Vaenuse võis 
välja kuulutada üks isik või suguvõsa teise 
vastu, linn oma maahärra vastu, maahärra 
aadli vastu jms. Eesmärgiks oli kahjustada 
vastast igal võimalikul viisil: röövimise, tap-
mise, vangistamise, süütamise jm. kaudu. 
Isiklikult vaba mees oli kohustatud kätte 
maksma kallalekippumise eest tema või tema 
suguvõsa liikmete aule, omandile või elule. 
Vahendeid enamasti ei valitud. Kõrgkeskajast 
alates toimus vaenuse algatamine kindlate 
reeglite alusel. Kuigi rituaalsele vaenusele 
oli õigus eeskätt aadliseisusest meessoost 
isikul, kasutasid eriti veretöö korral veritasu 
ja vaenust ka talupojad ja linlased. Veel 14. 
sajandil ei olnud veritasu Saksamaal harul-
dus ning Liivimaalgi esines vaenust ja veri-
tasu kogu keskaja vältel. Ebaseaduslikuks 
muutusid vaenused alles 1495. aastal Saksa 
riigipäeval välja kuulutatud maarahuga.7

Piir õiguslikult aktsepteeritava vaenuse ja 
omakohtu vahel võis osutuda ebamääraseks. 
Nagu mujal, nii püüti ka Liivimaal omakohut 
jõudumööda piirata: 1. augustil 1238 keelus-
tas paavsti legaat Modena Wilhelm oma legat-
sioonipiirkonnas kirikuvande ähvardusel oma-
kohtu,8 1306. aastal otsustasid Taani kuninga 
Eestimaa vasallid, et salamõrva, süütamise ja 
röövimise korral tuleb osapooled tuua kohtu 

6 Vt. P. Frauenstädt. Blutrache und Todtschlagsühne im Deutschen Mittelalter. Leipzig, 1881, lk. 88; Chr.  
Terharn. Die Herforden Fehden im späten Mittelalter. Ein Beitrag zum Fehderecht (Quellen und Forschungen 
zur Strafrechtsgeschichte 6). Berlin, 1994, lk. 85; D. Willoweit. Unrechtsfolgen in Hof- und Dienstrechten des 
11. und 12. Jahrhunderts. – Vom mittelalterlichen Recht zur neuzeitlichen Rechtswissenschaft: Bedingungen, 
Wege und Probleme der europäischen Rechtsgeschichte. Hrsg. von N. Brieskorn, P. Mikat, D. Müller und  
D. Willoweit (Rechts- und Staatswissenschaftliche Veröffentlichungen der Görres-Gesellschaft, Neue Folge, 
Bd. 72). Paderborn, München, Wien, Zürich, 1994, lk. 111–112.

7 Vt. A. Boockmann. Fehde, Fehdewesen. – Lexikon des Mittelalters. Bd. IV. München, Zürich, 1989, veerg 
334–331; P. Frauenstädt, Blutrache, lk. 9–10; M. Masing. Saare-Lääne ja koadjuutorivaenused: keskaegse 
Liivimaa viimased kodusõjad. – Ajalooline Ajakiri nr. 2, 2010, lk. 118.

8 LUB. Bd. VI. Riga, 1873, reg. 181a; Fr. G. von Bunge. Das Herzogthum Estland unter den Königen von 
Dänemark. Gotha, 1877, lk. 298–299.
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ette, kui seal aga õigust ei leita, siis maanõu-
kogu ette.9 Lisaks üldisematele korraldustele 
leidub tõendeid omakohtu takistamise püüe-
test ka üksikkaasuste puhul. 1348. aastal andis 
Tallinna raad katelsepp (ollefusor) Nicolausele 
välja tõendi, mis pidi kinnitama, et vastupidi-
selt esialgselt arvatule ei olnud Nicolaus tap-
nud sepp Tilot. Raad kutsus enda ette tapetu 
lähikondsed (amici) ja nõudis, et keegi neist 
ei paneks Nicolause suhtes toime omakohut.10

Isiku- või varavastase kuriteo puhul tuli 
esmalt selgeks teha, kas ohvri ja süüdlase 
vaheline konflikt kuulub lahendamisele lepi-
tuse või kohtu kaudu, viimasel juhul aga, mil-
line kohus on pädev asjaomase juhtumi puhul 
õigust mõistma. 1344. aastal soovis Toompea 
linnusepealik (capitaneus) rüütel Conradus 
Pren, et Tallinna piiskop Olav võtaks enda 
peale kohtumõistmise ühe all-linna elaniku 
majas vägivallatsenud Preni lähikondlase üle, 
kuna tegu olevat vaimulikuga. Neli Tallinna 
kanoonikut vaatasid seepeale kurjategija üle, 
ei leidnud tal tonsuuri olevat ja tõendasid kir-
jalikult, et tegu ei ole vaimulikuga,11 niisiis ei 
saanud ta kuuluda piiskopikohtu alla.

Kättemaksuga paralleelselt püüti otsida 
ka teid, mis võimaldaksid kuriteo heastamist 
ja osapoolte leppimist vägivalda kasutamata. 
Vaenuse võis lõpetada lepituskokkulepe 
(sks. Sühnevertrag). Lepitus (sks. Sühne) 
tähendas hüvitise andmist vaenu lõpetami-
seks, see pidi ära hoidma ka veritasu. Lepi-
tuskokkuleppe võis sõlmida nii suuliselt kui 
ka kirjalikult, nii kohtuniku vahendusel kui 
ka ilma. Vahendaja osa võis täita mõni kõrge 
positsiooniga isik aadli või vaimulikkonna 
hulgast, linnades ka raad. Sageli oli hüvitiseks 

materiaalne tasu, mille suurus olenes ohvri 
staatusest. Lepituskokkulepe sõlmiti tihti siis, 
kui tapmine oli ettekavatsemata ja/või ava-
lik, mitte salajane, kuigi see ei olnud reegel. 
Lepituskokkulepe välistas kohtuliku uuri-
mise, sealhulgas kuluka inkvisitsiooniprot-
sessi. Lepe sai võimalikuks üksnes juhul, kui 
süüdlane oli hüvitise maksmiseks piisavalt 
jõukas, vastasel korral tuli minna kohtuliku 
uurimise ja karistuse teed.12

Kirjaliku lepituskokkuleppe olemasolu oli 
tagatiseks, et sama süüteo eest ei saa süüdlast 
pärast lepitustegude sooritamist enam võtta 
kohtulikule vastutusele. Hiliskeskajal nõudsid 
linnad ja maahärrad enamasti lepituskokkule-
pete registreerimist vastava võimukandja juu-
res. Saksa keeleruumis olid lepituskokkulep-
ped levinud 16. sajandini, kirjalikult säilinud 
lepituskokkulepete põhiosa pärinebki hilis-
keskajast, 15.–16. sajandist. Saksa keisririigis 
hakkas lepituskokkulepete ja vaenusekuulu-
tuste tähtsus langema 15. sajandi lõpul ette 
võetud reformidega ning keiser Karl V karis-
tusseadustiku (Constitutio Criminalis Carolina) 
vastuvõtmisega 1532. aastal, mis nägi veretöö 
eest ette eranditult vaid kohtulikku karistust. 
Samas jäid piirkondlikud erinevused lepitus-
kokkulepete kasutamise osas suureks ja mõnel 
pool sõlmiti neid veel 17. sajandilgi.13 1371. 
aasta dokumendi sõnakasutus – vikaaria asu-
tamine ad composicionem et satisfactionem, s. 
o. hüvituseks ja lepituseks – näitab, et tegu oli 
nimelt osaga Üxküllide ja Lodede vahelisest 
rituaalsest lepituskokkuleppest.

Ainelised hüvitised kehavigastuste teki-
tamise eest fikseeriti õigustekstides, näiteks 
Liivimaa maa- ja lääniõiguse peeglis,14 keha-

9 LUB. Bd. II. Reval, 1855, reg. 713.
10 Revaler Urkunden und Briefe von 1273 bis 1510. Bearb. von D. Heckmann (Veröffentlichungen aus den 

Archiven Preussischer Kulturbesitz, Bd. 25). Köln, Weimar, Wien, 1995, nr. 28.
11 Revaler Urkunden und Briefe, nr. 21.
12 Vt. S. Schlinker. Sühne. – Lexikon des Mittelalters. Bd. VIII. München, 1997, veerg 298–295; A. Deutsch. 

Späte Sühne – Zur praktischen und rechtlichen Einordnung der Totschlagsühneverträge in Spätmittelalter 
und früher Neuzeit. – Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Bd. 122, germanische Abteilung, 
2005, lk. 129–123; E. R. Karauscheck. Fehde und Blutrache als Beispiele nichtstaatlicher Konfliktlösung. 
Rechtshistorisch und rechtsanthropologisch. Kiel, 2011, lk. 9–10; Lübecki õiguse järgi võis lepituskokkuleppe 
sõlmida kohtuniku teadmisel. Vt. Lübecki õiguse Tallinna koodeks 1282 / Der Revaler Kodex des lübischen 
Rechts 1282. Tlk. T. Kala. Tallinn, 1998, art. 61; Fr. G. von Bunge. Das Herzogthum Estland, lk. 339.

13 A. Deutsch. Späte Sühne, lk. 126, 129, 131–132, 134–138, 140–147.
14 Altlivlands Rechtsbücher. Hrsg. von Fr. G. von Bunge. Leipzig, 1879, lk. 123, art. 11, 12.

Tiina Kala / Veretöö ja lepitus 14. sajandi Liivimaal
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lise või varalise kahju aineline hüvitamine oli 
üldlevinud nõue linnaõigustes, samuti esines 
seda gildide skraades.15 Niisiis ei saa sugugi 
iga kuriteole järgnenud hüvitist automaat-
selt pidada poolte kohtuvälise kokkuleppe 
tulemuseks, vaid paljudel juhtudel mõistis 
selle välja ikkagi kohus. Allikates ei pruugi 
viide lepituskokkuleppe sõlmimisele alati 
olla eristatav kohtuniku määratud hüvitus-
tegudest, kuna vastavad terminid ladina 
(emendatio, satisfactio, compositio) või alam-
saksa keeles (beteren, vorliken) võivad esineda 
mõlemal juhul, allikad ei ole nende kasutami-
sel järjekindlad.16

Liivimaa allikates võib lepitus- või hüvi-
tustegudest, täpsemalt hüvituseks püstita-
tud rajatistest, leida teateid juba 13. sajandi 
esimesel poolel. 1234. aastal esitas paavst 
Gregorius IX Riia piiskopile, Mõõgaven-
dade ordule ja Riia linnale kohtukutse seo-
ses paavsti legaadi Balduinuse tegevuse 
tõkestamise ja tema korralduste ignoreeri-
misega ning mitmete Liivimaal aset leidnud 
vägivallategudega. Muu hulgas süüdistati 
mõõgavendi nominaalselt Rooma kiriku 
alluvusse võetud Hagelite ja Kullamaa lin-
nuste lõhkumises.17 1236. aasta veebruariks 
langetatud paavstikohtu otsuse kohaselt 
pidid mõõgavennad mõlemad linnused üles 
ehitama, lisaks nõuti paavstile truudust van-
dunud vasallide ja teiste kannatanute vara-
lise kahju hüvitamist.18 Riia peapiiskopi ja 
Riia linna ning Saksa ordu vahel 13. sajandi 
lõpul puhkenud ja aastakümneid väldanud 
konflikti19 käigus oli ordu okupeerinud pea-

piiskopkonna linnused ja röövinud peapiis-
kopkonna alamate vara. Paavst nõudis 1324. 
ja 1330. aastal linnuste tagastamist ja röö-
vitu hüvitamist (restitutio).20 Sama konflikti 
käigus hävitasid riialased Riia ordulinnuse. 
1330. aasta 30. märtsil kohustus Riia linn 
sõja lõpetamise ühe tingimusena tegema 
ordule mitmeid järeleandmisi ja tasuma eri-
nevaid hüvitisi, millest siinkohal on põhjust 
mainida krundi loovutamist uue ordulinnuse 
ehitamiseks ja viie vikaaria asutamist mõle-
mal pool langenute mälestuseks.21 Karistus- 
või lepitusehitis oli arvatavasti Maasilinn 
(alamsks. Soneburg, ülemsks. Sühneburg, 
„Lepituslinnus”), mille saarlased pidid pärast 
1345. aasta ülestõusu mahasurumist Saksa 
ordu korraldusel ehitama.22

Lepituskokkuleppe ühe vormina kasutati 
laialdaselt nn. rahutõotust (ülemsks. Urfehde, 
alamsks. orvede, orveide, ld. juramentum 
pacis) – kohtu ees vande all antud lubadust 
loobuda vaenusest ja kättemaksust. Hilis-
keskaegses kohtupraktikas oli rahutõotus 
väga levinud, kinnipeetu vabakslaskmine toi-
mus enamasti temalt vormikohase kirjaliku 
rahutõotuse võtmisega. Ühtlasi tähendas see 
tõotuse andjale kohustust loobuda teiste või 
kõrgemate kohtute poole pöördumisest, mis 
kindlustas tema üle kohut mõistnud isanda 
kohtuvõimu.23 Isand võis omakorda oma 
kinnitusega süüaluse või kahtlustatava edas-
pidisest kohtulikust uurimisest või karistusest 
vabastada. Nii keelas Toompea linnusepea-
liku asemik (vicecapitaneus) Bertoldus de 
Lechtes 1339. aastal kõigi nende tallinlaste 

15 Vt. Tallinna ja Riia kohta: E. Somelar, Van des keisserlichen Lübischen Rechtes wegen. Circumstances of 
Criminality in Medieval Reval. – Quotidianum Estonicum. Aspects of Daily Life in Medieval Estonia. Ed.  
J. Kivimäe, J. Kreem (Medium aevum quotidianum, Sonderband V). Krems, 1996, lk. 85–95; E. von Nottbeck. 
Die alte Criminalchronik Revals. Reval, 1884, lk. 25–26.

16 Vt. Fr. G. von Bunge. Das Herzogthum Estland, lk. 310.
17 H. Hildebrand. Livonica, vornämlich aus dem 13. Jahrhundert, im Vaticanischen Archiv. Riga, 1887, nr. 21, 

[18.], [24.].
18 LUB. Bd. I. Reval, 1853, nr. 145.
19 Vt. selle kohta Eesti ajalugu II. Eesti keskaeg. Koost. ja toim. A. Selart. Tartu, 2012, lk. 142–146.
20 LUB. Bd. II, nr. 700, 742.
21 LUB. Bd. II, nr. 741. Vt. ka M. Hellmann. Der Deutsche Orden und die Stadt Riga. – Stadt und Orden. Das 

Verhältnis des Deutschen Ordens zu den Städten in Livland, Preußen und im Deutschen Reich. Hrsg. von 
Udo Arnold (Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens, Bd. 44). Marburg, 1993, lk. 21.

22 Vt. S. Vahtre. Bartholomäus Hoeneke Liivimaa noorem riimkroonika (1315–1348). Tallinn, 1960, lk. 126–127.
23 Vt. R. J. Weber. Urfehde. – Lexikon des Mittelalters. Bd. VIII. München, 1997, veerg 1294.
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edasise jälitamise või kahjustamise, kes võisid 
olla seotud sündmustega, mis viisid raehärra 
Hermannus Stympeli vigastamisele kanoonik 
Willekinuse lauas. Üksnes tapmises süüdis-
tatav Nicolaus de Brunswic ei pidanud sellist 
armu saama.24

Millalgi enne 1345. aastat tappis Werne-
rus Longus Tallinnas Tartu kingsepa Williki-
nus Ruffuse venna Johannes Ruffuse. Tartu 
raad ja foogtid palusid Tallinna rael ja foog-
tidel mitte lasta Longusel rahutõotust anda 
(de nulla placitatione vel ordinatione, quod 
dicitur orveyde), vaid mõista tema üle kohut 
kui mõrvari (homicida) üle. Tallinna raad 
pidi juhtumit siiski edasi uurima, kuna rüütel 
Christianus (Scherembeke) ja tema lähikond-
sed (amici) soovisid, et süüdistatav Wernerus 
tapetu vennale ja lähikondsetele siiski rahu-
tõotuse annaks.25 Et rahutõotuse küsimust 
peeti üldse võimalikuks tõstatada, näib vii-
tavat sellele, et Longus ei olnud Johannes 
Ruffust mitte lihtsalt mõrvanud või mõne 
löömingu käigus ette kavatsemata maha löö-
nud, vaid tegu võis olla jätkuga mingile vara-
semale Longuse ja Ruffuse vahelisele tülile, 
mille tekkimises võis oma osa olla ka Ruffusel 
ning Longuse veretöö oli lihtsalt kättemaks. 
Küsimus on, mida mõeldakse kirjas rae kõr-
val nimetatud foogtide all ja mis põhjus oli 
avaldada alamrahva seas toimunud veretöö 
kohta arvamust rüütel Christianus Scherem-
bekel. Võimalik, et foogtide all peeti silmas 
mitte ainult rae hulgast valitud kohtufoogti, 
vaid ka maahärra esindajat kohtumõistmisel. 
Christianus Scherembeke kuulus 1340. aas-
tate algul vasallidest koosnevasse kuninga 
nõukokku26 ja võis ehk koos Tallinna raehär-
radega osaleda all-linna kohtukaasuste aru-
tamisel. Seda, et Taani asehalduri, Tallinna 

linna ja Harju-Viru vasallide kohtumõistmine 
ei olnud 14. sajandil veel tingimata lahuta-
tud, tõendab ka näiteks Nicolaus Smeti 1332. 
aastal antud rahutõotus, millega Smet lubas 
Toompea linnusepealikule Marquardus Brey-
dele, rüütel Helmoldus de Saghele ja Tallinna 
raele, et loobub tulevikus vasalle ja raadi kah-
justamast.27

Nii lepituskokkulepe kui ka vaenus olid 
ühendatud laialt tuntud loos Riisipere mõis-
niku Johannes von Üxkülli hukkamisest Tal-
linna raekohtu otsuse põhjal 1535. aastal. 
Oma talupoja tapmise eest kohtu alla antud 
Üxküll pakkus seegihaigetele ühe küla ning 
iga aasta oma elu lõpuni lasti rukist, Tallinna 
linnale aga 1000 marka. Niisiis taotles ta 
lepituskokkulepet, kuigi vähemalt teadaole-
valt puudus selles hüvitis tapetu suguvõsale. 
Raad ei võtnud sellist pakkumist vastu, ka 
lükkasid raehärrad tagasi Tallinna komtuuri 
armuandmispalve. Johannes von Üxkülli 
hukkamise järel alustas tema sugulane Kon-
rad von Üxküll Tallinna vastu vaenust, mille 
lõpetas alles Üxküllide suguvõsa rahutõotus 
1551. aastal.28

Kiriklik arusaam kuritööosaliste 
lepitamisest

Uustestamentlik tõlgendus ei kaotanud 
antiikaegset arusaama vereohvri, veritasu ja 
patustaja surma lepitavast ja õiglust jalule 
seadvast tähendusest, lisas sellele aga kont-
septsiooni Kristuse surma ja tema vere lepita-
vast ja lunastavast jõust.29 See ärgitas mitmeid 
vara- ja kõrgkeskaegsed autoreid käsitlema 
vereohvrit oma kirjatöödes. Eriti keskaegsete 
müstikute arusaamades omandas tähtsa koha 

24 Revaler Urkunden und Briefe, nr. 18.
25 Revaler Urkunden und Briefe, nr. 22.
26 Vt. Fr. G. von Bunge. Das Herzogthum Estland, lk. 372.
27 LUB. Bd. II, nr. 748.
28 E. von Nottbeck. Die alte Criminalchronik Revals, lk. 81–82; P. Johansen, H. von zur Mühlen. Deutsch und 

Undeutsch im mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Reval (Ostmitteleuropa in Vergangenheit und Geg-
enwart, Bd. 15). Köln, Wien, 1973, lk. 52, 119, 319; J. Lossius. Drei Bilder aus dem livländischen Adelsleben 
des XVI. Jahrhunderts. I. Leipzig, 1875, lk. 23–36.

29 Vt. lähemalt A. Angenendt. Geschichte der Religiosität im Mittelalter (4. Aufl.). Darmstadt, 2009, lk. 360–361, 
365, 367.
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mitte üksnes Kristuse lunastussurm, vaid ka 
tema kannatuse mälestamine (memoria pas-
sionis) kui osa patukahetsusest.

Wormsi piiskopi Burchardi (srn. 1025) 
kirikuõigusliku käsiraamatu „Decretum”30 19. 
raamat nägi mitte ainult tavalistele patusta-
jatele, vaid ka kurjategijatele ette pikaajalist 
kiriklikku patukahetsust, peamiselt ülikarmi 
paastumist. Kirikliku karistuse eesmärk oli 
võimaldada süüdlasele taas jumalaarmust 
osasaamist.31 Samas hakati juba hiljemalt 8. 
sajandil asendama meeleparandustegusid 
rahalise kompensatsiooniga või lasti neid tasu 
eest sooritada kellelgi teisel.32 Seda ei tohi 
segi ajada kanoonilise õiguse nõudega, mille 
kohaselt kirikliku patukahetsuse ja meelepa-
randuse hulka kuulus kahju aineline hüvita-
mine (ld. restitutio). Hüvitamisest seati sõltu-
vusse pihisakramendist osasaamine; hüvitise 
nõude pidi esitama pihiisa. Mõned kanoo-
nilisele õigusele pühendatud tööd käsitlesid 
hüvitamist väga põhjalikult, see puudutas 
väga erinevaid juhtumeid alates tühisest vara-
lisest kahjust kuni tapmiseni. Viimasel juhul 
tuli välja arvestada ohvri potentsiaalsed tulud 
tema normaalse eluea korral ja hüvitada 
need tema lähedastele.33 Kuna kahju ainelist 
hüvitamist nägid ette ka ilmalikud seadused, 
võisid pihiisa ja kohtuniku nõudmised kokku 
langeda, rikkumised tuli heastada nii ilmali-
kus kui ka vaimulikus liinis – seda nii selleks, 
et vabaneda kohtulikust jälitamisest, kui ka 
selleks, et saada uuesti armulauda.

Mida enam tugevnes ristiusu kiriku mõju, 
seda sagedamini kuulus hüvitise hulka ka ohvri 
kirikliku mälestamise korraldamine. Lahkus 
ju ohver elust ette valmistamata, viimse sakra-
mendita, ning vajadus hoolitseda tema hinge 
eest teispoolsuses oli selle võrra suurem.

Kõrg- ja hiliskeskaegsete lepituskokkule-
pete juurde kuulus sageli kabeli või vikaaria 
asutamine, muul viisil mälestusteenistuste tel-
limine või palverännakule minek, samuti ohv-
rile mälestusmärgi rajamine, sageli risti püs-
titamine kuriteopaika. Mälestamise kohustus 
võis lepitusaktiga kaasneda väga erinevate 
konfliktide puhul, osapooltena esinesid eri 
seisustest üksikisikud, aga ka maahärrad, 
linnad ja aadlisuguvõsad.34 Näiteks asutasid 
Magdeburgi raad ja kodanikkond vastavalt 
paavst Johannes XXII 1331. aastal väljasta-
tud absolutsioonibulla tingimustele lepituseks 
piiskop Burchard III tapmise eest 1325. aastal 
neli altarit Magdeburgi toomkirikus ja Mat-
teuse kabeli Ristija Johannese koguduseki-
riku surnuaial.35

Klassikaline „lepitusvikaaria” rajati 1319. 
aastal Haapsalu toomkirikusse Riia praosti 
Wedekinuse tapmisega kaasnenud kokkupõr-
kes hukkunute mälestuseks. Praosti tapmisel 
ja vikaaria asutamisel oli pikk eellugu. 1303. 
aastal läänistas Taani kuningas Erik VI Men-
ved Eestimaa hertsogkonna kuueks aastaks 
oma nooremale vennale Christophile, järg-
misel aastal sõlmisid Liivimaa ordumeister 
ja käsknikud, piiskopid, kapiitlid, Harju-Viru 
rüütelkond ja Tartu ning Saare-Lääne vasal-
lid kokkuleppe hoida Liivimaast eemal igasu-
gune võõrvõim. Samal ajal oli ordu vaenujalal 
Riia linnaga, Saare-Lääne piiskop aga hakkas 
kalduma ordu vastu. Riia praost Wedekinus, 
Saare-Lääne piiskopi Konradi sugulane, oli 
paavstikuurias teinud kihutustööd Saksa ordu 
vastu. Riia kapiitel läks oma praostiga tülli 
ja kihutas ta minema. Wedekinusel õnnestus 
siiski kahe Riia toomhärra, mõnede Saa-
re-Lääne piiskopi vasallide ning teiste piis-
kop Konradi teenistuses olnud meeste abiga 

30 Vt. G. Austin. Jurisprudence in the Service of Pastoral Care: The Decretum of Burchard of Worms. – Specu-
lum 2004, nr. 4, lk. 929–959, siin eriti lk. 931–932.

31 D. Willoweit. Unrechtsfolgen in Hof- und Dienstrechten, lk. 126.
32 Vt. nt. R. Kotje. Bußbücher. – Lexikon des Mittelalters. Bd. II. München, Zürich, 1983, veerg 1119.
33 Th. N. Tentler. Sin and Confession on the Eve of the Reformation. Princeton, New Jersey, 1977, lk. 340–343.
34 D. W. Poeck. Sühne durch Gedencken – Das Recht der Opfer (12.–16. Jahrhundert). – Die Legitimität der 

Erinerrung und die Geschichtswissenschaft. Hrsg. von C. Wischerman (Studien zur Geschichte des Alltags, 
Bd. 15). Stuttgart, 1996, lk. 129.

35 Germania sacra. Historisch-statischtische Beschreibung der Kirche des alten Reiches. Die Bistümer der 
Kirchenprovinz Magdeburg. Das Erzbistum Magdeburg. Erster Band, erster Theil. Das Domstift St. Moritz 
in Magdeburg. Bearb. von G. Wentz und B. Schwineköper. Berlin, New York, 1972, lk. 30–32.



Tuna  3/2014 13

käsikähmluse käigus uuesti praosti eluruumi-
desse siseneda. Tema vastased Riia kapiitli 
liikmete hulgast kutsusid abilisi Riia koda-
nike seast, otse toomkirikus puhkes lööming 
ning 1305. aasta 23. veebruaril sai Wedekinus 
koos paarikümne mehega oma poolehoidjate 
seast surma. Sellele järgnes aastatepikkune 
vaen hukkunute omaste ja löömingus osale-
nud riialaste suguvõsade vahel. 1307. aastal 
saavutas Saare-Lääne piiskop Konrad riialas-
tega esialgse lepituse.36

Jättes siinkohale kõrvale poliitiliste suhete 
rägastiku, mis oli otsesemalt või kaudsemalt 
Wedekinuse juhtumi taga, on käesolevas 
seoses asjakohane mainida, et lõplik lepitus 
Saare-Lääne piiskopi ja Riia vahel saavutati 
alles 1319. aastaks ning üheks lepituse mär-
giks oli vikaaria asutamine Haapsalu toomki-
rikusse ning eestpalvete tellimine hukkunute 
mälestuseks mitmelt kloostrilt.37 Juba 1312. 
aastal sõlmisid Saare-Lääne piiskop Hartung 
ja tema vasallid ning Riia raad ja kodanikud 
Riia peapiiskopi Friedrich von Pernsteini 
vahendusel lepingu, mis nägi ette altari raja-
mist ja mälestusteenistuste sisseseadmist 
nii Riia frantsisklaste kui ka dominiiklaste 
kirikus, hukkunute eestpalvesse võtmist kõi-
gis kloostrites Liivimaal, samuti Lübeckis, 
Rostockis, Stralsundis, Wismaris ja Ojamaal. 
Kolm Riia kodanikku tuli saata palveränna-
kule Neitsi Maarja kirikusse Prantsusmaale 
Rocamadouri. Kokkuleppe järgi ei olnud 
osapooltel edaspidi õigust selles tüliküsimu-
ses kohtusse pöörduda.38

1319. aastal sõlmitud leping Saare-Lääne 
piiskopi Hartungi ja Riia kodanike vahel tõi 
ära ka 21 hukkunu nimed. Selle „sõbraliku 
kokkuleppe” (compositio amicabilis) koha-
selt pidi Riia raad rajama Haapsalu toom-
kirikusse vikaaria Kristuse, Neitsi Maarja 
ja kõigi pühakute auks ja ostma selle ülal-

pidamiseks Saare-Lääne piiskopi vasallilt 
Johannes de Bixehovedelt, kes oli kätte-
maksuks oma sugulaste tapmise eest vangis-
tanud mõned riialased, 250 marga hõbeda 
eest 12 adramaad Saare-Lääne piiskopkon-
nas: 8 Kowrevere’s ja 4 Saltovere’s. Vikaaria 
presentatsiooniõigus pidi esimesel korral 
kuuluma Johannes de Bixehovedele, teisel 
korral Wedekinuse loo ajal piiskopitoolil 
olnud Konradi ja Wedekinuse enda sugulas-
tele, pärast seda aga Saare-Lääne kapiitlile. 
Lisaks sellele pidi Riia kapiitel määrama huk-
kunute igapäevaseks alatiseks mälestamiseks 
ühe altari Riia toomkirikus, sellele järgnesid 
juba 1312. aasta kokkuleppest osaliselt tun-
tud, ent nüüd mõnevõrra laiendatud tingi-
mused: altari rajamine Riia dominiiklaste ja 
frantsisklaste kirikusse ning igapäevase ala-
tise missa pidamine nendel altaritel, samuti 
hukkunute mälestamine kõigis Liivimaa ja 
Visby, Bremeni, Stade, Hamburgi, Lübecki, 
Wismari, Rostocki, Stralsundi ja Greifswaldi 
kloostrites, kus aasta jooksul tuli pidada 
1000 missat ja vigiili. Lepingu sõlmimisele 
(15. juuni) järgneval Ristija Johannese päe-
val (24. juunil) tuli kõigis Riia kirikutes välja 
panna kirstukatetega surnuraamid ja pidada 
vigiile ning missasid koos kellalöömisega, 
nagu olnuks tegu hukkunute matustega. See 
kokkulepe sõlmiti kõigi Riias tapetute hin-
gede päästmiseks.39 15. juunil Lihulas välja 
antud dokumenti oli arvatavasti pikemalt 
ette valmistatud, sest juba 16. juunil teatas 
frantsisklasteSaxonia provintsiaal tapetute 
osadusse võtmisest kõigis tema provintsi 
86 kloostris.40 Provintsiaal andis korralduse 
välja Avignonis ja võib oletada, et selle taga 
oli juba 1312. aasta lepingut vahendanud 
Riia peapiiskop Friedrich, kes kuulus frant-
sisklaste ordusse ja veetis suurema osa oma 
piiskopiaastatest Avignonis.41

36 Nachgelassene Schriften von Dr. phil. h. c. Nicolaus Busch. Inhalt: 1. Verzeichnis von Dr. Nicolaus Buschs 
Schriften, Vorträgen und Mitteilungen aus den Jahren 1889–1933. 2. Geschichte des Bistums Ösel bis zum 
Jahre 1337. Bearb. von L. Arbusow. Riga, 1934, lk. 59–70.

37 Nachgelassene Schriften von Dr. phil. h. c. Nicolaus Busch, lk. 70–71.
38 LUB. Bd. II, nr. 637.
39 LUB. Bd. II, nr. 667.
40 LUB. Bd. II, nr. 668.
41 Vt. N. Rand. Millest kõneleb Riia peapiiskopi Friedrich von Pernsteini (1304–1341) raamatukogu? – Tuna 

2005, nr. 2, lk. 15.
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1371. aasta vikaarialepingu osapooled

Ent pöördugem tagasi Lode ja Yckeskulle 
loo juurde. Nagu eespool mainitud, ei osuta 
ei Märjamaa vikaariaga seotud dokumendid 
ega muud allikad sellele, mis võis olla Hinko 
de Yckeskulle ning Nicolaus de Lode ja Tylo 
Houwenpe vahelise kokkupõrke põhjuseks, 
ent ühe võimalusena võiks kõne alla tulla tüli 
maavalduste pärast. Märjamaa kiriku lähistel 
jooksid kokku mitme ümbruskonna vasalli-
valduse (Kasti, Lümandu, Velise, Vigala, Vai-
mõisa, Haimre) piirid, kiriku lähistele jäi ka 
Saksa ordu Liivimaa harule kuulunud Sõtke 
mõis. Millal ordu selle omandas, ei ole teada. 
Kindlad teated Sõtke kuulumisest ordule 
pärinevad alles hiliskeskajast.42

Juba esimene Saare-Lääne piiskop Gott-
fried (1228–1229) hakkas oma piiskopkonnas 
vasallidele maid läänistama. Stiftifoogtiks 
määras Gottfried Johannes de Lode, kes sai 
arvatavasti samuti Gottfriedilt läänivalduse, 
mis võib-olla asus Kullamaa, hilisema Kolu-
vere (sks. Lohde) linnuse ümbruses.43 Loded 
pidid kuuluma legaat Balduinuse pooldajate 
hulka, sest mõõgavennad – legaadi vastased 
– hävitasid Kullamaa linnuse.44 Ajavahemi-
kus 1234–1237 ehitasid Johannes de Lode 
pojad Odwardus ja Hinricus uue linnuse, 
sedapuhku vanast Kullamaa linnusest veidi 
eemale, Koluvere kohale. Lodede posit-
sioon sattus ohtu, kui Modena Wilhelm 

pani 1234. aastal ametisse uue Saare-Lääne 
piiskopi Heinrichi, kes hakkas oma eelkäija 
läänistatud valdusi tagasi nõudma. Vennad 
Loded ei olnud nõus oma valdusi loovutama 
ja Wilhelm pani nad seepeale kirikuvande 
alla, ning kui see ei aidanud, andis 1238. 
aasta veebruaris Saksa ordule korralduse 
Odwardus ja Hinricus nende valdustest välja 
kihutada – oli ju ordu saanud osa piiskop-
konna maid tingimusel, et osutab piiskopile 
sõjalist kaitset. Loded taandusid Tallinna ja 
Taani kuningas läänistas neile valdusi Põhja- 
Eestis.45

Lodedele jäi või omandasid nad 13. 
sajandi teisel poolel Läänemaal siiski valdusi, 
mis võisid olla võrdlemisi suured. 13. sajandi 
viimasest veerandist pärit Harju- ja Lääne-
maa vahelise piiri kirjelduse järgi olid nende 
valduses alad Mustojast ja Kabalast läänes 
(valduste ulatus dokumendist ei selgu), lisaks 
kuulus Odwardus de Lodele Kirivere (Kirre-
vere) veski Varbola lähedal Lääne- ja Har-
jumaa piiril.46 Lodede käes olid keskajal ka 
Kõrvetaguse ja Vaimõisa.47

Lodede maaomanikuambitsioonidest 
annab tunnistust üks hiline, 1528. aas-
tast pärit vahejuhtum, kui Tallinna ja Saa-
re-Lääne piiskop Georg von Tiesenhausen 
lepitas Kukruse Fromhold Lode ja Vigala 
Otto Üxkülli vahel Loodna mõisa pärast 
tekkinud lahkhelisid. Tüli käigus püüdis 
Otto Lode Taani kuninglike ürikutega tõen-

42 Paul Johanseni arvamus, et Sõtke sattus ordu valdusse juba 1238. aastal, ordu ja Saare-Lääne piiskopi vahelise 
kokkuleppe tulemusel (P. Johansen. Die Estlandliste des Liber Census Daniae. Kopenhagen, Reval, 1933,  
lk. 360–361), ei ole leidnud toetust: piiskop mainib 1238. aasta kokkuleppes maade üleandmist ordule tulevi-
kus ega täpsusta nende koosseisu. Kui Sõtke nende maade hulka aga tõesti kuulus, pidi ordu selle piiskopile 
1254. aasta maadevahetuse lepingu järgi tagastama (LUB. Bd. III, nr. 156; LUB. Bd. VI, nr. 2735, nr. 2736; 
J. Ulutos. Cotze und Sorve und die quarta des Ordens in Läänemaa. – Õpetatud Eesti Seltsi aastaraamat / 
Annales Litterarum Societatis Esthonicae 1937. Tartu, 1938, lk. 202, 210–212). Vt. ka K. Markus. Raplamaa 
kirikud. Tallinn, 2002, lk. 34 ja viide 65.

43 P. Johansen. Die Estlandliste, lk. 716, 820, 877.
44 H. Hildebrand. Livonica, nr. 21, [24].
45 P. Johansen. Die Estlandliste, lk. 820–821; LUB. Bd. VI, nr. 2723, nr. 2724.
46 LUB. Bd. III, nr. 439b.
47 1426. aastal pantis Herman Lohde (Lode) Kõrvetaguse ja Vaimõisa Ludwig Kalvele, 1533. aastal müüs Richard 

Lohde mõlemad maha Gerdt Drolshagenile (Eesti Ajalooarhiiv (EAA), f. 854, n. 2, s. 2323, fol. 47r). 1732. 
aasta Läänemaa meeskohtu otsuse kohaselt pidi Vaimõisa Drolshagenile kuuluma juba varem, kuna 1529. 
aastal olevat Drolshagen selle müünud Claus Ungernile (Est- und Livländische Brieflade. Eine Sammlung 
von Urkunden zur Adels- und Gütergeschichte Est- und Livlands. Hrsg. von Fr. G. von Bunge, R. von Toll. 
Erster Theil. Dänische und Ordenszeit. Bd. I. Reval, 1856, nr. 963).
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dada, et juba Taani kuningas Knud VI oli 
1196. aastal läänistanud tema esiisale rüütel 
Odwardus Lodele teenete eest võitluses Ees-
timaa paganate vastu Võle (Woljell), Kyde, 
Lehtse (Lechts), Kalvi (Pödes) , Purtse 
(Isen), Kohtla (Kochtel) ja Loodna (Pall), 
mille juurde kuulusid ka Sipa (Libbel) ja 
Tolli (Paritell). 1222. aastal olevat Valdemar 
II need valdused omalt poolt kinnitanud 
Odwarduse pojale Hinricusele. Kui Lääne-
maa vastavalt Taani kuninga ja Saare-Lääne 
piiskopi vahel sõlmitud lepingule 1238. aas-
tal piiskopile läks, jäid Hinricus Lode järel-

tulijad endiselt Loodna omanikeks, kuni 
Fromhold Lode isa Hans müüs Sipa Tüle-
nile, tema venna Helmoldi poeg Herman aga 
1505. aastal Loodna Otto Üxküllile Viga-
last. Kui nüüd Fromhold Lode tuli meelde 
tuletama, et Loodna on alates 1196. aastast 
kuulunud tema esiisadele, lubas Otto Üxküll 
mõisavalduse müügi korral Fromhold Lodele 
ja tema pärijatele eelisostuõigust.48

Taani ajal oli Harju-Viru maanõuko-
gus vähemalt neli Lodet. Nicolaus de Lode 
nimelist isikut kohtame kaudselt mainituna 
1361. aasta 24. juunil, mil tema poeg Hen-

48 Est- und Livländische Brieflade. Bd. I, nr. 955; EAA, f. 863, n. 1, s. 29, fol. 385r.

Märjamaa ümbrus Ludwig August krahv Mellini Liivimaa atlases (1798).
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rich ja vend Henneke müüsid Henricus 
Wackele Võle (Wolghe) mõisa ja kaks küla, 
mille Nicolaus oli väidetavalt saanud juba 
Taani kuningalt ja Saksa ordu kõrgmeist-
rilt.49 Paul Johansen arvab põhjendatult, et 
selleks ajaks pidi Nicolaus olema surnud, 
1371. aastal tapetuna mainitud Nicolaus de 
Lodet ei pea aga ei Johansen ega Otto Mag-
nus von Stackelberg Võle mõisa omanikuga 
identseks. Samas ei ole neil ka õnnestunud 
näidata, kuhu kuuluks sel juhul tapetud 
Nicolaus Lodede genealoogias.50 Sama hästi 
võiks arvata, et surmatu oli siiski Võle mõisa 
omanik, veretöö toimus millalgi enne 1361. 
aasta 24. juunit, ja võimalik, et just tapmine 
ajendas või sundis Nicolause venda ja poega 
valdusi müüma.

Otto de Lode, kes koos Christianus 
Scherembekega Tallinna raele vikaariaka-
pitali üle andis, võis olla 1361. aastaks sur-
nud Nicolause vend, mis seletaks hästi tema 
osa vikaaria eest hoolitsemisel. 1333. aastal 
tunnistasid vennad Nicolaus, Otto ja Johan-
nes de Lode, et nende ema Eylikese maja 
Tallinnas tuleb pärast tema surma müüa ja 
jagada raha suguvõsa hingeõnnistuse huvides 
Niguliste ja Oleviste kiriku ning mõlema Tal-
linna seegi ning sealsete kirikhärrade ja see-
gipreestrite vahel.51 Tõsi küll, 14. sajandil oli 
Lodede suguvõsas veel vähemalt üks Otto ja 
üks Otte,52 kes samuti tuleksid vikaariakapi-
tali vahendajatena kõne alla.

Houwenpede vasallisuguvõsa valduses 
oli Paul Johanseni arvates 14. sajandil Haiba 

(Hageri khk.). Et Taani hindamisraamatu 
järgi, s. o. arvatavasti 1240. aastate seisuga, 
kuulus Haiba (Howympæ) Lodedele, on 
Johansen oletanud, et Houwenped võisid 
olla Lodede allvasallid.53 Kummagi väite kin-
nituseks ei ole siiski õnnestunud leida ühtegi 
dokumenti, Houwenpede seost Haibaga näib 
kinnitavat üksnes Taani hindamisraamatus 
esineva kohanime ja suguvõsa liignime kok-
kulangevus. 1395. aastal läänistas Saksa ordu 
Liivimaa meister Wennemar von Brüggeney 
Haiba (Howenpe) koos arvukate teiste val-
dustega sootuks rüütel Everhard van Boder-
ckele (teise nimega Wekebrod).54

Johannes Houwenpe (vanem) esineb Har-
ju-Viru vasallide seas juba 1325. aastal,55 1332. 
aastal oli ta Toompea linnusepealiku koh-
tukaasistujana ja 1337. aastal tunnistajana 
juures Helmoldus de Saghe Padise kloostrile 
tehtud annetuse vormistamisel.56 Houwenpe 
suguvõsa liikmete seas oli juba 14. sajandil 
ka Tallinna kodanikke. Millalgi enne 1341. 
aastat oli Johannes Havempe tütar abiel-
lunud tallinlase Lodwicus Wysega.57 1358. 
aastal andis Johannes Hauenpe, võib-olla 
eespool nimetatud Johannese poeg, koos 
rohkem kui saja teise linlasega (nimekiri 
rae märkmeteraamatus on jäänud lõpeta-
mata) kodanikuvande.58 Aastail 1371–1372 
ja 1378–1379 avaldas Tallinna raad Henneke 
(Johannes) Hawenpele turvet,59 1385. aastal 
oli Henneke naine Gertrudis sunnitud Wille-
kinus van Ghochi kasuks loobuma Niguliste 
kiriku kellatorni vastas asuvast majast, mille 

49 LUB. Bd. II, nr. 986.
50 P. Johansen. Die Estlandliste, lk. 878; Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften. Teil: Estland. 

Bd. I. Bearb. von O. M. von Stackelberg. Görlitz, 1931, lk. 683.
51 Revaler Urkunden und Briefe, nr. 13.
52 Vt. P. Johansen. Die Estlandliste, lk. 878.
53 Samas, lk. 374, 856.
54 LUB. Bd. VI, nr. 2927.
55 P. Johansen. Die Estlandliste, lk. 374; vt. ka LUB. Bd. II, nr. 713 (Hennekinus Haukimpe).
56 LUB. Bd. III, nr. 750a, nr. 780a.
57 Das älteste Wittschopbuch der Stadt Reval (1312–1360). Hrsg. von L. Arbusow (Archiv für die Geschichte 

Liv-, Est- und Curlands. III. Folge I. Bd. Revaler Stadtbücher I). Reval, 1888, nr. 519.
58 Tallinna märkmeteraamatud 1333–1374 / Libri de diversis articulis 1333–1374. Hrsg. von P. Johansen (Tallinna 

Linnaarhiivi väljaanded 8 / Publikationen aus dem Stadtarchiv Tallinn 8). Tallinn, 1935, nr. 509.
59 Katkendid Tallinna esimestest turberaamatutest 1365–1458 / Revaler Geleitsbuch-Bruchstücke 1365–1458. 

Bearb. von P. Johansen (Tallinna linna arhiivi väljaanded 4 / Publikationen aus dem Revaler Stadtarchiv 4). 
Tallinn, 1929, nr. 163, 189, 199, 359.



Tuna  3/2014 17

abielupaar oli juba varem pantinud.60 Tallin-
nas aastatel 1358–1379/85 mainitud Johannes 
võib olla identne Hennekega, kes müüs 1373. 
aastal majapidamise (locum curiae) Laokü-
las (Laydes).61 1392. aastal loovutasid ven-
nad Nicolaus ja Hermannus Houwenpe oma 
emalt päritud maja Pika Jala värava juu-
res (juxta valvam longi montis) mõõgasepp 
(swertvegher) Conradusele.62 Mäletatavasti 
käisid samad vennad arvatavasti mõni aasta 
varem koos vasall Bartholomeus de Velyniga 
Märjamaa vikaaria asjus Saare-Lääne piis-
kopi juures, misjärel piiskop palus Tallinna 
rael vikaaria kapitali arestida. Nicolausele ja 
Hermannusele eelnenud põlvkonna Houwen-
pedest on teada ainult kaks meest: tapetud 
Tylo ja Tallinna raelt turvet saanud Hen-
neke.63 Emb-kumb neist võis olla vendade isa, 
piiskopi juures pidid nad käima kui tapetu 
lähisugulased. 15. sajandiks on Houwen-
ped tavalised tallinlased,64 nende sugulussi-
demed 14. sajandi esimesel poolel allikates 
esineva kannupoisi Johannesega ja sajandi 
viimasel kolmandikul mainitud Hennekega 
ei ole jälgitavad.

Üxküllid olid keskajal Riia peapiiskopi 
ja Saare-Lääne piiskopi vasallid.65 Johann 
von Bardewis, kellele 1257. aastal läänis-
tati Üksküla, esineb Saare-Lääne piiskopi 
vasallina juba 1241. aastal, ent ilmselt oli 
suguvõsa hiljemalt 13.–14. sajandi vahe-
tuseks vasallivaldused Läänemaal mineta-

nud.66 14. sajandi Üxküllide seas tuntakse 
kaht Hinricuse-nimelist: üks neist, Üksküla 
ja Jersika (Gerzike-Dubene) kannupoiss, suri 
enne 1348. aastat, teine, eelmise poeg, loo-
bus 1348. aastal oma osast suguvõsa valdus-
tes Riia peapiiskopkonnas ning asus millalgi 
pärast seda Saare-Lääne piiskopkonda, kus 
temast sai Üxküllide genealoogi Michael von 
Taube arvates Läänemaa Üxküllide haru esi-
isa. Taube väide, et Läänemaal mainitakse 
teda esmakordselt 1371. aastal,67 rajaneb 
siiski üksnes Paul Johanseni koostatud reges-
til 1371. aasta ürikust, mis ei ütle Üxküllide 
seose kohta Läänemaaga tollal aga midagi 
kindlat. Vähemalt ei ole õnnestunud leida 
ühtegi teist allikat, mis kõneleks Hinricus 
Üxküllist Läänemaal 1371. aastal või vahe-
tult enne või pärast seda. Niisiis on tegelikult 
teada vaid see, et ta oli millalgi enne 1371. 
aasta 30. septembrit osaline veretöös, mis 
suure tõenäosusega leidis aset Märjamaa 
kandis. Astaf von Transehe Roseneck peab 
Läänemaa (Vigala) Üxküllide haru rajajaks 
alles 14. sajandi lõpul allikatesse ilmuvat 
Nicolaus Üxkülli. Tema poeg Hinricus oli 
aastatel 1419–1456 Tallinna piiskop, lisaks 
kuulus sellesse suguvõsasse veel vähemalt 
viis Tallinna, Tartu või Saare-Lääne toom-
härrat.68

Hiliskeskajal olid Loded ja Üxküllid ilm-
selt Läänemaa võimsaimad vasallid, kes mitte 
alati polnud vaenujalal. Nii palus Karksi foogt 

60 Das drittälteste Erbebuch der Stadt Reval (1383–1458). Hrsg. von E. von Nottbeck (Archiv für die Geschichte 
Liv-, Est- und Curlands. III. Folge III. Bd. Revaler Stadtbücher III). Reval, 1892, nr. 91; vt. ka Das zweitäl-
teste Erbebuch der Stadt Reval (1360–1383). Hrsg. von E. von Nottbeck (Archiv für die Geschichte Liv-, 
Est- und Curlands. III. Folge II. Bd. Revaler Stadtbücher II). Reval, 1890, nr. 734. Tegu oli kinnistuga, mis 
asus tänapäeva Rüütli 4 kohal (TLA, f. R-242, n. 1, s. 128, fol. 12r).

61 LUB. Bd. III, nr. 1092; P. Johansen. Die Estlandliste, lk. 466; P. Johansen, H. von zur Mühlen. Deutsch und 
Undeutsch, lk. 428.

62 Das drittälteste Erbebuch der Stadt Reval, nr. 288.
63 Vt. P. Johansen. Die Estlandliste, lk. 855.
64 Vt. P. Johansen, H. von zur Mühlen. Deutsch und Undeutsch, lk. 428.
65 P. Johansen. Die Estlandliste, lk. 861; M. Taube. Die von Uxkull. Genealogische Geschichte der Gesamtfamilie 

von Uxkull, Bd. II (Stammhaus Schloss Fickel), 1229–1936. Tallinn, 1936, lk. 5, 42.
66 Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaft. Teil: Livland, Bd. I. Bearb. von A. von Transehe-Rose-

neck. Görlitz, 1929, lk. 507.
67 M. Taube. Die von Uxkull, lk. 7, 42.
68 Genealogisches Handbuch. Teil: Livland. Bd. I, lk. 507–508; 1389. aastal loovutas Bartholomeus Tisenhusen 

mitmed oma valdused, sealhulgas Vigala (Sickenkoschka) küla Hinke Livele tema maade vastu Läti aladel 
(Est- und Livländische Brieflade. Bd. I, nr. 74). Niisiis ei olnud Vigala tollal veel Üxküllide käes. Velise Üxkül-
lide haru sai alguse alles 16. sajandi lõpul (Genealogisches Handbuch. Teil: Estland. Bd. I, lk. 477–481, 499).
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1427. aastal Otto Lodel ja Diedrich Üxküllil 
(Ixkullil) võtta foogti saabumiseni oma järe-
levalve alla Valgu (Walkede) mõis Märjamaa 
kihelkonnas, mille rüütel Wilhelm von Var-
nsbech pantis 1000 marga eest Viljandi kom-
tuurile ja Karksi foogtile.69

Tallinna rae osalus vikaariate rahastamise 
korraldamises ja aadlike vikaariad

Kuigi enamik Tallinna kirikute, kloostrite ja 
kabelite vikaariaid, mille kohta on täpsemaid 
andmeid, oli rajatud mitteaadlikest linnarahva 
– üksikisikute, perekondade, ametialaste või 
usuliste ühenduste poolt –, ei puudunud Tal-
linna all-linnast ka vasallide asutatud vikaa-
riad. Toomkiriku kohta säilinud andmed on 
küll väga napid, ent võib arvata, et sealsetest 
vikaariatest enamik oli aadlike või vaimulike 
asutatud. Nii kinkisid 1319. aastal Tallinna 
kanoonik Johannes von Revel ning tema ven-
nad ja vennapojad toomkirikule vikaaria ülal-
pidamiseks Salatse (Sallowall) küla Lääne-Vi-
rumaal, et mälestada kadunud rüütel Johan-
nes von Revelit ning teisi Reveli perekonna 
liikmeid; vikaaria patronaadiõigus pidi jääma 
perekonnale.70 Millalgi enne 1389. aastat oli 
oma vikaaria Tallinna toomkirikusse asutanud 
Rosenite perekond, kelle läänivaldused asusid 
Juuru, Keila ja Rapla kihelkonnas.71

Selles, et Loded usaldasid oma vikaa-
ria intresside maksmise Tallinna raele, ei 
olnud midagi erandlikku, samal viisil olid 
rae järelevalve all mitmete vikaariate kapi-

talid. Enamik neist vikaariatest asus Tallinna 
all-linnas, ent leidus ka erandeid. Üheks põh-
juseks, miks raad sellist ülesannet täitis, võis 
olla pankade puudumine ja vaba (sula)raha 
vähesus Liivimaal.

Varaseim teade vasalli asutatud vikaariast 
all-linnas pärineb 1342. aastast, mil rüütel 
Helmoldus de Saghe rajas Tallinna Niguliste 
kiriku surnuaia Barbara kabelisse vikaaria 
Jumala, Neitsi Maarja ja Püha Barbara auks, 
selle ülalpidamiseks määras ta saja marga 
suuruse kapitali, pantides tagatiseks kümme 
adramaad Lohu külas. Vikaar pidi iga päev 
mälestama Helmolduse, tema abikaasa, tema 
eelkäijate ja tulevikus ka järeltulijate hingi, 
vikaarikoha andis rüütel preester Henricus 
Dunevarile. Pärast Helmoldus de Saghe 
surma pidi vikaaria patronaadiõigus minema 
Tallinna raele, Tallinna piiskopi või kapiitli 
sekkumisel vikaaria toimimisse tuli Tallinna 
rael vikaaria ülalpidamiseks määratud sada 
marka jagada vaestele.72 1376. aastal, kui 
Saghe oli juba ammu surnud, ostis Tallinna 
komtuur Heinrich von Eppenhusen raele 
panditud kümme adramaad Lohul välja, 
makstes raele sada marka, mille intresside 
eest pidi vikaaria edasi funktsioneerima 
endistel tingimustel.73

Helmoldus de Saghe vikaaria Barbara 
kabelis oli kindlasti olemas veel 1398. aastal, 
mil raad tasus endiselt kuue marga suurust 
aastarendist.74 Millalgi pärast Dunevari oli 
vikaariks Hinrick van der Beke, hilisem Tal-
linna ja Tartu toomhärra.75 14. sajandi lõpul 
või 15. sajandi algul Saghe vikaaria siiski 

69 Est- und Livländische Brieflade. Bd. I, nr. 147; LUB. Bd. VII. Hrsg. von H. Hildebrand. Riga, Moskau, 1881, 
nr. 637.

70 P. Johansen. 35 Regesten und Urkunden zur Gütergeschichte Harrien-Wierlands (Harju-Virumaa) im 13. 
und 14. Jahrhundert. – Sitzungsberichte der gelehrten estnischen Gesellschaft / Õpetatud Eesti Seltsi Aasta-
raamat 1930. Tartu, 1932, nr. 6, lk. 6–7. P. Johansen. Die Estlandliste, lk. 558 on vikaaria asutajana märgitud 
Odward von Revel.

71 P. Johansen. 35 Regesten, nr. 29.
72 LUB. Bd. II, nr. 808 on tekst editeeritud rae märkmeteraamatus leiduva ärakirja järgi, avaldatud ei ole ärakir-

jale lisatud märkust: Hec est copia littere sigillate domini Helmoldj de Sagha militis super vicariam beate Barbare 
virginis quam presentauimus domino nostro commendatorj (TLA, f. 230, n. 1, s. Ad 5, fol. 6r).

73 LUB. Bd. III, nr. 1112.
74 Das Revaler Pergament Rentenbuch, nr. 1406.
75 Das Revaler Pergament Rentenbuch, nr. 1416, nr. 1418; vt. Beke kohta: L. Arbusow. Livlands Geistlichkeit. 

Mitau, 1904, lk. 13, 212; L. Arbusow. Livlands Geistlichkeit vom Ende des 12. bis ins 16. Jahrhundert. Dritter 
Nachtrag. Mitau, 1913, lk. 15.
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lakkab olemast,76 vähemalt ei mainita seda 
enam Tallinna rae väljamakstud intresside 
seas.77Helmoldus de Saghe teised vagad 
annetused olid seotud Padise kloostriga, 
kusjuures asjaomaste lepingute sõlmimi-
sel kohtame mitmeid Lode ja Üxkülli loost 
tuttavaid isikuid. 1326. aastal annetas Hel-
moldus de Saghe Vasalemma jõe ja Padise 
kloostri vahele jäävad maad, mille ta oli 
saanud lääniks Johannes de Lodelt, Lode 
nõusolekul Padise kloostrile, et seal rajataks 
Jumala, Neitsi Maarja ja Püha Risti auks 
vikaaria rüütel Helmolduse ja kogu Saghe 
suguvõsa hingeõnnistuseks. Saghesid tuli 
mälestada alatiselt (in perpetuum) iga päev, 
lisaks tähistada eraldi mälestamistega iga-
ühe surma-aastapäeva. Dokumendi tunnis-
tajad olid Johannes de Lode, Fredericus de 
Wrangele, Bartholomeus de Velin ja Nico-
laus de Risebite.78 1328. aasta 14. oktoobril 
kinnitas selle maa-annetuse Taani kuninga 
nimel kohtu eesistujana tegutsenud Bert-
ramus de Parenbeke (vikaaria asutamisest 
ei ole Parenbeke ürikus juttu), Johannes de 
Lode oli selleks ajaks surnud.79 Eespool oli 
juba juttu Saghe annetustest Padise kloost-
rile 1332. ja 1337. aastal, mille vormista-

mise juures viibis teiste seas ka Johannes 
Houwenpe.

Saghe vikaaria Niguliste kirikus kuulus 
arvatavasti mitte üksnes vanimate aadlike 
poolt all-linna asutatud vikaariate, vaid ka 
vanimate all-linna vikaariate hulka üldse, 
sellest varasem on vaid teade millalgi enne 
1326. aastat Henricus Stemeremi poolt asu-
tatud vikaariast Pühavaimu kirikus.80 1325. 
aastal tellis raehärra Johann Massche enese 
ja oma perekonna hingeõnnistuseks missa-
sid Oleviste kirikus.811345. aastal mainitakse 
esmakordselt vikaariat Niguliste kiriku Mar-
gareta altari juures, vikaaria kapitali suurus 
oli 60 marka hõbedat ja selle oli tõenäoliselt 
asutanud raehärra Reynekinus Crowel.82

Lodede vikaarialepingu üks osalisi, rüütel 
Christianus Scherembeke, oli ka ise asutanud 
Tallinna vikaaria, andes rae käsutusse sada 
marka, mille kuue marga suuruse aastaint-
ressiga tuli Tallinna Mihkli nunnakloostris 
mälestada Scherembeke vanemaid, vikaa-
ria patronaadiõigus oli rael. Neid tingimusi 
sisaldav sissekanne rae rendiseraamatus näib 
pärinevat 1393. aastast,83 ent vikaaria oli ole-
mas juba varem: kuue marga laekumist Sche-
rembeke vikaariale märgitakse rae arveraa-

76 Vikaaria tegevuse lõppemise asjaolud ei ole teada, kindlasti on aga ekslik Uku Masingu arvamus, et vikaa-
riale tegi lõpu Lohu küla väljaostmine Tallinna komtuuri poolt 1376. aastal (vt. U. Masing. 1343. Vaskuks ja 
vikaaria Lohult. Tartu, 2002, lk. 66).

77 Vt. Tallinna rae rahalisi kohustusi 15. sajandi algul: TLA, f. 230. n. 1, s. Aa 7, fol. 20v–23v ning rae arveraama-
tutes aastaist 1432–1533: Kämmereibuch der Stadt Reval 1432–1463. Bearb. von R. Vogelsang. Halbbd. I–II 
(Quellen und Darstellungen zur hansischen Geschichte. Neue Folge, Bd. 22/1–2). Köln, Wien, 1976; Käm-
mereibuch der Stadt Reval 1463–1507. Bearb. von R. Vogelsang. Halbbd. I–II (Quellen und Darstellungen 
zur hansischen Geschichte. Neue Folge, Bd. 27/1–2). Köln, Wien, 1983; TLA, f. 230, n. 1, s. Ad 32 (Städtische 
Kämmerei-Rechnungen 1507–1533).

78 LUB. Bd. III, nr. 727a; vt. ka LUB. Bd. II, nr. 735. Fredericus de Wrangele, Hermannus de Laydesi, Bar-
tolomeus de Velini, Otto de Rosise, Helmoldus de Zaghe, Henricus de Virkesi, Bertoldus de Legthesi, Hen-
ricus de Parembeki ja Nicolaus Rysbithi nimed on loetletud Tallinna rae märkmeteraamatus, arvatavasti kui 
kiriklikult mälestatavate isikute omad (Tallinna märkmeteraamatud 1333–1374, nr. 113 – selles editsioonis 
on lause Iste sunt bene memorie, requiescant in pace seotud allpool järgnevate nimedega, originaalis (TLA,  
f. 230, n. 1, s. Aa 2, fol. 11v) on sissejuhatava lause ja vasallide nimede vahel aga nii suur tühik, et pole täiesti 
kindel, kas need kaks tekstiosa kuuluvad kokku. Sissekanne ei ole eraldi dateeritud, see asub 1333. ja 1337. 
aasta sissekannete vahel, kuid pärineb kindlasti hilisemast ajast, sest mitmed loetelus mainitud vasallid olid 
pärast 1337. aastat veel elus. Mis kaalutlustel on Paul Johansen sellele loetelule tuginedes pidanud seal mai-
nitute surmadaatumiks 1343. aastat (vt. nt. Saghe kohta P. Johansen. Die Estlandliste, lk. 905), ei ole selge.

79 LUB. Bd. III, nr. 734a.
80 Das älteste Wittschopbuch der Stadt Reval, nr. 249. Vt. selle vikaaria kohta ka P. Johansen, H. von zur Mühlen. 

Deutsch und Undeutsch, lk. 335–336.
81 LUB. Bd. II, nr. 716.
82 Das älteste Wittschopbuch der Stadt Reval, nr. 634, nr. 787; Revaler Urkunden und Briefe, nr. 33.
83 Das Revaler Pergament Rentenbuch, nr. 1412.
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matus juba 1369. ja 1372. aastal.84 1390. aas-
tate algul andis Scherembeke raele veel sada 
marka, mille intressid tuli iga-aastaselt välja 
jagada seegihaigetele.85 Aadlike vikaariaid 
oli Mihkli kloostris teisigi: 1390. aastal asu-
tas Vicke van Wrangel 150 margaga Mihkli 
kloostri Venceslause kiriku Neitsi Maarja 
altari juurde vikaaria oma perekonna hinge-
õnnistuseks.86 Võimalik, et nunnade hulgas 
oli vikaaria asutanud perekondade liikmeid.

1374. aastal ja veel ühel, võib-olla juba 
järgmisel aastal maksis raad Claus Pallele 
vikaaria eest Kullamaal.87 15. sajandi teisel 
kümnendil tasus Tallinna raad vähemalt 16 
vikaaria ja üht Pühavaimu seegivaeste ren-
dist.88 Vaid kaks neist – Lode vikaaria Mär-
jamaal ja vikaaria Narva linnusekabelis89 – 
asusid väljaspool Tallinna. Kullamaa vikaaria 
ei näi Tallinna allikates pärast 1370. aastate 
keskpaika enam esinevat.

Märjamaa kirik ja Lode vikaaria

Märjamaa kirikhärrat ning sellega üht-
lasi Märjamaa kogudusekirikut mainitakse 
esmakordselt 1364. aasta 25 märtsil, kui 
paavst Urbanus V andis Märjamaa kirik-
härrale Gherlacus de Castellole (Gerlich 
von Costelenile) Petrus Loyteken’i (teise 
nimega de Waldeck) surmaga vabanenud 
keskmise prebendi90 Saare-Lääne kapiitlis. 
Ühtlasi pidi Gherlacus säilitama sissetuleku 
Märjamaa kirikust – kaheksa marka hõbedat 
aastas.91 Järgmine nimeliselt teada olev Mär-
jamaa kirikhärra oli 1381. aastal mainitud 
Johannes Mekes.92

Nagu mitmed teisedki Eesti maakirikud 
oli Märjamaa kirik ehitatud kindluskiri-
kuna, arhitektuuriloolistel kaalutlustel pee-
takse kiriku ehitusajaks 14. sajandi esimest 
poolt.93 1521. aastal oli Märjamaa kirikus 

84 Tallinna wanimad linna arweraamatud 1363–1374 / Die ältesten Kämmereibücher der Stadt Reval 1363–1374. 
Hrsg. von O. Greiffenhagen (Tallinna linna arhiiwi wäljaanded 3 / Publikationen aus dem Revaler Stadtarchiv 
3). Tallinn, 1927, lk. 13, 30.

85 Das Revaler Pergament Rentenbuch, nr. 1411.
86 Revaler Urkunden und Briefe, nr. 49.
87 Die ältestesten Kämmereibücher, lk. 77, 80.
88 Lode vikaariale Märjamaal 8 marka, Niguliste kiriku Barbara kabeli Lucca risti vikaariale 8 marka, raehärra 

Johan Hervorde vikaariale Sakramendi altaril Pühavaimu kirikus 10 marka, Henneke van Wrangeli kätte 10 
marka vikaaria eest, mille oli millalgi enne 1399. aastat asutanud Ludghard Mekes ning mille kapitalisumma 
– 200 marka – oli vikaaria läänihärra Wrangel andnud rae järelevalve alla (Das Revaler Pergament Rent-
enbuch, nr. 1442; LUB. Bd. IV, nr. 1489), Hemerde vikaariale Niguliste kiriku Margareta altaril 6 marka, 
Narva linnusekabeli vikaariale 3 marka, Hinrick van Bremeni vikaariale Margareta altaril Oleviste kirikus 7 
marka, Oleviste kiriku esimese missa vikaariale 3 marka, Siimoni ja Juuda altarile Pühavaimu kabelis 7 marka, 
Mattiase vikaariale Pühavaimu kabelis 6 marka, Matteuse kabelile Niguliste kirikus 6 marka, Christianus 
Scherembecke vikaariale Mihkli kloostris 7 marka, „Püha Gertrudi majale Pühavaimus” 15 marka, mille 
kapitali oli annetanud Johan Hervorde (näib, et Hervorde annetuse eest ehitatud hoonet seegivaestele kutsuti 
Püha Gertrudi majaks), Herman van der Hove annetatud kapitalist 2 marka missa pidamiseks dominiiklaste 
Katariina kirikus raepingi ees, Diderick Vitinghoffi asutatud vikaariale Katariina kirikus 5 marka, Bolemani 
asutatud esimese missa vikaariale Niguliste kirikus 7 marka, Blasiuse altarile Niguliste kirikus 6 marka (TLA, 
f. 230, n. 1, s. Aa 7, fol. 20v–23v).

89 Narva vikaaria asutas 1392. aastal Tallinna komtuur Arnd van Altena, kes andis Tallinna rae käsutusse 60 
marka, mille intresside eest tuli Narva linnuse ees asuvas kabelis Kristuse ülestõusmise altaril alatiselt pidada 
kaks või kolm missat nädalas ja igal aastal pühapäeval enne suvistepühi vigiile ja hingemissasid kadunud Thyl 
Rasteyerwe hingeõnnistuseks (T. Kala. Jutlustajad ja hingede päästjad. Dominiiklaste ordu ja Tallinna Püha 
Katariina konvent. Tallinn, 2013, lk. 335–336).

90 Kanoonikute sissetulekuallikad – prebendid – jagunesid suurteks, keskmisteks ja väikesteks vastavalt kanoo-
nikukoha tähtsusele ja prebendi tulukusele.

91 A. Motzki. Livonica aus den Supplikenregistern von Avignon (1342 Okt. 11 – 1366 Mai 9). – Mitteilungen 
aus de livländischen Geshichte, 21. Bd. Riga, 1911–1928, lk. 164–165, nr. 141; LUB. Bd. VI, reg. 1184a. Vt. ka  
L. Arbusow. Livlands Geistlichkeit. Mitau, 1904, lk. 96; L. Arbusow. Livlands Geistlichkeit. Dritter Nachtrag. 
Mitau, 1913, lk. 110.

92 LUB. Bd. III, nr. 1178.
93 Vt. V. Raam. Märjamaa kirik. – Eesti arhitektuur 3. Tallinn, 1997, lk. 107. K. Markus. Raplamaa kirikud, lk. 38.
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vähemalt kolm altarit: kõrgaltar, millel sei-
sis Neitsi Maarja kuju, Maarja altar ja Anna 
altar – see, millel peeti Lode mälestusteenis-
tusi. Loded olid teinud kirikule ka annetusi, 
vähemalt leidus 1521. aastal kirikus Kris-
tuse mantel, mis oli kaunistatud kahe suure 
Lode vappi kujutava ehisplaadi või -pand-
laga (spange), Neitsi Maarja altarit ehtis aga 
antependium 18 Lode vappi kandva ehis-
plaadi või -pandlaga.94

Tallinna rae intressimaksed laekusid Lode 
vikaariale enam-vähem järjepidevalt alates 
1372. aastast, mil Tallinn maksis „Märjamaa 

papile” 8 marka. 1374. aastal tasuti 13 marka 
ja samal või järgmisel aastal (rae 14. sajandi 
arved ei ole järjekindlalt dateeritud) veel 8 
marka.95 1378. aastal võttis vikaaria kahe 
aasta intressid raelt üle Tallinna asekomtuur 
Hinricus de Hereke.96 Jääb ebaselgeks, mida 
sellega täpsemalt on mõeldud. 1381. aasta 
29. septembril, s. o. Lode vikaaria intresside 
laekumise järjekordsel tähtpäeval, oli Tal-
linna raad „Lode missa” eest 16 marka ehk 
kahe aasta intressid võlgu. Lodedele teatati, 
et selles asjas esitatud kohtuliku kaebuse 
tõttu raad tulevikus enam intresse ei maksa. 
Vikaariat teeninud preestrile tasuti ühe aasta 
eest siiski kolm marka. Vahepeal andis raad 
Lode kapitalist 100 marka Rodewyde97 vikaa-
riale ja 50 marka Hinrik Krouwelile ja Johan 
Kulele, kes pidid raele intresse maksma. 
1383. aastal maksis raad Lode vikaariale 
välja 21 marka (s. o. kolme aasta intressid, 
millest arvati maha varem preestrile maks-
tud 3 marka).98 Milles seisnes Lode vikaaria 
asjas esitatud kaebus ja kes selle esitas, ei ole 
teada. Võimalik, et selle taga olid Houwen-
ped, kes jäeti lepituskokkuleppest välja – 
vähemalt 1371. aasta vikaarialepingus ei ole 
neid mainitud. Houwenpedel võis olla ka 
muid hüvitise saamise soove, mida Üxküllid 
ei rahuldanud. Ka Tallinna asekomtuuri sek-
kumine vikaariaintresside maksmisse 1378. 
aastal võis olla tingitud Houwenpede kae-
busest – komtuuri vahenduse palumine koh-
tuasjades või kohtuvälistes tüliküsimustes ei 
olnud Tallinnas haruldane. Saare-Lääne piis-
kopi Winrich von Kniprode korraldus ares-
tida vikaariakapital, mille ta väljastas pärast 
kohtumist Houwenpedega, võis olla sama 

94 E. Blumfeldt. Saare-Lääne piiskopkonna visitatsiooniprotokolle aastaist 1519–1522. – Ajalooline Ajakiri 1933, 
nr. 2, lk. 118.

95 Tallinna wanimad linna arweraamatud, lk. 55, 64, 75.
96 TLA, f. 230, n. 1, s. Aa 6d, fol. 8r, mahatõmmatud lisamärkus üriku ärakirjale (originaali kirjaviis muutmata): 

Notandum est quod vicecommendator reualie dominus hinricus de hereke se intromisit redditus huius vicarie, 
videlicet de duobus annis supersessis elapsis quos integre a nobis subleuauit. Intromissione autem facta Sub Anno 
domini 1370 octauo feria secunda post aghate [8. veebr. 1378]. Pro quibus omnibus et singulis suprascriptis nos 
indempnes spopondit preseruare (1371. aasta vikaarialepingu 16. sajandi koopias (TLA, f. 230, n. 1, s. Bk 1, 
fol. 100r) see lisamärkus puudub).

97 Johannes Rodewidet mainitakse allikates arvatavasti esmakordselt 1371. aastal, mil ta oli Rothgerus de Lapide 
testamenditäitja (Das zweitälteste Erbebuch der Stadt Reval, nr. 409), tema vikaaria kohta ei ole muid and-
meid peale siin mainitud 1381. aasta teate õnnestunud leida.

98 LUB. Bd. III, nr. 1177. Vt. ka originaali: TLA, f. 230, n. 1, s. Ad 5, fol. 16v.

Märjamaa kirik. Foto: Toomas Tamla
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kaebuse jätk. Võimalik, et Lodede ja Üxkül-
lide vaheline lepituskokkulepe oli sõlmitud 
Saare-Lääne piiskopi soovitusel või vahen-
dusel. Intresside väljamaksmine 1383. aas-
tal osutab, et selleks ajaks pidi vikaaria osas 
olema sõlmitud mingi vahekokkulepe, kuigi 
piiskop Winrichi sekkumine seisis alles ees.

Aastatest 1383–1431 teated maksetest 
Lode vikaariale puuduvad, see osutab aga 
vaid lüngale Tallinna rae finantse kajastavates 
allikates ega tähenda, et makseid tegelikult 
ei oleks toimunud. Ajavahemikust 1432–1533 
on rae arved järjepidevalt säilinud ja tol-
lal maksis raad Märjamaa vikaaria kaheksa 
marga suurusi intresse regulaarselt. Arvata-
vasti jätkus see samal viisil hiljemgi, alates 16. 
sajandi teisest kolmandikust ei ole rae arved 

99 TLA, f. 230, n. 1, s. Ad 52 II, fol. 22r (1543), fol. 62r (1544), fol. 92v (1553?).
100 Kämmereibuch der Stadt Reval 1432–1463. Halbbd. I, nr. 171; Halbbd. II, nr. 907, 802, 960; Kämmereibuch 

der Stadt Reval 1463–1507. Halbbd. I, nr. 1393, 1663; TLA, f. 230, n. 1, s. Ad 32, fol. 251r.
101 M. Uustalu. Haimre-Märjamaa piirkonna minevikust (Märjamaa valla Tunatoimkonna toimetised I). Kasti 

1977 – Märjamaa 2008, lk. 28, 30.

aga enam nii süstemaatiliselt säilinud ja sel-
gelt dateeritud kui varasemal ajal. Kindlasti 
laekus intress kirikhärrale veel 1550. aastate 
esimesel poolel.99

Raha anti tavaliselt üle vahendaja, sageli 
mõne Tallinna raehärra kaudu, kelle käest 
läks see arvatavasti kas Lode perekonnale 
edasiandmiseks preestrile või otse vikaaria 
vaimulikule. 1435. aastal saadeti raha rae-
härra Albert Rumori kaudu Otto Lodele, 
1452. aastal kahe aasta eest (16 marka) aga 
sootuks Conrad Üxküllile. Vaimulike nimesid 
mainitakse raha maksmisel haruharva ja ka 
siis ei saa kindlalt öelda, kas tegu oli vikaariat 
teeninud preestri või raha vahendajaga. Näi-
teks anti 1449. aastal raha üle „ühele mun-
gale”, 1454. aastal Hermen Oesthove kapla-
nile Nicolaus Prutzele, 1470. aastal ühele 
Johani-nimelisele preestrile. Vaid 1478. aastal 
raha saanud preester Laurencius ja 1531. aas-
tal mainitud preester Antonius olid kindlasti 
Lode vikaaria vaimulikud.100

Ei ole teada, kas 14. sajandil hukkunud 
Lodet 16. sajandi teisel poolel veel mäles-
tati või olid Lodede kaheksa marka saanud 
lihtsalt Märjamaa kirikhärra iga-aastaseks 
lisatasuks. Liivi sõja ajal, 1574. aastal, varju-
sid vene vägede eest kirikusse ümberkaud-
sed talupojad, venelased ründasid kirikut ja 
purustasid ukse, 1581. aastal põletas kiriku 
Poola sõjavägi. Vaevalt usutav, et Lodede int-
ress siis enam laekus. 1716. aastal põles maha 
Märjamaa vana kirikumõis, mis juba varemgi 
oli olnud väga viletsas seisukorras. Põlengus 
hukkusid muu hulgas raamatud ja vanemad 
dokumendid.101 Võib-olla hävis just siis ka 
Nicolaus de Lode mälestamise korraldami-
seks väljastatud 1371. aasta originaalürik.

Lõpetuseks

Yckeskulle ja Lode kokkupõrge toob esile 
terve müriaadi küsimusi keskaegse Liivimaa 

Keskaegse kõrvalaltari asukoht Märjamaa kiriku lõu
naseinas. Samasugune altarikoht asub ka kiriku põhja
seinas. Ühel neist kahest kõrvalaltarist võisid toimuda 
Nicolaus Lode mälestusteenistused. Foto: Toomas Tamla
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ajaloost, millel esmapilgul puudub omavahe-
line seos: millised olid konfliktide lahenda-
mise legitiimsed viisid, läänimeeste omava-
helised suhted, läänihärralt saadud volituste 
ulatus, Tallinna rae funktsioonid pangandus-
asutusena või kiriku osa üleüldise rahu ja 
korra alalhoidmisel?

On selge, et kuriteo hüvitamine ja vae-
nusest loobumine osapoolte vastastikusel 
kokkuleppel oli Liivimaal kasutusel nii koh-
tuväliselt kui ka kohtu osalusel. Samas lei-
dub arvukalt teateid konfliktidest ja kohus-
tustest (sealhulgas maksetest kiriku heaks), 
mille tagamaad ei ole teada. Vähemalt osa 
sellistest konfliktidest võis kujutada endast 
vaenust kui vastuolude lahendamise instru-

menti õiguslikus mõttes, osa kohustusi aga 
olla alguse saanud lepituskokkuleppest. Kui 
1371. aasta vikaarialeping ei oleks juhtumisi 
säilinud, jääksid Tallinna rae iga-aastased 
maksed Märjamaa vikaariale kurioosumiks.

Loded ja Üxküllid jäid ka pärast Hinko de 
Yckeskulle veretööd Läänemaal naabriteks, 
piiskopkonna mõjukateks vasallideks, ning 
nende suhted ei olnud hilisemal ajal tingi-
mata vaenulikud, Houwenped aga olid 15. 
sajandiks vaid tavalised linlased, kelle vasal-
liminevikule nimeka aadlimehe kaaskonnas 
ei osutanud enam miski. Võimalik, et selles 
staatuselanguses etendas oma osa just kõr-
valejäämine kahe suure aadlisuguvõsa vahe-
lisest kokkuleppest.

a visuris audituris Bk 1
b Christiano de Scherembeck Bk 1
c 50 Bk 1
d Jckeskulle Bk 1
e supradictam Bk 1

Lisa

1371. aasta lepingu tekst

Alljärgnev 1371. aasta üriku editsioon rajaneb 
14. sajandi koopial rae märkmeteraamatus. 
Originaali kirjaviisi ei ole muudetud, inter-
punktsioonis on arvestatud algteksti kirjavahe-
märke ja teisi tekstiliigendusvõtteid. Erinevused 

14. ja 16. sajandi ärakirjade vahel on esitatud 
joonealustes märkustes, lahknevusi ortograafias 
ei ole seal näidatud, v. a. isikunimede puhul.

Aa 6d = TLA, f. 230, n. 1, s. Aa 6d, fol. 8r
Bk 1 = TLA, f. 230, n. 1, s. Bk 1, fol. 100r
abc – Aa 6d-s mahatõmmatud tekstiosa

30. sept. 1371

Vniuersis presencia visuris seu audituris.a Consules reualienses salutem in domino sempiter-
nam. Tenore presencium recognoscimus publice et protestamur Nos ab honorabilibus viris nos 
ab domino Carstiano de schermbekeb milite necnon Ottone de lode Centum et quinquaginta 
marcas rigenses recepisse pro quibus annuatim in festo beati michahelis archangeli redditus rocto 
marcarum rigensium ad vsum vnius vicarie in ecclesia Marienmaa, ad altare beate Anne, in 
salutem anime Nicolaj de lode habende et celebrande dare volumus et debemus. Que quidem 
centum et quinquagintac marce rigenses ad composicionem et satisfactionem pro morte ipsius 
nicolaj de lode, olim per hinkonem de yckeskulled interfecti, ad antedictam vicariam perpetuis 
temporibus duraturam exposite sunt atque date. Quando vero capitalem summam pecunie supra-
dicte exsoluere decreuerimus hoc proximis heredibus per vnum integrum annum ante intimare 
seu predicere debeamus. Illo extunc anno elapso predictam pecunie summam cum eius redditi-
bus prompte et expedite per nos aut nostros successores exsoluere promittimus per presentes, tali 
condicione mediante, vt proximi heredes sepedictame pecunie summam cum nostro consilio et 

Tiina Kala / Veretöö ja lepitus 14. sajandi Liivimaal
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consensu in certos redditus ponere debeant et conuertere, ita videlicet, vt ipsa vicaria in antedicta 
ecclesia, ad predictum altare perpetuis temporibus perseueret atque duret. In Cuius rei testimonium 
nostre ciuitatis sigillumf presentibus est appensum.g Datum Reualie Anno domini 1370h primo 
Crastina die beati Michahelis archangeli.

f secretum Bk 1
g appositum Bk 1
h Mo CCCo lxxo Aa 6d Millesimo Trecentesimo Septuagesimo Bk 1

Eestikeelne tõlge:

„Kõigile käesoleva nägijaile või kuuljaile, Tal-
linna raehärradelt igavene tervitus Issandas. 
Tõendame ja tunnistame käesolevaga ava-
likult, et oleme auväärsetelt meestelt isand 
Christianus de Scherembekelt, rüütlilt, samuti 
Otto de Lodelt saanud 150 Riia marka, mille 
eest soovime ja peame andma iga aasta 
õndsa peaingli Miikaeli päeval 8 Riia marka 
intresse ühe vikaaria jaoks Märjamaa kirikus 
õndsa Anna altari juures Nicolaus de Lode 
hingeõnnistuse eest [teenistuste] pidamiseks 
ja pühitsemiseks. Need 150 Riia marka on 
välja pandud ja antud eespool nimetatud 
vikaariale igaveseks ajaks kestma hüvituseks 
ja lepituseks sellesama Nicolaus de Lode, 
kunagi Hinko de Yckeskulle poolt tapetu, 
surma eest. Kui me aga otsustame eespool 
nimetatud raha põhisumma välja maksta, 

peame sellest [Lode] lähimatele pärijatele 
ühe terve aasta ette kuulutama ja teatama. 
Aasta möödudes sellest ajast tõotame käes-
olevaga eespool nimetatud rahasumma koos 
selle intressidega kohe ja viivitamatult meie 
või meie järeltulijate poolt välja maksta, selle 
tingimuse juures, et lähimad pärijad kordu-
valt nimetatud rahasumma meie nõuandel 
ja nõusolekul paigutavad ja seavad kindlaid 
intresse kandma, nimelt nii, et see vikaaria 
eespool nimetatud kirikus varem nimetatud 
altari juures igavesest ajast püsib ja kestab. 
Selle asja tunnistuseks on käesoleva alla 
riputatud meie linna pitser. Antud Tallin-
nas, Issanda aastal 1371, päeval pärast õndsa 
peaingli Miikaeli päeva.”

Artikkel on valminud institutsionaalse uurimis-
teema IUT 18-8 raames, mida rahastab Hari-
dus- ja Teadusministeerium.

Tiina Kala 

(1967), PhD, teadur, Tallinna Linnaarhiiv, Tolli 6, 10133 Tallinn, tiina.kala@tallinnlv.ee
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Asustuse vähenemine

Otseselt 1601.–1603. aasta näljahädast ja kat-
kust tingitud asustuse vähenemist ja rahvas-
tiku kadu ei võimalda olemasolevad allikad 
kuidagi lähemalt hinnata. Seetõttu on seni 
kõige enam tuginetud juhuslikele teadetele 
või kroonikatele. Friedrich Engelke märgib, 
et ainuüksi juba puhkenud sõja tõttu on Liivi-
maa, Zemgale ja Žemaitija jäänud nii tühjaks 
ja laastatuks, et „väga vähe maju ja elavaid 
inimesi leida on”1. Nii 1602. aasta sügisel kui 
ka 1603. aastal rääkis Tallinna raad korduvalt 
„kogu maa täielikust laastamisest ja ahasta-
mapanevast tühjenemisest” (wegen der gentz-
lichen verhergung und iemmerliche Verwüstung 
des gantzen Landes). See oli viinud raskesse 
seisu ka Tallinna kodanikkonna.2

Kõige sagedamini on senises Liivimaa 
ajalookirjanduses märgitud Liivimaa 1601.–
1603. aasta näljahädas hukkunute arvuna 

1601.–1603. aasta näljahäda 
Eestimaal 

II. Asustuse vähenemine, näljaabi  
ja kannibalism

Marten Seppel

30 000. Viimati on Kelchile ja Alexander v. 
Richterile viidates seda teinud ka Margus 
Laidre, kes peab neil aastatel nälja ja külma 
läbi surnute koondarvu 30 000 kogu Eesti- ja 
Liivimaa kohta õigeks suurusjärguks, kuigi 
võib-olla „natuke liiga väikeseks”.3 Paistab, 
et esimest korda pakkus selle Liivimaa nälja-
häda ohvrite arvu „üle 30 000” välja Jacques 
Auguste de Thou (Thuanus), mille ta esitab 
oma väga populaarseks saanud 1620. aastal 
ilmunud teoses „Historia sui temporis”. Sel-
les ta jutustab 1602. aasta sündmuste all, kui-
das Liivimaal puhkes koos sõjaga „kohutav 
näljahäda”, millele lisandus külm ja katk, nii 
et laibad vedelesid igal pool ja katsid Tallinna 
tänavaid.4 Thuanuse järgi kordas näljaohvrite 
arvu „üle 30 000” nii Kelch5, Gadebusch6 kui 
ka näiteks Schlippenbach7. Samuti kirjeldas 
1601.–1603. aasta näljahäda Liivimaal peaas-
jalikult ainult Thuanusele tuginedes Johan-
nes Loccenius, kes kirjutas 17. sajandi keskel 

1 F. Engelke. Wahrhafftige gantz erschröckliche, betrübte, und zwar von Anfang der Welt her, wol niemaln erhörte 
Newe Zeitung, Von dem grossen Hunger, so sich im 1602. Jar, Nur allein im Fürstenthumb Semgaln, I. F. D. 
Hertzogen Friedrichen zugehörig, in Lyfflande zugetragen, etc. Königsberg 1603. – Sammlung der wichtigsten 
Chroniken und Geschichtsdenkmale von Liv-, Ehst-, und Kurland, 2. Bd. (Scriptores rerum Livonicarum, II.) 
Riga, Leipzig 1848, lk. 659. (Lühendatud viidete täiskujusid edaspidi vt. M. Seppel. 1601.–1603. aasta näljahäda 
Eestimaal. I. – Tuna 2014, nr. 2. – Toim.)

2 RA, Livonica II, vol. 43 (Tallinna raad hertsog Karlile, 19.02.1602, 12.10.1602 ja 04.05.1603).
3 M. Laidre. Dorpat, lk. 237.
4 Iac. Augusti Thuani Historiarum sui temporis. Tomus V. Geneuae, 1620, lib. CXXVII, lk. 997, 1009.
5 Chr. Kelch. Liefländische Historia, lk. 477.
6 F. K. Gadebusch. Livländische Jahrbücher. 2. Th., 2. Abschnitt von 1587 bis 1629. Riga, 1781, lk. 311-312.
7 U. von Schlippenbach. Erinnerungen von einer Reise nach St. Petersburg im Jahre 1814. 2. Th. Hamburg, 

1818, lk. 119.
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mitu populaarset Rootsi ajaloo ülevaadet.8

Uuemas ajalookirjanduses on väga palju 
leidnud tsiteerimist ka Fabriciuse kroonika, 
kus on esitatud kaks sellekohast arvu. Esiteks 
teatab kroonik, et Liivimaal jäi alles ainult 
kümnendik talupoegadest, teiseks esitab ta 
„paljudele, kes selle provintsi olukorda ja 
rahva kombeid tundma õppinud” arvamusele 
viidates hukkunute arvuks „üle 600 000 mõle-
mast soost talupoja”.9 Viimane arv on kaht-
lemata ilmselge liialdus.10 Fabriciuse pakutud 
suhtarv kümnendik aga ei pruu kinudki olla 
võetud õhust, vaid kajastada otseselt Viljandi 
kohapealseid olusid, mida Viljandi praostina 
Fabricius kõige paremini tundis ja teadupä-
rast Viljandile ka oma kroonikas palju tähe-
lepanu pööras. Veel 1613. aasta kirikuvisitat-
sioon leidis Viljandi kihelkonnas 600 endisest 
talust asustatuna ainult 50–60 taluperet ehk 
kümnendiku. Seejuures oligi Viljandimaa 
asustuse langus Põhja-Liivimaa üks ulatusli-
kumaid.11

Eestimaa provintsi 17. sajandi esimese 
kolmandiku asustuse vähenemise kohta pole 
aga seni käepärast olnud isegi mitte krooni-
kateateid. Üksnes Georg Müller märgib oma 
9. jutluses 17. juulist 1603 konkreetsemalt, et 
katku ja näljahäda tulemusena on Tallinnas 
„mitu tuhat inimest” viimase „kahe ja poole 
aasta jooksul” maha maetud, millele järgneb 
Mülleri ääremärkus, et „kolme aasta jook-
sul on ainuüksi Püha Barbara juures mae-
tud 11 130 inimest”.12 Kokkuvõtvalt on küll 
1940. aastal ilmunud Eesti ajaloo 3. köites 
püütud osutada, et veel 1620. aastal oli Jär-
vas ja Virus mõisalääne, kus tühjade maade 
protsent ulatus 90-le või isegi üle selle.13

Eestimaa foogtide arveraamatud pakuvad 

olulist lisateavet Eestimaa asustuse languse 
kohta 1601.–1603. aasta näljahäda, sõjalaasta-
miste ja katku tagajärjel. Samas pakuvad need 
aruanded siiski ainult üksikuid konkreetseid 
kaasusi, millest ei saa teha väga selgeid järel-
dusi. Allikakriitiliselt tuleb kindlasti arves-
tada, et tegelikult võis tühjaks jäänud taludes 
veel inimesi elada, kelle maksevõimet ei saa-
nud aga enam väljendada ja seetõttu jäid nad 
arvepidamisest välja. Samuti võis kasvanud 
olla liikuva lahtise rahva hulk, kuigi mõisad 
pakkusid ilmselt lahkelt soovijatele talusid.

Rahvaarvu kaotust oleks kõige lihtsamalt 
(kuigi jätkuvalt väga kaudselt) võimalik arvu-
tada taluperede arvu languse kaudu. Selle 
kohta on täpsemaid ja allikakriitiliselt tõsise-
malt võetavamaid andmeid ainult järgmiste 
alade kohta:

Käina vakus: 1590 – 21 talu 1605 – 16 talu 
= langus 24%
Reigi vakus: 1599 – 53 ” 1605 – 28 ”
= langus 47%
Keila mõisalään: 1599 – 95 ” 1605 – 31 ”
= langus 67%
Koonga mõis: ? – 169 ” 1604 – 37 ”
= langus 78%
Audru mõis ? – 29 ” 1604 –  4 ”
= langus 86%

Seega nähtub, et taluperede arvu vähene-
mine varieerus väga suurel määral ja mingit 
selget suurusjärku pole võimalik välja tuua. 
Küll võib järeldada, et 1601.–1603. aasta näl-
jahäda, katku ja sõja tulemusena jäi Eesti-
maal tühjaks kõige vähem veerand taludest 
(Hiiumaal), kuid enamasti ületas see osakaal 
kahte kolmandikku taludest.

Tühjunud adramaade osakaal kinnitab 

8 Johannis Loccenii Historiæ Svecanæ. Secunda editione. Francofurti, Lipsiæ, 1674, lk. 454. Vt. ka A. Bergengrün. 
Eine livländische Relation über die Ereignisse in Livland aus der Zeit von 1594–1602. – Mittheilungen aus 
dem Gebiete der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands, 17 (1900), lk. 97, 108–109.

9 Dionysius Fabriciuse, Viljandi kiriku praosti Liivimaa ajaloo lühiülevaade neljas osas aastast tuhat ükssada 
viiskümmend kaheksa kuni aastani 1610. Toim. E. Tarvel, K. Tafenau. Tartu, 2010, lk. 295.

10 Liivimaa provintsi rahvaarvu nendes piirides, nagu Rootsi selle 1629. a. Altmargi rahuga üle võttis, võib 
hinnata 80 000–95 000 inimesele, kui võtta aluseks 1630. aasta revisjoniga loendatud kokku 2966,5 adramaad 
ja 7973 talu (RA, Östersjöprovinsernas. Jordrevisionshandlingar, vol. 18, Livland Hakebok 1630–36), millele 
liita suurusjärk maata ja liikuvat külarahvast pluss linnade ja mõisate elanikkond.

11 Eesti rahva ajalugu, lk. 831.
12 Georg Müller. Jutluseraamat. Toim. Külli Habicht, Kai Tafenau, Siiri Ombler. Tartu, 2007, lk. 245–251.
13 Eesti ajalugu III: Rootsi ja Poola aeg. Peatoim. Hans Kruus. Tartu, 1940, lk. 134.
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aga veel suuremat asustuse langust Eesti-
maal (ulatudes enamasti 2/3–9/10-ni, v. a. 
Hiiumaal).14 Samas, tühjunud adramaade 
järgi on veel spekulatiivsem rahvaarvu lan-
guse kohta hinnangut anda, sest adramaade 
kalkulatsioonid sõltusid väga paljudest asja-
oludest. Esmalt tuleb arvestada, et juba enne 
1601. aasta sündmuste eskaleerumist oli suur 
hulk adramaid tühjad. Näiteks Harku mõi-
salääni 90 talupojast ja 146 adramaast olid 
kevadel 1601, juba enne suurt ikaldust tühjad 
19 adramaad 146-st ehk 13%.15 Keila mõi-
salääni 1599/1600. aasta vakuraamatu järgi 
oli kroonule jäänud külades tühje adramaid 
42,25 umbes 110,5-st ehk ligikaudu kolman-
dik.16

Teiseks oli küllaltki levinud, et külviseemne 
ja rakmejõu vähenemisest jäi osa talumaid 
lihtsalt sööti (ja seeläbi langesid ka mõisa-
koormised), kuigi samal ajal talupoegade arv 
ei vähenenud. Näiteks kui veel 1602. aastal 
olid Keila mõisalääni kuues vakuses olemas-
olevatest talupoegadest 50% pooladrikud ja 
42% täisadrikud, siis 1603. aastal on ühe-adra-
maalised talud praktiliselt kadunud (10–15%), 
domineerima on jäänud pooleadramaalised 
(60%) ning osad talud on langenud veerand-
adramaalisteks (ca 10%), milliseid veel 1602. 
aastal polnud Keila vakustes ühtegi.17

Eestimaal kõige väiksema asustuse lan-

guse tõi 1601.–1603. aasta näljahäda kaasa 
nähtavasti Hiiumaal. Leo Tiik on küll kirjel-
danud 17. sajandi algust Hiiumaa jaoks suure 
allakäiguna. Tema järgi laastas Hiiumaal 
ennekõike 1603. aasta suvel kohale jõudnud 
katk (suurt ikaldust ja näljahäda Tiik otseselt 
ei mainigi). Katku tulemusena jäänud mõnel 
pool 1603. aasta talvelgi osa vilja peksmata. 
1604. aastal märkinud Hiiumaa foogt Tartu-
maa maanõunikule F. Wrangelile, et tema 
Orjaku talupoegadelt pole suure vaesuse tõttu 
midagi saada ega võtta.18 1605. aastal kurt-
nud Lauka mõisa pärushärra Jürgen Peetz, 
et tema mõisa all on talumaadest asustatud 
ainult üks adramaa, mis oli vaid vähem kui vii-
endik senisest asustusest (1599. a oli Lauka all 
5,5 adramaad).19 Ühtlasi oli see Tiigi hinnan-
gul ilmselt 1603. aasta suure katku tulemus, 
et Käina vakuses 1590/1591. aasta revisjoni 
21 talust (14 adramaad) ja 4 söötis adramaast 
oli 1605/1606. aasta revisjoniks jäänud sööti 
10,8 adramaad ehk 60% maast.20 Viimaste 
andmete juures Tiik küll mõneti tõlgendab 
allikaid valesti. 1605/1606. aasta maaraamatus 
on küll tühjunud kroonumaade arvuks mär-
gitud 10¾ adramaad, kuid seda ei tule maha 
arvutada mitte 18 adramaast, vaid võrrelda 
tuleb seda, et kui 1591. aastal oli asustatud 21 
talu ja 14 adramaad, siis 1606. aastal 16 talu 
ja 7,25 adramaad,21 mis teeb tagasiminekuks 

14  Nt. vähemalt viiendikku Eestimaast hõlmanud Läänemaal oli 1606. a. alguse revisjoni andmetel endise 
piiskopile kuulunud Haapsalu linnuselääni 5 kihelkonnas ja 15 vakuses tühjunud adramaade osakaal 67%. 
Sama suur tühjunud maade osakaal oli ka Haapsalu linnuselääni alla kuulunud aadlimõisates (174 adra-
maast 120). Veel suurem oli tühjenemine olnud Lihula linnuselääni seitsmes vakuses – koguni 88% ulatuses  
(652 adramaast 575) ja aadlimõiates – 81,5% (299 adramaast 243). Lisaks talukohtadele oli tühjaks jäänud 
suurem hulk üksjalakohti Haapsalu linnuseläänis: 103 üksjalakohast olid asustatud ainult 10 kohta (RA, Baltiska 
fogderäkenskaper, vol. 73 (Extract uthi Landh bocken under Håpsala Slott och Lehola Slott, 12.02.1606)). Veel 
1613. aastal olid Haapsalu ja Lihula läänis 82% talumaadest tühjad (Eesti ajalugu III, 1940, lk. 134).

15 RA, Baltiska fogderäkenskaper, vol. 31 (Hans Stenküls Räkenskap för Harka Gårdz Länn, 24.04.1600–
24.04.1601).

16 RA, Baltiska fogderäkenskaper, vol. 46 (Årlige Rentan aff Kägle Gårdz Lähnn Ao 1604).
17 Küll on Keila mõisalääni üks jõukamaid talupoegi Jõgisoo vakuses Valingu külas elav Matz Sirck hoidnud veel 

kogu oma 1,5 adramaad. Seejuures 1602. aastal on ta tõepoolest olnud veel üks eeskujulikumaid koormiste 
tasujaid: ettenähtud 2,25 taalrist tasus ta kogu summa ning rukki-, odra- ja kaeraandami osas (kokku 12 tün-
drit) jäi ta võlgu ainult 0,75 tündrit. 1603. aastal on aga temagi jõud raugenud ning raha pole ta tasunud enam 
öörigi, 15 tündrist viljast suutis ta tasuda ainult 3 tündrit rukist ning muudest perseelidest veel võid, küttepuid ja 
heina (seejuures heina ettenähtud 1,5 koorma asemel koguni 4 koormat): RA, Baltiska fogderäkenskaper, vol. 
46 (Årlige Rentan aff Kägle Gårdz Länn, Ao 1603); samas (Årlige Rentan aff Kägle Gårdz Lähnn Ao 1604).

18 L. Tiik. Orjaku laid, vakus ja mõis. – Nõukogude Hiiumaa, 30.07.1974.
19 L. Tiik. Lauka mõisa ajaloost. – Hiiumaa: maakonna ajaleht, nr. 102, 08.09.1992.
20 L. Tiik. Käina vakuse vanadest aegadest ja Putkaste mõisast. – Nõukogude Hiiumaa, 29.08.1974.
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24% talude osas ja 48% adramaade osas. Igal 
juhul on need suhtarvud palju väiksemad 
Läänemaa ja ülejäänud Eestimaa linnuse-
läänide tühjumise osakaaludest.

Hiiumaa kohta on küll  olemas nii 
1598/99. kui ka 1605/06. aasta revisjon, kuid 
täpsemalt näljahäda ja katku mõju kogu 
Hiiumaa kohta on nende revisjonide põhjal 
võimatu öelda, sest lähemalt on üles loet-
letud ja kirjeldatud ainult neid talupoegi ja 
adramaid, mis olid otseselt kroonu valduses, 
kuid läänistatud külade kohta täpsemad and-
med puuduvad. Talupoegade ja adramaade 
arv muutus nendel vahepealsetel aastatel 
kindlasti ka seeläbi, et osa külasid ja maid 
läänistati või panditi. Seega kindlust pakuks 
ainult nende vakuste võrdlus, kus läänista-
tud maade hulk (ja kroonuvalduste suurus) 
on püsinud nende aastate jooksul sama. 
Selliseks on näiteks vabade rootsi talupoe-

gadega asustatud Reigi vakus, kus kajastub 
vahepealne langus 47% ulatuses talude osas 
ja 23% asustatud adramaade osas.22 Kokku 
oli Rootsi kroonuvalduste asustus Hiiumaal 
1606. aastaks langenud võrreldes sajandi-
vahetusega talude ja asustatud adramaade 
osa ca viiendiku ja tulubaasi osas kuni kol-
mandiku võrra, mis aga kõik ei pruukinud 
tuleneda otseselt näljast ja katkust, vaid 
ka vahepealsetest läänistustest ja revisjo-
niandmete ebaühtlusest.23 Hiiumaa kohta 
on ajalookirjanduses esitatud sajandi alguse 
näljahäda ja katku ulatuse tõendiks 1613. 
aasta revisjoni andmeid, mille järgi küündis 
nimetatud aastal Hiiumaal tühjade maade 
osakaal endiselt veel 68%-ni.24 Võrreldes aga 
seda arvu 1605/06. aasta revisjoniga, siis pidi 
vahepealne suur tühjumine tulenema mingi-
test muudest teguritest ja mitte 1601.–1603. 
aasta sündmustest.

21 RA, Baltiska fogderäkenskaper, vol 84 (Landboken på Dagön ifrån Barholomei Anno 1605 och till Bartholomei 
Anno 1606).

22 Reigi vakuses leidus 1599/98. a. 53 talu, 14,74 asustatud adramaad, 2 üksjalga ja 6 vabadikku. 1605/06. 
aastaks olid neist järele jäänud 28 talu, 11,4 adramaad, 1 üksjalg ja mitte ühtegi vabadikku: RA, Baltiska 
fogderäkenskaper, vol 83 (Wacke eller Lanndbooken på Daghön Anno 1599); vol. 84 (Landboken på Dagön 
ifrån Barholomei Anno 1605 och till Bartholomei Anno 1606).

23 Kui 1599. aastal oli Hiiumaa kroonuvalduste summa summare tulubaasina võetud arvele 209 talupoega (s. o. 
talu) ja 90,75 asustatud adramaad, 40 üksjalga, 139 vabadikku, 29 kalurit, mis andsid 1598. aastal arvestuslikku 
renditulu 127 taalrit sularaha, 261 tündrit rukist, 219 tündrit otra ja muud, siis 1606. aastal olid vastavad näi-
tajad langenud kroonuvaldustes 167 talupojani, 74 asustatud adramaani, 21,5 üksjalakohani, 79 vabadikuni, 
22 kalurini, mis andsid arvestuslikku sissetulekut 85 taalrit, 229 tündrit rukist, 190 tündrit otra jm. Revisjo-
niprotokollis on välja toodud ka kogu Hiiumaa – koos läänistatud valdustega – talude arv – 399, adramaid 
– 257, vabadikke – 186, asustatud üksjalakohti – 71,5, kalureid – 31 ja tühje adramaid 47,25: RA, Baltiska 
fogderäkenskaper, vol 83 (Wacke eller Lanndbooken på Daghön Anno 1599); samas, vol. 84 (Landboken på 
Dagön ifrån Barholomei Anno 1605 och till Bartholomei Anno 1606).

24 Eesti ajalugu III, 1940, lk. 134.
25 RA, Baltiska fogderäkenskaper, vol. 109 (Wacken Buch waß die behaltene Pauren so noch vorhanden sein 

im gebiete Pernow an Zehenden gegebenn haben Anno 1604, 14.10.1603–14.10.1604).

Tabel 7. Tühjade talude ja adramaade osakaal Pärnumaal 1604. aastaks25

Adramaid Talusid
Koonga mõis Kokku („von allters”) 85 306

Jätkuvalt kroonu käes 48 169
Neist tühjad 1604. a. 29,25 132
Osakaal 61% 78%

Audru mõis Kokku („von allters”) 48,125 116
Jätkuvalt kroonu käes 7,875 29
Neist tühjad 1604. a. 5,625 25
Osakaal 71,5% 86%
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Tabel 8. Maade tühjumine Haapsalu lossi maaraamatu järgi 1606. aastaks26

Adramaid kokku Asustatud talusid Tühje adramaid
Haapsalu linnuselään
Ida-Vormsi ja Lääne-Vormsi vakused 81,5 88 48,375
Ida-Noarootsi ja Lääne-Noarootsi 
vakused 53 47 36

Ida-Eiland ja Lääne-Eiland vakused 91 91 54,375
Vedra vakus 23 25 15,5
Koela vakus 46,75 27 36,75
Turvalepa vakus 25 13 20,5
Kõnnu vakus 34 25 25,75
Lähtru vakus 55 32 35,5
Järgfer vakus 45,5 25 20,75
Vilkla vakus 56 19 46,25
Sinalepa ja Mägari vakused 51,25 35 37
Kokku 562 427 376,75
Kärbla ja Tagavere aadlimõis 33,25 25 20,5
Kirimäe aadlimõis 21 5 18,5
Uugla aadlimõis 33 19 24,25
Woltter ja Jost Kersselli mõisad 32 27 10,25
Ehmja aadlimõis 27 14 22,25
Rannamõisa aadlimõis 28 8 24,25
Lihula kloostrimõis/Lihula 
linnuselään
Võhma vakus 39,25 47 12,75
Kirbla (Kirber) vakus 72,5 18 67
Pagasi vakus 69 35 56,75
Oidenurme vakus 99,75 19 91,75
Alaküla vakus 95,5 13 90,25
Virita (Kausa eller Wiritta) vakus 179 23 163,25
Oringas vakus 97 7 93
Kokku 652 162 574,75
Varbla aadlimõis 70 36 51,5
Matsalu aadlimõis 60 18 45,75
Virtsu aadlimõis 92,25 13 82,75
Paadrema ja Tamba aadlimõisad 76,5 31 63,25

Näljahäda lõpp

Juba esimene suur ikaldusaasta 1601 põh-
justas Eestimaal asustuse langust. Näiteks 
Jägala mõisa all jäi 1602. aasta põllutööde-

hooajaks tühjaks 5 talukohta eelmise aasta 
43-st, samuti jäid sööti osad põllumaad 
(asustatud adramaade arv langes 50,5 adra-
maalt 47,5-ni). Jägala mõisa kõige jõukam 
talupoeg oli ülekaalukalt Rebala külas elav 

26 RA, Baltiska fogderäkenskaper, vol. 73 (Extract uthi Landh bocken under Håpsala Slott och Lehola Slott, 
12.02.1606).

Marten Seppel / 1601.–1603. aasta näljahäda Eestimaal II



30 Tuna  3/2014

K Ä S I T L U S E D  

kubjas Thomas, kes 1600. aastal pidas 5 
adramaad, kuid 1602. aasta kevadkülviks 
oli tema adramaade arvuks märgitud juba 
4 adramaad.27

Talude ja adramaade tühjenemine toimus 
hüppeliselt 1602. ja 1603. aasta järel, leides 
oma põhja 1604. aastal, misjärel on asustus 
hakanud väga aeglaselt taas taastuma. Sellist 
languskõverat tõendavad ilmekalt Keila ja 
Padise mõisavalitsejate aruanded (vt. tabel 

9). Ühtlasi nähtub allikatest, et 1601.–1604. 
aastal toimunud asustuse suur langus Eesti-
maal jäi püsima pikaks ajaks. See tõendab, et 
talude ja adramaade tühjaks märkimise näol 
polnud tegemist lihtsalt talupoegade lühiaja-
lisest pagemisest või maksevõime langusest 
tingitud arvepidamisega. Võib nähtavasti 
nõustuda senise hinnanguga, et hoogsamalt 
algas Eestimaal asustuse taastumine mitte 
enne 1620. aastaid.28

27 RA, Baltiska fogderäkenskaper, vol. 26 (Wacke Book under Jachewals Gårdz, 24.04.1601–24.04.1600); samas 
(Wacke Book under Jachewals Gårdz, 24.04.1602–24.04.1601).

28 Eesti ajalugu III, 1940, lk. 134.
29 RA, Baltiska fogderäkenskaper, vol. 46; samas, vol. 59. Kuigi Keila puhul küündis tühjunud talude ja adramaade 

absoluutarv kõige kõrgemale 1605.–1606. aastal, kasvas samal ajal mõnevõrra ka Keila kroonumaade hulk 
(1604 – 76 talu, 104,5 adramaad; 1605 – 95 talu, 126 adramaad), mistõttu protsentuaalselt oli asustus ka Keilas 
kõige suuremas languses 1604. aastal, kui asustamata olid 77,5% kõigist kroonu käes olevatest talukohtadest 
ja 89,5% adramaadest.

30 F. K. Gadebusch. Livländische Jahrbücher, lk. 316. Dorošenko andmetel püsis siiski ajavahemikul 1601–1610 
1 vaka rukki hind Riia turul keskmiselt 22,5 Poola krossi piires: V. Dorošenko. Myza i rynok, lk. 180–181.

Tabel 9. Keila ja Padise mõisaläänides (kroonumaadel) tühjunud talude ja adramaade arv 
aastatel 1600–161129

Aasta Keila Padise
Tühjunud talusid Asustamata 

adramaid
Tühjunud talusid Asustamata adramaid

1600/1601 - - 38 37,25
1602/1603 51 96 ? ?
1603/1604 58 104 113 84,5
1604/1605 59 93,5 117 84,5
1605/1606 64 110,5 112 82,25
1606/1607 63 106,5 - -
1607/1608 63 107 - -
1608/1609 62 96,5 - -
1609/1610 59 93,5 - -
1610/1611 60 92,25 - -

Kuigi 1601.–1603. aastate ikalduste ja 
katku mõjud olid maal pikaajalised ning 
sõjategevus kestis edasi, siis näljahädale 
tuli siiski 1604. aastal küllaltki kiiresti lee-
vendust. Gadebusch märgib, et 1604. aastal 
lõppes Liivimaal näljahäda silmatorkavalt 
kiiresti, hoolimata töökäte ja külvivilja puu-
dusest. 1604. aasta saak oli olnud nii rikkalik, 
et Riia turul langes rukki hind juba järgmi-
seks aastaks üle kahe korra – 12–15 Poola 

krossilt vaka eest 6 krossile.30 Seda tõenda-
vad ka Eestimaa foogtide aruanded. 1604. 
aasta on olnud tõesti pigem hea saagiaasta, 
iseäranis suvivilja osas (tabel 10). Sellele järg-
nes paiguti väga hea lõikusega 1605. aasta 
(nt. Padisel) ja normaalne saagiaasta 1606. 
Võrdluseks: ka Rootsis olid järjestikku aastad 
1604, 1605 ja 1606 suurepärased saagiaastad 
üle kogu maa. Nii head saaki kui 1604. aasta 
oma poldud Rootsis nähtud 20 aasta jooksul 



Tuna  3/2014 31

ning nii 1604. kui 1606. aasta lõikuse kohta on 
allikates koguni kasutatud väljendit „kuldne 
aasta”.31 Venemaal oli 1604. aasta saak 
samuti hea, mis võimaldas teha näljahädale 
lõpu.32

Seega nähtavasti püsis terav näljahäda 
veel 1604. aasta esimesel poolel, kui 1603. 
aasta saak polnud toonud veel mingit lee-
vendust. Näiteks veebruari lõpus 1604 jõudis 
Tallinna talupoeg Jack Hint, kes oli pärit-
olult Rakvere talupoeg (kuuludes Halsten 
Nilssonile), kuid kes oli Eestimaa asehaldur 
Lennartssoni poolt koos teiste talupoegadega 
saadetud Tartusse maad kuulama. Ta rääkis, 
et ta oli istunud kolm nädalat Tartus vangis, 

enne kui tulema sai. Tartu kohta oskas ta aga 
teada anda Poola vägede liikumisest ja seda, 
et linnas valitseb „kallis aeg” (i Dorpt skall 
ware dyr tidh), nii et tünder rukist maksnud 
8 kuldnat ja tünder linnaseid 7 kuldnat (see 
tegi tündri vilja hinnaks kuus Rootsi hõbe-
taalrit).33

Alates 1604. aasta viljalõikusest sai siiski 
kõige hullem aga läbi. Seda tingis kindlasti 
ka oluliselt hõredam asustus, mis võimaldas 
vähest seemnevilja külvata kõige parematele 
põllumaadele. Gadebuschi mainitud suure 
viljahinna languse taga aga oli kindlasti ka 
näljahädast ja eriti katkust tingitud väiksem 
nõudlus linnades.

31 G. Utterström. Climatic fluctuations, lk. 64.
32 C. S. L. Dunning. Russia’s first civil war, lk. 98.
33 RA, Krigshistoriska samlingen, vol. M1279 (Anders Larsson Anders Lennartssonile, 21.02.1604).
34 Tabeli andmed põhinevad foogtide aruannetel: RA, Baltiska fogderäkenskaper, vol. 109, 73, 59, 44.

Tabel 10. Viljasaagid Eestimaa mõisamaadel 1604.–1608. a.34

Aasta Mõis Vili Külvatud Lõigatud Saagikus

1604 Koonga Rukis 25 66,5 2,7
Oder 7 40 5,7

Keila Rukis 24 47,33 2
Oder 15 36,1 2,4

Padise Rukis 14 47,5 3,4
Oder 12 63 5,25

1605 Keila Rukis 27,33 55,5 2
Oder 38 100,5 2,6

Padise Rukis 18 118 6,6
Oder 24 95 4
Kaer 6 38 6,3

1606 Haapsalu loss Rukis 12 54 4,5
Oder 19 96 5

Virtsu Rukis 26 48 1,8
Oder 19 52 2,7

Kloostri Rukis 13 24 1,8
Oder 14 56 4

Keila Rukis 26 76 2,9
Oder 34 97 2,9

1607 Keila Rukis 35 67,33 1,9
Oder 26 69 2,7

1608 Keila Rukis 31 100,33 3,2
Oder 26 87,66 3,4

Marten Seppel / 1601.–1603. aasta näljahäda Eestimaal II
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Näljaabi ja ellujäämise võimalused

Nälja- ja sõja-aastatel kasvas alati suurem 
tung linnadesse. Riia bürgermeister Franz 
Nyenstede jutustab oma kroonikas tuntud 
loo, kuidas 1601. aastal puhkenud näljahäda 
ajal mõned kaupmehed kohtunud Riia ja Vol-
mari vahel suuri kuni 30-liikmelisi inimsalku 
Riia poole liikumas. Kui nad neilt pärinud 
aru, kuhu nad kõik lähevad, siis nood vasta-
nud: Riiga, Riiga! Kui kaupmehed selle peale 
arvanud, et ega Riias ei suudeta neid kõiki 
ülal pidada, olid nood kõigutamatud ja soovi-
sid leida vähemalt sellest tröösti, et neid Riias 
maetakse, kuna muidu jäävad nad koerte ja 
huntide järada.35 Samuti kaebas Riia rae-
härra Johann Bödecker 1601.–1602. aastate 
kohta, et vaest rahvast, „nii sakslasi kui mitte-
sakslasi” tuli koos lastega lausa murdu Riiga, 
et nälja eest pääseda, kellest aga paljud ikkagi 
linnas suure külma või nälja tõttu hukkusid ja 
kelle surnukehi tuli iga päev kokku koguda 
ning vankritega linnast välja matmispaika 
viia.36 Riia suurgildi oldermannide raama-
tus on märgitud maalt massiliselt talurahva 
Riiga suundumise alguseks 1601/02. aasta 
talve, mille juurde on lisatud, et siiski paljud 
olid surnud juba tee peal.37 Tuleb arvestada, 
et tegemist oli erakordselt külma talvega, 
mis tähendas, et linna jõudnud inimesed ei 
otsinud ainult süüa, vaid nende esmaseks 
vajaduseks oli ka soojasaamine. Nii Bödec-
keri kui ka Riia suurgildi kroonika teatavad 
1602. aasta talvel just linna jõudnud hädaliste 
surnuks külmumisest.38

Samamoodi kasvas 1602.–1603. aastal 
hüppeliselt Tallinna siirdunud hädaliste 
hulk. Tallinna raad kaebas selle kohta hert-
sog Karlile eriti üksikasjalikult veebruaris 
ja mais 1603. Rae kirjelduse kohaselt olid 
nii sõjalaastamiste eest kui ka „üldise nälja-
häda” tõttu linna põgenenud nii ümberkaud-
sete maade, asulate ja külade elanikud kui 
ka „suurel arvul” paljaks riisutud talupojad, 
koos oma naiste ja lastega, vaatamata sel-
lele, kes oli nende isand. Nende lakkama-
tut hädakisa ja leivakerjamist olnud igaühel 
raske taluda.39 Raad palus hertsogilt abi sel-
lise hulga põgenike ja abiotsijatega toime-
tulekul, kuna nemad olid suutnud ise „juba 
mõnisada vaest inimest kristlikust armust 
tänavatelt ja sõnnikuhunnikust üles korjata 
meie seekidesse ja teistesse majadesse maju-
tada ning kodanike poolt lastud almuste ja 
ülalpidamise hoolitsusega varustada”, kuid 
selliste vaeste hulk „päevast päeva” aina 
kasvas.40 Neid mõndasada talvel abi saanud 
vaest (etzliche hundert solcher Armen, die 
sonst ganz bloß und nackt gewehsen) mainis 
Tallinna raad oma kirjas hertsogile uuesti 
mai alguses 1603, märkides, et neid on söögi 
ja joogiga ülal peetud kuni selle ajani. Tal-
linna raad kurtis uuesti, et niimoodi edasi 
linnakodanikud vaeseid aidata enam ei 
suuda, kuna lisaks neile kerjavad leiba iga 
päev „sama suurel arvul teised vaesed” ning 
vaeste arv linnas ei vähene, isegi, „kuigi 
mõnisada meie juures sureb, siis iga tunni 
ja päevaga tuleb neid maalt juurde”. Need 
vaesed veetnud öid lageda taeva all tänava-

35 Franz Nyenstädt’s Livländische Chronik, lk 113. Seda Nyenstede lugu kordab ka: F. K. Gadebusch. Livländische 
Jahrbücher, lk. 315.

36 Bodeckers Chronik, lk. 7.
37 Das Buch der Aeltermänner, lk. 253.
38 1601/1602. aasta talvel lisaks näljale just külma tõttu suure arvu inimeste hukkumisest teatavad ka paljud 

teised allikad, sh. seoses Tallinnaga, kus sooja saamiseks roniti isegi kaelani sõnnikusse, vt.: J. v. Bohlen. 
Einige Nachträge, lk. 426; Eesti rahva ajalugu, lk. 830; M. Laidre. Dorpat, lk. 233.

39 Talurahva hädakisa kohta langevad veebruari ja mai kirjade sõnastus küllaltki suurel määral kokku. Veebruari 
kirjas: „... alle zu Lande vorhergete und beraubte Paurenn, mit Wieb und Kindern in großer Anzall zu uns 
einkommen, und tag und nach mitt erbarmblichen geilen und schreyenn uns zur ohren liegen, das eine hartenn 
Steine desses entfarmen mochte”; sama aasta mais: „... zu uns in die Statt so heuffigh kommen, das Brott zubettelen, 
das durch ihr geschrei, geilen udn wieselen, bei Tage und nacht, unsere heussere und gassen sein erfüllet wurden, 
das einem hartten Stein, man geschweigt, einem Menschlichen herzen erbarmen möchtte”: RA, Livonica II, vol. 
43 (Tallinna raad hertsog Karlile, 19.02. ja 04.05.1603).

40 RA, Livonica II, vol. 43 (Tallinna raad hertsog Karlile, 19.02.1603).
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tel ja müüri ääres ning päeviti kerjanud leiba 
majade ees. Näljahäda olla viinud osasid ka 
„tapmiste ja varguste teele”, mida „juba roh-
kem kui liiga palju” ette tulnud.41

Seevastu Riias laskis raad 1601. aasta 
lõpus või 1602. aasta algul ehitada maalt tul-
nud hädalistele (den lant armen) eraldi suure 
rehe (eine groesse rigge) linnamüüri taha 
Püha Jüri (St. Jürgen) kloostrikiriku juurde, 
kus pakuti vaestele sooja tuba, sooja sööki ja 
jooki.42 Riia raehärra Bödecker pahandab 
oma kroonikas, et sellele vaatamata jooksid 
sealt ikkagi vaesed tagasi linna.43 Püha Jüri 
erakorralise vaestemaja kohta annab Bodec-
keri kroonikast palju täpsema ja üksikasjali-
kuma ülevaate Riia suurgildi oldermannide 
raamat. Sellest selgub, et peamiseks problee-
miks kujunes Püha Jüri vaestemajale siiski 
hädaliste liiga suur hulk ning nende massi-
line suremus. Korraga toideti seal isegi kuni 
1800–2000 nälgijat, kellest küll sadakond 
igapäevaselt suri. Kui aga 1602. aasta keva-
del ei suudetud enam kõiki abivajajaid üle-
val pidada, siis saadeti need, kes olid terved, 
minema, teised pandi aga vallitöödele endale 
ise leiba teenima. Kes aga ei soovinud enam 
seepeale vaestemajja jääda, suundusid linna 
uste ette kerjama.44

On tähelepanuväärne, et 1603. aastal 
palus Tallinna raad korduvalt hertsog Kar-
lilt otseselt riigipoolset abi Tallinna pagenud 
„vaese talurahva” ülalpidamise leevendami-
seks, mida linn enam nende „nii suure hulga” 
tõttu kanda ei suutnud.45 Iseäranis huvitava 
ettepaneku esitas linn mai alguses 1603. 
Hertsogit paluti, et too suvatseks „kristlikust 

armust ja maavalitsejalikust hoolest” määrata 
mõned kuudid (etzliche Schuetten), et „selli-
seid vaeseid viletsuses inimesi, oma noorus-
aastates, võiks vedada siit Rootsi (von hinnen 
nach Schweden) ja seal inimeste juures tee-
nistust teha, selleks et neid süüta inimesi elus 
veel võiks hoitud olla”.46

Pole siiski teada, et Rootsi võim oleks 
Eestimaa talurahva jaoks 17. sajandi alguses 
mingeid otseseid näljaabi meetmeid rakenda-
nud. Suuremat leebust on küll üles näidatud 
kerjamise vastu, seda isegi väljaspool oma 
kodukohta. Eestimaa asehaldur Anders Len-
nartsson väljastas kerjamislubasid lausa isikli-
kult, kui näiteks on ta „oma käe” ja pitsatiga 
Tallinnas veebrauris 1603 väljastatud kerjuse-
passi pimedale Pärtlile, milles teatatakse, et 
oma häda on kaebama tulnud üks vaene ja 
pime, mistõttu ei saa temale tükikese leiva 
kerjamiseks sellest lubakirjast (Paßbrieffe) 
keelduda.47

Gadebusch viitab Tartu 1602. aasta rae-
protokollile ja märgib, et Tartus oli linnako-
danikele lubatud nendelt põldudelt vabalt 
rukist lõigata, kus talumaadelt olid talupo-
jad välja surnud.48 Eestimaa linnuseläänide 
kroonuvaldustes kehtis samal ajal põhimõte, 
et omanikuta jäänud vili läks linnuse oman-
dusse. Näiteks Pärnu lossitalupoegade maa-
delt lõigati 1604. aasta suvel 40 tündrit rukist 
lossi sissetulekutesse nendelt talumaadelt, 
kus eelmisel sügisel oli küll rukis maha külva-
tud, kuid enne lõikust olid talupojad surnud 
katku (dessemellen ähr blefva döde utaf Pesti-
lentie).49 Samamoodi on kroonu poolt Pärnu 
linnuse jaoks omastatud pagenud talupoe-

41 RA, Livonica II, vol. 43 (Tallinna raad hertsog Karlile, 04.05.1603). Röövimise eesmärgil paljudest tapmistest 
Eestimaal ja iseäranis Tallinnas vt. ka teadet 1602. aasta algusest: J. v. Bohlen. Einige Nachträge, lk. 426.

42 Das Buch der Aeltermänner, lk. 253; Bodeckers Chronik, lk. 7.
43 Bodeckers Chronik, lk. 7. Selle peale imestas väga Gadebusch: „Ich finde aber angemerket, daß sie dort nicht 

bleiben wollen, sondern wieder nach der Stadt gelaufen sind.”: F. K. Gadebusch. Livländische Jahrbücher, 
lk. 314.

44 Das Buch der Aeltermänner, lk. 253.
45 ... mit fürstlicher vorsehunge und miltigkeit mochte zu hulffe gekommen werden: RA, Livonica II, vol. 43 (Tallinna 

raad hertsog Karlile, 19.02.1603).
46 RA, Livonica II, vol. 43 (Tallinna raad hertsog Karlile, 04.05.1603).
47 EAA, f. 1, n. 2, s. 743, l. 52 („Bettelpaß dem blinden Bartheltt”, 21.02.1603).
48 F. K. Gadebusch. Livländische Jahrbücher, lk. 314.
49 RA, Baltiska fogderäkenskaper, vol. 109 (Tiell Mayens Reckenskap för opbörd och utgifft wed Pernou Slott 

med thvå Ladugårdens, 14.10.1604–14.10.1603).
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Eestimaa asehalduri Anders Lennartssoni väljastatud kerjusepass pimedale Pärtlile, 1603. a. EAA, f. 1, n. 2, s. 743, l. 52
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gade vili.50 Kui aga näiteks Koonga mõisa all 
Maima külas suri 1604. aastal talupoeg Kucke, 
jättes maha poja ja tütre, siis pool tema põl-
dude rukkist jäeti Pärnu linnuselääni võimude 
poolt nende laste ülalpidamiseks, pool saagist 
aga veeti linnusesse.51 Samamoodi nähtub 
Keila ja Padise läänide 1604. aasta sissetule-
kute aruannetest, et katku surnud talupoe-
gade vara on langenud mõisale (Keilas 79 
tündrit rukist, 3 lehma ja 1 siga; Padisel 38 
tündrit rukist, 6,5 tündrit otra, 2 tündrit kaera, 
14 härga, 7 mära, 12 lehma, 5 lammast, 4 
kitse, 2 siga jm.).52 Sellised laekumised katku 
surnud talupoegadelt on aga igal pool alles 
alates 1603/1604. aastast, mis kinnitab veel 
kord maal katkuepideemia levimist just sellest 
aastast. Kordagi pole aga näljahäda aastate 
jooksul foogti aruannetes märgitud nälga sur-
nud talupoegi või nende vara mõisale võtmist.

Küll esineb foogtide kuluaruannetes 
talupoegadele (nii kroonu- kui ka aadlitalu-
poegadele) tehtud toetuslaene.53 Torkavad 
silma küllaltki suured viljakogused, mis talu-
poegadele on mõnikord abistamiseks antud. 
Näiteks Toompea loss on 1602. aasta keva-
del talupoegade kevadkülviks laenanud 221 
tündrit otra.54 Nagu selgub Keila mõisalääni 
aruannetest ja kviitungitest, siis 56 tündrit 
otra olid Toompea lossist saanud 1602. aasta 
kevadel „maal valitseva suure odrapuuduse 

tõttu” Keila talupojad (nagu samuti ka 
Padise talupojad), kelle tunnistusest ühtlasi 
selgub, et see vili omakorda pärines Root-
sist.55 Samuti on 1602. aasta juunis-juulis 
tehtud Toompea lossi varudest ridamisi ruk-
kilaene talupoegade heaks, eeldusega nende 
tagasimaksmisele sügisel.56 Samuti on Pärnu 
lossi varudest nii 1602. kui ka 1603. aasta 
kevadel ja suvel tehtud viljalaene, mille puhul 
on mitmel korral maal valitsevale suurele 
vilja- ja leivapuudusele ka selgelt osutatud, 
kusjuures näljaabi saajateks pole olnud ainult 
talurahvas, vaid ka sõjaväelased.57 Samuti 
on toetuslaenude andmise põhjusena nime-
tatud vaenlase tegevust. Näiteks mai lõpus 
1603 sai Pärnu lossist tagastamatut abi kaks 
külimittu rukist oma ülalpidamiseks „vaene 
kalurtalupoeg”, kelle elamise olid poolakad 
maha põletanud.58 Muidu aga kuluaruanded 
ei näita, et nälgivatele talupoegadele oleks 
nendel aastatel lihtsalt tagastamatut toiduabi 
antud, vaid tegemist oli ikkagi laenudega.

Seega linnuselääni asehalduritel oli voli 
teha linnuse viljavarudest laene ja annetusi, 
küll aga hiljemalt augusti alguses 1603 kee-
las Eestimaa asehaldur Anders Lennartsson 
rangelt nii Pärnu kui Haapsalu linnuseläänist 
igasuguse vilja väljaveo (keine weges getreide 
auße Landes nach Osell od. andswo hin ver-
führen sollen).59 On igati alust arvata, et ka 

50 Nt. Koonga mõisa alt kahe pagenud adriku 40 vakka rukist: RA, Baltiska fogderäkenskaper, vol. 109 (Wacken 
Buch waß die behaltene Pauren so noch vorhanden sein im gebiete Pernow an Zehenden gegebenn haben 
Anno 1604, 14.10.1603–14.10.1604).

51 ... sein Rocken sollenn die Kinder deme halben theill haben, unde die ander helffte zu Schloß: RA, Baltiska fog-
deräkenskaper, vol. 109 (Wacken Buch waß die behaltene Pauren so noch vorhanden sein im gebiete Pernow 
an Zehenden gegebenn haben Anno 14.10.1603–14.10.1604).

52 Opburitt efter någre Bönder som dödh blefwe I Pestilentian: RA, Baltiska fogderäkenskaper, vol. 44 (Hans 
Schemerincks Rekenskap för Kägle gårdzlähn, 09.03.1604–09.03.1605); vol. 59 (Otto Werners Rekenskap 
för Padiss Clösterslähn, 01.08.1603–01.08.1604).

53 Nt. RA, Baltiska fogderäkenskaper, vol.155 (Hans Westermans Räkenskap för Narfwe Slott och Lähn, 1602).
54 RA, Baltiska fogderäkenskaper, vol. 16 (Bårendt v. Kaldens räkenskap för opbördh och utgifft på Räfle Slått, 

05.06.1602–24.04.1601).
55 ... Korn ifrån Refle, efter her wahr stoor nödh i Landet åm Korn, och Samme sädeß Korn wartt hembtat ifrån 

Swerige: RA, Baltiska fogderäkenskaper, vol. 44 (Böndernes witneßbördh, 25.05.1603).
56 RA, Baltiska fogderäkenskaper, vol. 16 (Utläningsregister, 1602).
57 Nt.: ... diesen 12 Hofleuten folgen drey thonne Rogken, damit sie nicht des Hungers sterben: RA, Baltiska fog-

deräkenskaper, vol. 108 (Pärnu lossi arvete kviitungid, 20.06.1603); samas, vol. 107 (Pärnu lossi arvete kviitun-
gid, 25.04. ja 24.02.1602).

58 RA, Baltiska fogderäkenskaper, vol. 108 (Andreas Plens Rekänskap för upbört och uthgifft widh Perno Slodtt 
Anno 1603).

59 RA, Baltiska fogderäkenskaper, vol. 108 (Anders Lennartsson Pärnu asehaldur Paul Gottbergile, 01.08.1603).
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Tallinna sadamast vilja ja kaupade väljavedu 
langes aastatel 1601–1603 järsult. Täpse-
maid statistilisi andmeid on Vassili Doro-
šenko esitanud Riia väljaveo kohta ajavahe-
mikul 1562–1630, kust ilmneb selgelt suurim 
tagasilöök teravilja jm. ekspordis just aastatel 
1601–1603.60

Toetuslaene on mõisnikud ja talupo-
jad saanud ka Tallinna kodanikelt. Näiteks 
Jägala mõisavalitseja laenas 1601. aasta 
suvel kodanik Lydwig Wytthelt talivilja kül-
viks 56 tündrit rukist.61 1602. aasta augustis 
Tallinna rae poolt hertsog Karlile saadetud 
kirjast selgub, et 1602. aasta kevadel ja suvel 
olid Tallinna kaupmehed ostnud vilja Saksa 
linnadest ja ennekõike Danzigist, mida suu-
res osas jagati külvi- ja leivavilja laenudeks 
aadlile ja talurahvale (meren teils den vom 
Adell und Paurschafft ahn saat und brotkorn 
ist vorstrecket), kuid osaliselt kulus ka linna 
vaeste ülalpidamiseks. Suve teisel poolel jäi 
aga välisvilja sissevedu toppama seoses leviva 
katku ja kehtestatud keeldude tõttu.62 Veeb-
ruaris 1603 hindas Tallinna raad ise, et tänu 
linnast jagatud leiva- ja külvivilja toetuslae-
nudele „täiesti laastatud maa” elanikele on 
nad kokku „paljude tuhandete inimeste” elu 
päästnud (viell taußent menschen beym leben 
sein erhalten worden).63

Nälja-aastatel just Saksamaalt Eesti- ja 
Liivimaale toodud vilja ja seeläbi teatud 
leevendusest on silmatorkavalt palju juttu 
selleaegsetes allikates. Riia raehärra Bödec-
ker tõstab oma kroonikas esile veebruaris 

1602 kolme rukkilaadungiga laeva jõudmist 
Riiga, kuna sel talvel valitsenud nii viljast 
kui ka muudest toiduainetest suur puudus 
ja nende kallidus.64 Uus-Pärnu raad mee-
nutas detsembri keskel 1602, et ainukeseks 
viljaks, mis sel sügisel linna jõudis, olid Saksa-
maalt laevadel saabunud viljalaadungid, kuid 
mis olid detsembriks juba suuremalt jaolt 
otsas.65 Saksa linnadest pärit suurt abi tõstis 
esile ka Georg Müller oma 9. jutluses 17. juu-
list 1603: „Teie, kes te vanemad olete, teate 
paremini, kui mina seda teile öelda võin, et 
Liivimaa on olnud selline kaunis maa, mis on 
toitnud paljusid linnu ja maid Saksamaal ja 
muudel võõrastel maadel, aga nüüd, Jumal 
paraku, ei suuda Liivimaa omaenese rahvast 
toita, ja ma ütlen tõesti, et kui Saksa laevad 
ei oleks meile kahel suvel kaupa toonud, 
siis oleks tõepoolest mõnigi aus ametimees 
koos oma naise, lapse ja perega nälga sur-
nud.”66 Isegi Condrad Bussow rääkis Saksa 
linnadest (aus den Teutschen See-Städten) 
pärit suurte viljalaadungite jõudmisest Ivan-
gorodi, kui ta kirjeldab Boriss Godunovi 
tegevust suurel näljaajal Moskvas.67

Veel ühe talurahvale abi pakkunud lahen-
dusena kajastavad foogtide kuluaruanded 
ridamisi abitööde eest maksmisi. Kõige levi-
numaks talupoegade teenimisvõimaluseks 
on olnud kirjade edasitoimetamine. Kui 
16.–17. sajandi puhul on peetud mõisnike 
jaoks kirjakandmist ebasoovitud lisako-
hustuseks,68 mis näitab samal ajal küll alati 
teatud usaldust ja talupoegade liikumisvõi-

60 V. Dorošenko. Lauksaimniecības preču eskports no Rīgas 1562.–1630. g. (statistiski dati). – Latvijas agrārā 
vēsture (XVI–XIX gs.). Riga, 1966, lk. 3–32.

61 RA, Baltiska fogderäkenskaper, vol. 26 (Måns Halles Rekenskap för opbt: och uthgifft på Jachewals Gårds 
samptt för Landett som der under lydge, 24.04.1602–24.04.1601).

62 RA, Livonica II, vol. 43 (Tallinna raad hertsog Karlile, 05.08.1602); vt. ka samas (Tallinna raad hertsog Karlile, 
12.10.1602).

63 RA, Livonica II, vol. 43 (Tallinna raad hertsog Karlile, veebr. 1603).
64 Bodeckers Chronik, lk. 13.
65 RA, Krigshistoriska samlingen, vol. M1279 (Uus-Pärnu raad A. Lennartssonile, 15.12. ja 28.01.1602). Samamoodi 

lasi 1602. aasta kevadel Saaremaa asehaldur tellida seemne- ja leivavilja Danzigist, Königsbergist ja mujalt:  
V. Seresse. Des Königs „arme weit abgelegenne Vntterthanen”: Oesel unter dänischer Herrschaft 1559/84–
1613. Frankfurt a. M., 1996, lk. 69.

66 G. Müller. Jutluseraamat, lk. 245–251.
67 C. Bussow. Relatio, lk. 24; V. Koreckij. Golod 1601–1603 gg. v Rossii i cerkov, lk. 244.
68 Th. Kantzowi kroonika järgi oli koguni Mecklenburgis 16. sajandi esimesel poolel talupoegade seas levinud 

kõnekäänd, et nad „ainult 6 päeva nädalas teenivad, sest seitsmendal peavad nad kirju kandma”, vt.: F. Mager. 
Geschichte des Bauerntums und der Bodenkultur im Lande Mecklenburg, Berlin, 1955, lk. 105.
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malusi, siis 1601.–1603. aastatel näib kirja-
kandmine olevat talupoegadele pigem heaks 
teenimis võimaluseks. Sellistele talupoegadest 
kirja kandjatele on antud peamiselt leiba ja 
muud teemoona.69 Näiteks sai küllaltki rik-
kaliku teemoona talupoeg, kes oli Viljandist 
suur-kantslerilt Pärnusse kirja toonud ja oma-
korda kirja Viljandisse viinud.70 1602. aasta 
lõpus sai Pärnu ase halduri korraldusel üks 
läti talupoeg teemoo naks leiba, liha ja heerin-
gat Riiga teadete edastamiseks ning veel kaks 
talupoega (Wol me Jaack ja Ngwa Ander) 
koguni 5 taalrit raha, lisaks üle kahe tündri 
vilja ja soola, et nad käiksid teateid hankimas 
nii Riias kui teistes linnades.71 Samuti pole 
talupojad alati omal kulul vooris käinud, vaid 
nende sellekohased väljaminekud on linnuse 
varudest kinni makstud.72

1602. aasta suvel on Pärnus talupoega-
dele, kes linnuse kasuks heina tegid, „nende 
suure vaesuse tõttu” jagatud 32,5 tükki 
leiba.73 Sama aasta lõpus said Pärnu kalurta-
lupojad lossile puude vedamise eest „nende 
suure vaesuse tõttu” 10 tükki leiba.74 24. 
oktoobril 1602 said 12 Pärnu talupoega 30,5 
leiba selle eest, et nad aitasid hobusetalli ehi-
tada. Ja eriti helde oli Pärnu asehaldur kuu 
aega hiljem, 25. novembril, kui ta jagas talu-

poegadele kaks tündrit õlut, leiba, 228 heerin-
gat ja nael soolakala, et nad olid „palju kordi 
selle aasta jooksul hobuste jaoks puid, heina 
ja rohtu vedanud”.75 Nii 1602. kui 1603. aastal 
on Pärnu lossi poolt kümneid Türi, Kihnu, 
Audru ja isegi Hiiumaa talupoegi tasustatud 
leiva, vilja ja kalaga erinevate teenistuste 
eest.76 Nõnda said näiteks aprillis 1603 Türi 
talupojad „enda ülalpidamise jaoks” (zu auff 
enthaltung Ihres Leibes) Pärnu lossile puude 
vedamise eest 14 leiba ja nael soolakala.77

Foogtide kuluaruanded tõendavad ka 
heategevust, almuste ja vaesteabi andmist 
nälja-aastatel. Näiteks Toompea lossi foogt 
andis 1602. aasta novembris-detsembris jär-
jest väikseid toiduannetusi kala, jahu, soola, 
soolaliha jms. näol kohapealsetele vaestele 
(till dhe fattige på Domen). Seejuures ühel 
puhul on otseselt märkusena lisatud, et sel-
line vaestele jahu andmine on toimunud ase-
haldur Anders Lennartssoni käsul.78 Samuti 
andis Toompea foogt näiteks 1604. aasta 
veebruari keskel almusena lastele veerand 
tündrit leiba79, pool naela lõhet, pool naela 
heeringat, 4 marka võid.80 Pärnu loss andis 
asehalduri käsul 1602. aastal vaestemajale 
(Ar men Hauße) „Jumala tahtel” tünder saia 
ja üle kolme tündri leiba.81 Samuti on 1602.–

69 Nt. RA, Baltiska fogderäkenskaper, vol. 17 (Utspisninger på Reffle Slott, 05.06.1603–24.06.1604).
70 RA, Baltiska fogderäkenskaper, vol. 107 (Auß Speißung Register, waß auf des Herrn Oberstenn Hinrich Liven 

sein Bevehl ist außgegeben worden, 08.03.–20.07.1602).
71 RA, Baltiska fogderäkenskaper, vol. 108 (Andreas Plens Rekänskap för upbört och uthgifft widh Perno Slodtt 

Anno 1603).
72 Nt. Pärnust Salatsisse: RA, Baltiska fogderäkenskaper, vol. 107 (Auß Speißung Register, waß auf des Herrn 

Oberstenn Hinrich Liven sein Bevehl ist außgegeben worden, 08.03.–20.07.1602).
73 RA, Baltiska fogderäkenskaper, vol. 107 (Auß Speißung Register, waß auf des Herrn Oberstenn Hinrich Liven 

sein Bevehl ist außgegeben worden, 08.03.–20.07.1602).
74 RA, Baltiska fogderäkenskaper, vol. 108 (Andreas Plens Rekänskap för upbört och uthgifft widh Perno Slodtt 

Anno 1603).
75 RA, Baltiska fogderäkenskaper, vol. 108 (Andreas Plens Rekänskap för upbört och uthgifft widh Perno Slodtt 

Anno 1603).
76 RA, Baltiska fogderäkenskaper, vol. 107 (Auß Speißung, waß uf des Hn. Stadhalters Pavell Gottbergh ist vonn 

den 8 Marty byß uf den 12 Octobr Anno 1602 außgeben worden); RA, Baltiska fogderäkenskaper, vol. 108 
(Andreas Plens Rekänskap för upbört och uthgifft widh Perno Slodtt Anno 1603).

77 RA, Baltiska fogderäkenskaper, vol. 108 (Andreas Plens Rekänskap för upbört och uthgifft widh Perno Slodtt 
Anno 1603).

78 RA, Baltiska fogderäkenskaper, vol. 17 (Utspisninger på Reffle Slott, 05.06.1602–05.06.1603).
79 S. o. 10 leiba, kuna vähemalt Pärnu arveraamatu järgi arvestati ühte tündrisse 40 tükki leiba: RA, Baltiska 

fogderäkenskaper, vol. 108 (Andreas Plens Rekänskap för upbört och uthgifft widh Perno Slodtt Anno 1603).
80 RA, Baltiska fogderäkenskaper, vol. 17 (Utspisninger på Reffle Slott, 05.06.1603–24.06.1604).
81 RA, Baltiska fogderäkenskaper, vol. 107 (Auß Speißung, waß uf des Hn. Stadhalters Pavell Gottbergh ist vonn 

den 8 Marty byß uf den 12 Octobr Anno 1602 außgeben worden).
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1603. aastal pea iganädalaselt jagatud Pärnu 
ase halduri korraldusel vaestele armuande. 
Näiteks sai mai alguses 1603 „üks vaene naine 
Viljandi alalt” koos kahe lapsega „Jumala 
tahtel” veerand tündrit rukist.82 Otseselt 
vaesteabiks eraldas Pärnu loss 1603. aastal 
kokku 321,5 leiba, tündri õlut ja seitse naela 
soolaräime.83

Kannibalism

Kroonikate teated 1601.–1603. aasta näljahä-
dast Liivimaal kulmineeruvad pea kõik kohu-
tavate inimsöömise juhtumitega. Seejuures 
kõige korduvamaks teateks oli loetelu, kuidas 
kõik võisid süüa kõiki: emad oma lapsi, lapsed 
oma vanemaid jne.84 Enne 1601.–1603. aasta 
näljahäda levisid Liivimaa kohta jutud, et 
nälja tõttu söönud vanemad 1571. aastal oma 
lapsi.85 Kõige tuntumad on muidugi need viis 
kuulujutu tüüpi kannibalismilugu, mida esitab 
Liivimaa noorem riimkroonika (või õigemini 
selle Renneri ärakiri) 1315. aasta näljahädaga 
seoses, kui vedelema jäänud raipeid söödud 
„ilma soola ja leivata”.86

1601.–1603. aasta näljahäda õudustest ei 
levinud inimsöömise kohta jutte mitte ainult 
Liivimaal, vaid ka Venemaal ja isegi Hiinas, 
kus näiteks Shanxi provintsis puhkes koha-
liku kroonika teatel 1601. aastal nii suur näl-

jahäda, et rahvas sõi inimliha, lapsevanemad 
müüsid oma lapsi, ei hoolitud enam oma 
naiste ja laste suremisest, näljaohvreid oli igal 
pool.87 Teated Venemaal 1601.–1603. aastate 
kohta kohutavatest kannibalismijuhtumis-
test esinevad mitmes kaasaegse jutustuses. 
Konrad Bussow jutustab, et ta ise oli näinud 
inimesi suvel rohtu ja talvel heina söömas 
nagu lehmad. Seejärel aga selgitab, et „loen-
damatul arvul lapsi on oma vanemate poolt 
ja lapsevanemad oma laste poolt, ka külaline 
peremehe poolt ja vastupidi tapetud, mõr-
vatud, keedetud”, inimliha müüdud turul ja 
söödud loomaliha pähe.88 Ühtegi konkreetse-
mat lugu Bussow kannibalismi kohta ei esita. 
Küll leidub mõnevõrra lähem inimsöömise 
teade Petrus Petreiuse Moskva ajaloo jutustu-
ses, mis teatavasti põhines Kondrad Bussowi 
1613. aastal valminud esimesel käsikirjal. 
Selles märgib autor, et ta „ise nägi Moskva 
linnas”, kuidas üks armetu naine avalikult 
tänaval suure nälja tõttu hammustas ja sõi 
oma lapse käest kaks tükki.89 Näljahäda ajal 
Moskvas viibinud Hollandi kaupmees Isaac 
Massa märgib, et „emad sõid ka oma lapsi”, 
nagu esines ka nälja pärast „aganate, kasside 
ja koerte” söömist.90 1607. aastal esimese 
prantsuskeelse Moskva reisikirja avaldanud 
Jacques Margeret kirjutas 1601. aastal ala-
nud ja kolm aastat kestnud näljahäda kohta 

82 RA, Baltiska fogderäkenskaper, vol. 108 (Andreas Plens Rekänskap för upbört och uthgifft widh Perno Slodtt 
Anno 1603).

83 RA, Baltiska fogderäkenskaper, vol. 108 (Andreas Plens Rekänskap för upbört och uthgifft widh Perno Slodtt 
Anno 1603).

84 Nt. Riia suurgildi oldermannide raamatus 1601–1602: Ja der eine Minsche den anderen, die vatter den soen, 
die soen denn Vater, die Mutter die Kinder, die kinder die Mutter, ja kein freund den andern vorschoenett, sondern 
wenn der eine den andern hatt konnen mechtich werdenn, gefressen ...: Das Buch der Aeltermänner, lk. 253.

85 M. Zeiller. Topographia Livoniae, das ist, Beschreibung der vornehmsten Städte und Oerther in Liffland. 
Frankfurt a. M., 1652, lk. 5: „Anno 1571 ist ein unsägliche Schmacht, oder Hunger, in Liffland gewesen, daß 
auch die Eltern ihre eigene Kinder geschlachtet und gefressen”.

86 Liivimaa noorem riimkroonika, lk. 98–99, 111–113, 119.
87 J. Fei, J. Zhou. The possible climatic impact, lk. 930.
88 C. Bussow. Relatio, lk 23.
89 P. Petreius. Historien und Bericht, lk. 292–293. Kuna Petreius (ehk õigemini Bussow) räägib samas ka „paljude 

poolt hobuseliha söömisest”, siis meenutab see vägagi täpselt Bussowiga samal ajal Riias oma kroonikat lõpe-
tanud Nyenstede poolt esitatud ridamisi lugusid 1601.–1603. aastatel Liivimaal suure näljahäda pärast hobuste 
söömistest ning lõpuks Nyenstede teadetest 1603. aasta algusest Tartust, kus esmalt üks talupoeg avalikult 
turul praadis ja sõi inimkätt ja kus sel ajal ka üks naine omaenda last sõi (Franz Nyenstädt’s Livländische 
Chrionik, lk. 113–114). Pole siiski ühtegi tõendit, et Riias kroonikat kirjutama asunud Bussow oleks Nyenstädti 
käsikirja kasutanud, ja pigem võisid olla need ühed ja samad lood, mis ringlesid ja mõlemat autorit mõjutasid.

90 Chronicon Moscoviticum Isaaci Massae. – Rerum Rossicarum scriptores exteri. Tomus II. Petropoli, 1868, lk. 37.
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järgmist: „Nende aastate jooksul sooritati nii 
jõledaid tegusid, et see on uskumatu. Näha, 
kuidas, mees jätab maha oma naise ja lapsed, 
näha, kuidas naine tapab oma abikaasa või 
ema oma lapsed, et neid süüa – need olid 
vägagi tavapärased juhtumid.”Lõpuks räägib 
ta loo neljast naabrinaisest, kes olid meeste 
poolt maha jäetud ja püüdsid oma elu sees 
hoida selliselt, et salakavalusega meelitasid 
talupoegi turult puukoormaga enda poole, 
kus nad tasu maksmise asemel hoopis need 
talupojad kägistanud ja külma hoiule viinud, 
kuid esmalt asunud talupoja hobuse kallale.91

Seega nii Bussowi, Massa kui ka Mar-
geret´ puhul kordub selliste näljahäda kan-
nibalismilugudele iseloomulik kaudsus ja 
motiivide kordamine, mille eesmärk oli ainult 
näljahäda õudust väljendada, kuid puudub 
allikausaldusväärsuseks vajalik konkreetsus. 
Margeret´ täpsemini jutustatud lugu rääkis 
ainult tapetud talupoja hobuse söömisest. 
Vähetähtis pole ka moment, et kõige värvi-
kamalt kirjutavad kannibalismist Venemaal 
just välismaalastest seiklejad, nagu nii Bus-
sow, Massa kui ka Margeret olid. Siiski leidub 
teateid inimsöömistest ka Vene enda allikates. 
Nii on tundmatu autor täiendanud käsikirjalist 
jutustust „Kaasani vallutuse lugu” muu hulgas 
1601.–1603. aasta näljahäda kirjeldusega, kui 
„paljud inimesed surid nälga, aga teised ini-
mesed sõid raipeid, ka kasse ja inimesed sõid 

inimesi ning teedel vedeles palju surnuid”.92

Seejuures äratab tähelepanu, et Karamzini 
palju tsiteeritud kirjeldus Venemaal kohutava 
näljahäda sunnil koerte ja kasside söömi-
sest93 on lihtsalt kokkulangemise jaoks liiga 
sarnane Friedrich Engelke 1602. aasta Zem-
gale näljahäda kroonika sõnastusega94, mis 
leidub omakorda väga sarnaselt ka Fabriciuse 
kroonikas.95 Karamzin on selle teate võtnud 
ilmselt oma ühest peamisest allikast Peter 
Petreiuse „Moskva suurvürsti ajaloost”,96 kuigi 
Engelke sõnastus on Karamzinile lähem kui 
Petreiuse oma. Seega on võimalik, et kõigil 
neil 17. sajandi alguse ühesugustel teadetel 
koerte ja kasside söömisest oli hoopis ühiseks 
eeskujuks mõni kolmas teos. Karamzini kõige 
peamiseks allikaks olevas Bussowi kroonikas 
otseselt sellist koerte, kasside ja eeslite söö-
mise lauset pole. Küll osutab Bussow oma 
jutustuses, et Moskoovias puhkenud näljahäda 
oli hoopiski suurem sellest hädast, millest kir-
jutab Josephus Jeruusalemma piiramise kohta, 
kui juudid sõid „koeri ja kasse, rotte ja hiiri, 
ka vana sadula ja kinga nahka ja isegi tuvi-
sitta”.97 See ei ole siiski täpne tsitaat, sest Fla-
vius Josephus ei räägi otseselt midagi koerte, 
kasside, rottide ja hiirte söömisest Jeruusalem-
mas.98 Küll aga Bussowiga jällegi väga sarnase 
võrdluse esitas Friedrich Engelke, kes pidas 
Liivimaa näljahäda õudusi ja sellega samal 
ajal aset leidnud mässe, sõda ja katku „kümme 

91 J. Margeret. The Russian Empire and Grand Duchy of Muscovy. A 17th-century French account. Transl., ed. 
by C. S. L. Dunning. Pittsburgh, 1983, lk. 58.

92 I. Smirnov. Vosstanie Bolotnikova 1606–1607. Moskva, 1951, lk. 63; V. Koreckij. Golod, lk. 232.
93 «... mjaso lošadinoe kazalos´ lakomstvom: eli sobak, košek, stervo, vsjakuju nečistoty.” (N. Karamzin. Istorija 

gosudarstva, lk. 52)
94 „Und alß sie [die armen Leute] sich damit nicht haben ersättigen können, haben sie Pferde, Hunde, Ratzen, Aaß, 

und allerley Ungezifer, von Poggen, und anderm unreinen gefressen”: F. Engelke. Wahrhafftige, lk 660.
95 „...prae inedia cadavera eqvorum, canes feles mures et alia a qvibus humana natura abhorret edere coacti 

sint” [„...sunnitud sööma hobusekorjuseid, koeri, kasse, rotte ja muud, millest inimloomus tagasi kohkub” 
– Tarveli ja Tafenau poolt toimetatud Fabriciuse kroonikas on rottide asemel hiired, kuna „mus” võib olla 
nii rott kui hiir]: Dionysius Fabriciuse…, lk. 294–295. Sama lause võtab Fabriciuselt üle ka Thomas Hiärnil: 
„In solcher Noth suchten sie ihren Hunger mit todten Pferden, Hunden, Kätten und Ratzen und dergle-
ichen unnatürlichen Dingen zu stillen”: Thomae Hiärn’s Ehst, Lyf- und Lettlaendische Geschichte. Hrsg. v.  
C. E. Napiersky. (Monumenta Livoniae antiquae, I.) Riga, Dorpat, Leipzig, 1835, lk. 384.

96 „... ihrer viel assen Pferdefleisch, Hunde, Katzen und Ratzen, Rinden von den Bäwmen, Graß, Wurzeln, 
Mist, Menschenkoth, und dergleichen unbequemliche materien”: P. Petreius. Historien und Bericht von dem 
Großfürstenthumb Muschkow, [– – –]. Lipsiæ, 1620, lk. 292.

97 C. Bussow. Relatio, lk. 23.
98 On üksnes: „Denique nec cingulis nec calciamentis abstinuere, coriaque scutis detracta mandebant”: Flavii 

Iosephi, patria Hierosolymitani ... .Basileae, 1524, lk. 815 (Liber VII, cap. VII).
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korda ja rohkem” kannatusterohkemaks kui 
Jeruusalemmas.99

Kui Venemaa 1601.–1603. aasta näljahäda 
tuntuimaid allikad on inimsöömise juhtumite 
osas väga üldsõnalised ja pigem on kanniba-
lismijuhtumitega soovitud anda tõepära näl-
jahäda ulatusele, siis seevastu Liivimaa nälja-
häda kirjeldavad kõige tuntumad kroonikad 
märgivad ära ridamisi kohutavaid inimsöö-
misjuhtumeid nimeliselt ja isegi dateerides. 
Kõige põhjalikuma ülevaate annab kahtlemata 
Friedrich Engelke oma 1603. aasta pisitrükises 
Zemgale kohta, kus toob ära 28 võigast näl-
jahäda juhtumit 1602. aastast, millest enamik 
olid otseselt inimsöömised.100 Kui Bussow 
kirjutab ainult üldistatult, et külalisi tapeti ja 
söödi peremehe või kõrtsmiku poolt ning inim-
liha oli söödud ja müüdud loomaliha pähe, siis 
Engelke esitab ridamisi konkreetseid selliste 
motiividega lugusid.101 Friedrich Engelke tööle 
viitab otse ka Bödecker oma kroonikas, kuid 
esitab siiski ka ridamisi omalt poolt konkreet-
seid inimsöömislugusid, mis pole Engelke 
töös tuvastatavad.102 Friedrich Menius märgib 
oma Liivimaa õiguse ajaloos, et 1601.–1602. 
aastal oli Liivimaal nii „suur näljahäda”, et 

inimsöömise kohta on esitatud „mõnisada” 
kindlat näidet.103 See lõik pärineb Meniusel 
aga samuti väga selgelt Engelke publikatsioo-
nist.104 Küll aga pole teada allikat Fabriciuse 
poolt oma kroonikas esitatud väga konkreet-
sele „tõestisündinud loole” Bērzaunest, kuidas 
vanemad kaotanud tüdruk lõi maha oma kolm 
venda ja neli õde, et oma viletsat elu piken-
dada.105 Seitse lugu inimliha söömisest Liivi-
maal 1601.–1603. aasta näljahäda ajal esitab 
ka Franz Nyenstede küllaltki konk reetsete 
teadetena, millest suurem osa ei ole samuti 
otseselt kokku viidavad ühegi teise allikaga. 
Küll aga Nyenstede lugu sellest, kuidas mees 
oma naise söögiks keetis ja seda seejärel külla 
tulnud naisevennale pakkus, on ümberjutus-
tatult seesama, mida esitab Engelke Ilūkstes 
talupoja Janeli kohta.106

Kuigi Sickelni pastor Friedrich Engelke 
esitab oma lugusid väga detailselt (täpsus-
tatud on inimsöömisjuhtumise koht, toime-
panija, tunnistajad, sageli ka kuupäev), pole 
nende tõepärasus siiski selge ega kontrollitav. 
Näiteks Engelke poolt juba tiitellehel esile 
tõstetud lugu rattale tõmmatud ja üles poo-
dud varaste ja mõrtsukate ärasöömisest107 oli 

99 F. Engelke. Wahrhafftige, lk. 659.
100 F. Engelke. Wahrhafftige, lk. 657–664. – Friedrich Engelke(n) oli Sickelni pastor, 1602. a. kaotas sõja tõttu oma 

varanduse ja suundus Preisimaale, kuid pöördus peagi Liivimaale tagasi. 1603. a. avaldas Königsbergis oma näljahäda 
kirjelduse: T. Kallmeyer. Die evangelischen Kirchen und Prediger Kurlands. Hrsg. v. G. Otto. Mitau, 1890, lk. 245.

101 Need lood on ära toodud ka Eesti rahva ajaloos, seda küll mitte otse Engelke, vaid Bödeckeri kroonika 
vahendusel: Eesti rahva ajalugu, lk. 827–829.

102 Bodeckers Chronik, lk. 7–13. Lisaks Bödeckerile kasutas Engelke näljateateid Nyenstede ja võimalik, et ka 
Fabricius. Vt. otsest teadet Engelke trükise levitamisest Liivimaal koos omapärase ärakirjaga: J. v. Bohlen. 
Einige Nachträge, lk. 416–420.

103 Friderici Menii Historischer Prodromus des Lieffländischen Rechtens und Regiments Von Anfange der 
Provinz Erfindunge, biss auff Ihr Königl. Majest. von Schweden Gustavi Magni Todt. Aus Wahrhafften und 
Glaubwürdigen Actis und Actitatis verfertiget und zusammengebracht. Dörpt, [1633], lk. 50.

104 Vrd. Engelke sellekohast lauset: Fr. Engelke. Wahrhafftige, lk. 659.
105 Dionysius Fabriciuse…, lk. 295. Teatavasti algas Fabriciuse kroonika originaalne osa 1599. aastast, mistõttu 

oli Fabricius otseseks suure näljahäda tunnistajaks: S. Vahtre. Dionysius Fabriciuse Liivimaa kroonika. – 
Ajalooline Ajakiri 2007, nr. 1, lk. 15.

106 Franz Nyenstädt’s Livländische Chronik. Hrsg. v. G. Tielemann. – Monumenta Livoniae antiquae, 2. Bd. Riga, 
Leipzig, 1839, lk. 112–114; F. Engelke. Wahrhafftige, lk. 662. Katri Raik osutab otse, et näljahäda kirjeldamisel 
sai Nyenstede eeskuju Engelke lendlehest: K. Raik. Eesti- ja Liivimaa kroonikakirjutuse kõrgaeg 16. sajandi 
teisel poolel ja 17. sajandi alul. (Dissertationes historiae Universitatis Tartuensis; 8.) Tartu, 2004, lk. 77.

107 „Wie... die Diebe und Mörder auß den Galgen und Rädern verzehret und auffgefressen”. Mille kohta Engelke 
esitab ka konkreetse loo Ilūkste alalt, kus Siebergi proua lasi 1602. aasta talvel üheksa mõrtsukat rattale 
tõmmata ja kaks varast puua, kes kõik kolmandal päeval maha korjati ja talupoegade poolt ära söödi, mille 
kohta andvat tunnistus Siebergi tütremees Gotthardt Budberch: F. Engelke. Wahrhafftige, lk. 657, 663. 
Nähtavasti just Engelkelt võttis võllast ja ratastelt kurjategijate nälja pärast mahavõtmise seiga 17. sajandi 
keskel ka Thomas Hiärne, kes muus osas küll kasutab peaasjalikult Fabriciuse kroonikat 1601.–1602. aasta 
suure nälja kirjeldamiseks: Thomae Hiärn’s Ehst, Lyf- und Lettlaendische Geschichte, lk. 384.
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juba väga levinud jutumotiiv 1315. aasta näl-
jahäda kohta, mis esines Liivimaa noorema 
riimkroonika järgi paljudes Liivimaa krooni-
kates,108 kuid võllast surnute söögiks maha-
võtmise legende levis 1315. aasta näl jahäda 
kohta samalaadselt ka Poola aladelt pärit 
teadetes.109 Samuti esitab Engelke mitu lugu 
haudadest laipade üleskaevamise kohta, mis 
oli jällegi juba tuntud motiiv nii 1315. aasta 
näljahädaga seoses Liivimaalt kui ka isegi 
Iirimaalt, kus (linna)inimesed läksid surnu-
aedadesse, et kaevata üles värskelt maetud 
kehad ja keeta neid omale söögiks.110 Selliste 
jutumotiivide suure populaarsuse ja sarnasuse 
tõttu ongi neid jõhkraid kannibalismilugusid 
peetud pigem fantaasiaks. Hauarüüstet võis 
tõesti ju esineda, kuid seda mitte laibasöömise 
eesmärgil, vaid väärtesemete leidmiseks, mil-
lest võiski lihtsalt välja kasvada väärtõlgendus, 
eriti kui hiljem olid loomad laipu segamini 
pööranud.111 Ja lõpuks ei saa ka tähelepanuta 
jääda, et Engelke esitatud koguni 16 lugu 
28-st rääkisid lastest (nii inimsöömise ohvrite 
kui vastupidi – inimsöömisega tegelejatena), 
mille selgeks eesmärgiks oli teha esitatud 
„tõendeid” veelgi intrigeerivamaks ja rõhutada 
maal valitsenud olukorra ekstreemsust. Kogu 
keskaegses Euroopas näljahädade kannibalis-
milugudes näivadki olevat just lastesöömised 
üks kõige korduvamaid motiive. Kindlasti oli 
suur mõju Josephus Flaviuse poolt „Juudi 
sõjas” esitatud lool, et Jeruusalemmas söönud 
naine Maria ära oma lapse.112 Josephuse otsest 

kasutamist on ära märkinud ka Engelke, tehes 
järelduse, et kui Jeruusalemmas oli ainult üks 
naine, kes oma lapse tappis, siis „siin maal ja 
provintsis” võib aga selliseid juhtumisi „leida 
mõnisada”.113

17. sajandi alguse Eestimaa ametlikust 
kirjavahetusest või muudest säilinud arhiivi-
allikatest kannibalismi kohta ei leia aga min-
geid teateid. Sellised kirjeldused on levinud 
ainult jutustavates allikates. Ainus kord, kus 
millelegi ebainimlikule on tõsisemaltvõeta-
vates allikates vihjatud, leidub Tallinna rae 
kirjas 1603. aasta maist hertsog Karlile, kus 
lisaks sõjalaastamistele tuuakse esile maal 
puhkenud näljahäda. Selle kohta märgitakse, 
et „näljahäda” olla röövinud juba „paljude 
tuhandete” elu, ülejäänud aga on nälja vai-
gistamiseks olnud sunnitud „võikaid ja eba-
inimlikke asju tarbima”, millest „järeltulijad 
ja kogu maailm” ainult imestusega räägik-
sid.114 Seega siin ametlikus kirjas pole otse-
selt kasside ja laipade söömist mainitud, kuid 
millelegi sellisele on siiski vihjatud.

Igatahes pole mingit kahtlust, et suurte 
nälgade ajal olid sellised õudsed lood kan-
nibalismist kerged tekkima ning kuulujuttu-
dena levima. Pealegi näljaajal oli loomulikult 
inimeste vastuvõtlikkus ja huvi selliste lugude 
vastu oluliselt kõrgenenud.115 Teisalt, isegi kui 
tegu oli liialdatud kuulujuttudega, tõenda-
vad need järelkajasid suurest õudusest, mida 
katastroofiline näljahäda oli jätnud inimeste 
mälestustesse.116

108 Liivimaa noorem riimkroonika, lk. 98–99, 111–113, 119.
109 Vrd. B. W. Tuchman. A distant mirror. The calamitous 14th century. New York, 1978, lk. 24–25; W. C. Jordan. 

The Great Famine. Northern Europe in the early fourteenth century. Princeton, 1996, lk. 148–149.
110 W. C. Jordan. The Great Famine, lk. 114.
111 Samas, lk. 114–115.
112 Tegelikult on juba Viiendas Moosese raamatus otseselt sõnakuulmatutele ühe Jumala poolt saadetava 

needusena ette nähtud nälga ja raskusi, kus emad on sunnitud sööma oma ihuvilju, poegi ja tütreid suure 
kitsikuse pärast (5Ms 28:47–57). Vt. ka nt.: S. Epperlein. Bäuerliches Leben im Mittelalter. Schriftquellen 
und Bildzeugnisse. Köln/ Weimar/ Wien, 2003, lk. 30; R. Tannahill. Fleisch und Blut. Eine Kulturgeschichte 
des Kannibalismus. München, 1979, lk. 55–57.

113 F. Engelke. Wahrhafftige, lk. 659.
114 Dahero auch so ein Hungersnott im Lande endtstanden,dadurch viell taussent Jemmerlichs todts erblichen, die 

übrigen zugenießung abschewlicher und unmenschlicher Sachen, schlechtt den Hunger zu stillen, sein nottringlichen 
vorursachet wurden, davon die Posteritet und alle Weldt nur vorwunderung wirt zusagen wissen: RA, Livonica II, 
vol. 43 (Tallinna raad hertsog Karlile, 04.05.1603).

115 Vrd. W. C. Jordan. The Great Famine, lk. 115.
116 Vrd. I. Kershaw. The great famine and agrarian crisis in England 1315–1322. – Past & Present, nr. 59, 1973, 

lk. 9–10.
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Juba Hendrik Sepp pidas 1931. aastal 
seda väga silmatorkavaks, et kui 17. sajandi 
alguse näljahäda kohta on ridamisi inimsöö-
mise lugusid, siis sajandi lõpu suure näljahäda 
ajast ei leidu allikates teateid, et söödud oleks 
laipu või kedagi oleks söömiseks tapetud. Sel-
lele vaatamata väljendab 1601.–1603. aasta 
juhtumite osas Sepp veendumust, et „pole 
võimalik kahelda, et tol ajal tõesti inimeste 
söömist esines”, kuigi osad kroonikate lood 
võisid olla „ekslikud”. Kannibalismi puudu-
mist 17. sajandi lõpus püüab Sepp seletada 
sellega, et enne seda olid olnud „korraliku-
mad ajad”, sõda ühes oma julmustega polnud 
maad puudutanud ligi 40 aastat ning rahva 
hulgas võisid uuesti juurduda kiriku poolt 
edendatud „tsivilisatsiooni alged”, mis pole 
võrreldav sajandi algusega, kui rahvas oli 
„kestvate sõdade, tõbede ja muude viletsuste 
tõttu toorenenud”.117

Tõepoolest puuduvad Eesti- ja Liivi-
maalt täielikult allikalised teated 17. sajandi 
lõpu näljahäda kohta, aga ka 18.–19. sajan-
dist, nagu oleksid talupojad nälja tõttu jõud-
nud selle piirini, et puutuda kokku kanniba-
lismiga.118 Tuhanded talupojad surid nälga 
ka hilisemates näljahädades, kuid teateid 
laste söömisest nende vanemate poolt või 
nälja pärast võõraste tapmise kohta enam 
pärast 1601.–1603. aasta näljahäda ei esine. 
Politseilise uurimise alla on küll langenud 
näljahädalised, keda on süüdistatud kär-
batanud loomade (lehma, kassi jms.) söö-
mises.119 Kas näljahädad polnud enam nii 

hirmsad, olid inimeste arusaamad muutu-
nud või leviv informatsioon ja hirmulood 
saanud reaalsemaks? See kõik osutab ikkagi 
sellele, et kannibalismi näol oli 1601.–1603. 
aasta näljahäda ajal tegemist esmajärjekor-
ras puhtkultuurilise fenomeniga, mitte aga 
levinud alternatiivtoiduga. Kuigi kanniba-
lismi võib tõesti esineda nälgiva inimese 
viimase abivahendina,120 mistõttu selle esi-
nemist täielikult välistada ei saa, ei ole Lii-
vimaa osas otsesemate allikate puudumisel 
võimalik seda ka kinnitada. Kindlasti tuleb 
kõigisse 1601.–1603. aasta näljahädaga seo-
tud inimsöömise teadetesse suhtuda ülima 
allikakriitikaga.121

Kokkuvõtteks

17. sajandist varasemate aegade näljahädade 
kohta Liivimaal praktiliselt puudub lähemat 
käsitlust võimaldav allikamaterjal. Paremal 
juhul on 13.–16. sajandi näljahädad üldse 
dateeritavad.122 1601.–1603. aasta suur näl-
jahäda on esimene, mille kohta on võimalik 
leida juba nii ametkondlikku kirjavahetust, 
narratiivseid teateid kui ka isegi teatud laadi 
statistilist materjali. Kogu see allikamaterjal 
ei jäta kahtlust, et Eesti- ja Liivimaad tabas 
aastatel 1601–1603 lisaks sõjale ja katkule 
ka ulatuslik näljahäda. Kindel on see, et 
17. sajandi alguses toimus suur asustuse ja 
majanduse langus Eestimaal ja seda isegi 
nendes piirkondades, mis esialgu otseselt 
sõjategevusega kokku ei puutunud.

117 H. Sepp. Meie mineviku raskeid päevi. – Kaitse Kodu 1931, nr. 1/2, lk. 34–36.
118 Kindlaid juhtumeid kannibalismi (näljaohvrite liha söömisest oma elu päästmiseks hädaliste poolt) kohta pole 

isegi Iirimaa suurest näljahädast 1840ndate teisel poolel, mille ohvrite arvu hinnatakse miljonile inimesele, 
kuigi igasuguseid muid võikaid lugusid selle kohta levis Iirimaal palju. Küll kirjutas The Times 1849. aasta 
mais, et ühelt randa uhutud laevahukuohvrilt oli söögiks välja kistud süda ja maks, kuid tegelikult jäid kõik 
sellised inimsöömisjuhtumid ainult kuulujutu tasemele: C. Ó Gráda. Ireland’s Great Famine. An overview. 
– When the potato failed. Causes and effects of the ’last’ European subsistence crisis, 1845–1850. Ed. by  
C. Ó Gráda, R. Paping, E. Vanhaute. Turnhout, 2007, lk 47.

119 Vt. M. Seppel. Näljaabi, lk. 75.
120 Vrd. E. Colsen. In good years and in bad. Food strategies of self-reliant societies. – Journal of Anthropological 

Research, 35 (1979), nr. 1, lk. 25, 27; H. Medick. „Hungerkrisen” in der historischen Forschung. Beispiele 
aus Mitteleuropa vom 17.–19. Jahrhundert. – Sozialwissenschaftliche Informationen für Unterricht und 
Studium, 14 (1985), H. 2, lk. 96.

121 Vt. ka C. Ó Gráda. Famine, lk. 56–58.
122 Andres Tvauri on küll hiljuti püüdnud lähemalt vaadata koguni nii kauget kui 536.–537. aasta näljahäda Eestis: 

A. Tvauri. Hirmus näljahäda Eestis ja naaberaladel aastatel 536.–537. – Eesti Vabariigi teaduspreemiad 2013. 
Toim. R. Villems. Tallinn, 2013, lk. 170–194.
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Näljahäda puhkemise tõukeks oli 1601. 
aasta ebatavalisest suvest ja varajasest kül-
mast põhjustatud katastroofiline ikaldus, 
mille erakordsuse esiletoomine kaasaegsete 
poolt annab alust näha selle taga Huayna-
putina vulkaani mõju. 1602. aastal külmast 
tingitud ikaldus kordus. Seejuures kannatas 
kõige rohkem just suvivili, mille ikaldumise 
tõttu talupojad kaotasid suuresti võime odra- 
ja kaeraandameid mõisale tasuda. Rukist on 
talupojad neil aastatel olnud rohkem võime-
lised edasi maksma, mis kajastub ka linnuse-
läänides sissetulekute osas.

Näljahäda puhkes 1601/1602. aasta tal-
vel ja saavutas oma haripunkti 1603. aastal 
koos katkuga. Teiselt poolt mingit täiesti 
maailmalõpu meeleolu Eesti- ja Liivimaal 
aastatel 1601–1603 kindlasti ei valitsenud. 
Seda ei näita ametkondlik kirjavahetus, mis 
pigem kajastab seniste institutsioonide ja 
sõjalise organisatsiooni tavapärast edasitöö-
tamist.123 Tegelikult pole ka külmalt tulusid 
ja kulusid näitavates Eestimaa linnuste ja 
mõisate majandusaruannetes vaadeldavatest 
aastatest maad tabanud näljahäda eriti maini-
tudki. Ainult juhuslikult on mõnel pool mär-
gitud talupoegade „suurt vaesust” või valit-
sevat „hädaaega”. Elu toimis edasi, nii nagu 
see sõjaajal tavapärane saab olla. Ehk nagu 
märkis Christian Kelch: „Sellele [näljahädale 
ja katkule] vaatamata läks Liivimaa sõda ikka 
üha edasi.”124

Pole ilmselt kahtlust, et ajaloos on nälja-
hädade korral kannibalismi esinenud. Paraku 
mingeid täiesti kindlaid andmeid 1601.–1603. 
aasta näljahäda kohta meil pole. Sellekoha-
seid kirjeldusi ja teateid iseäranis Liivimaalt 

on küll palju, kuid need on täis keskaja tüüp-
motiive näljahädade õudustest.

Täpsemalt ei võimalda olemasolevad 
allikad selgitada, kui suur oli Eesti- ja Lii-
vimaal demograafiline tagasilöök aastatel 
1601–1603. Kokkuvõttes, kui võrrelda asus-
tuse langust kahe suure 17. sajandi näljahäda 
vahel 1601.–1603. aastal ja 1695.–1697. aastal, 
siis Eestimaa foogtide aruanded ei jäta küll 
kahtlust, et sajandi alguse kataklüsm oli palju 
ulatuslikum sajandi lõpu omast. Tühjaks jäi 
tõesti paljudes piirkondades üle 75–80% 
taludest ja maadest.125 1696.–1697. aasta näl-
jaohvrite arvuks on seevastu pakutud maksi-
maalselt viiendikku rahvastikust126 ja tühju-
nud talud leidsid kiiresti uue peremehe veel 
enne Põhjasõja puhkemist. Teisalt, sajandi 
lõpus oli Eesti ala rahvastikutihedus oluliselt 
suurem ning ei puhkenud ka ulatuslikku kat-
kuepideemiat, rääkimata samaaegsest sõja-
tegevusest. Seetõttu absoluutarvudes otseselt 
nälga surnuid (või nälja tõttu haigestunud ja 
seeläbi surnuid) võis olla sajandi lõpus isegi 
rohkem, kuid mingeid konkreetsemaid nälja-
ohvrite arve pole kummagi näljahäda kohta 
võimalik esitada.

Käesolev uurimus sai võimalikuks tänu Eesti 
Teadusagentuuri grandi nr. PUT119 ja Rootsi 
Instituudi uurimistoetusele.

123 Nt. Arved Taube suutis Tartu raeprotokollide põhjal anda aastate 1603–1601 sõjasündmustest kronoloogilise 
ülevaate näljahädast pea täielikult mööda minnes: A. Taube. Dorpat unter schwedischer Herrschaft in den 
Jahren 1601–1603. Dorpat, 1929. Samamoodi M. Laidre osutab, et näljahäda polnud teema, mis Tartu 17. 
sajandi alguse raeprotokollides eraldi kajastamist oleks leidnud: M. Laidre. Dorpat, lk. 244.

124 Christian Kelch. Liefländische Historia. Frankfurt und Leipzig, 1695, lk. 476.
125 2000. aastal nõudis M. Laidre põhjendatult kaheldes konkreetsemaid arve senise hüpoteesi tõestuseks, et 

1601.–1603. aasta näljahäda ja katku laastamine võis ulatuda 75%ni. Need arvud on seega aga vähemalt 
Eestimaa kohta täiesti olemas. Vt. M. Laidre. Saja-aastane sõda (1558–1660/61) Eestis ja rahvastiku suurus 
16.–18. sajandil. – Akadeemia 2000, nr. 5, lk. 945–946.

126 Tänaseni puudub kaasaegsem uurimus, mis kontrolliks juba 1930-ndatel Otto Liivi poolt esitatud umbkaudset 
pakkumist, et näljaohvrite arv küündis Eestis 70 000–75 000-ni, mis moodustas umbes 20% rahvastiku üldar-
vust: O. Liiv. Suur näljaaeg, lk. 69–70, 78; H. Palli. Eesti rahvastiku ajalugu aastani 1712. (Academia; 6.) 
Tallinn, 1996, lk. 72–73.
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Mulkide tulv üle oma traditsioonilise asu-
ala piiride äratas tähelepanu ärkamis-

aegses kirjanduses, eesti- ja isegi saksakeelses 
meedias, tekitades Eesti Postimehes tulise 
poleemika; sellest pajatavad mälestused ja 
pärimus.*

„Jõukad Viljandimaa talupojad levivad 
kõigis suundades laiali kogu maa peale,” 
kirjutas Baltische Wochenschrift 1866. aas-
tal. „Seal, kuhu nad tulevad, saavad neist 
ühiskonna eeskujulike majapidamiste raja-
jad ning tõuseb jõukus.”1 Mulgid olid selles 
mõttes ainulaadne rahvakild Eestis, et sar-
nast, (kaugele) üle oma kihelkonna piiride 
ulatunud mastaapset taluostjate rännet esi-
nes veel vaid õige vähestest Viljandi ümbruse 
valdadest (Suure-Kõpu, Viljandi).

Käesoleva kirjutise eesmärk on otsida 
arhiiviallikate najal vastust järgmistele, mul-
kide taluostu võõrsil puudutanud küsimus-
tele: kes, millal, kust ja kuhu rändas ning 
miks, vaadates kõnealust protsessi nii lähte- 
kui ka sihtpunktist. 1889. aasta valimine aja-
liseks piiriks johtub asjaolust, et kuni selle 
ajani on talude ostu-müügitehingud kinnis-

*Autor tänab Tõnis Türnat, kelle pärast see artikkel sündis, kelle kogutud on osa algandmeid ja kes jagas väär-
tuslikke näpunäiteid.

1 Tsiteeritud J. Kahki põhjal: J. Kahk. Uue põllumajanduse algus Eestis 1860–1880. – Eesti TA Toimetised. 
Humanitaar- ja sotsiaalteadused, 1994, kd. 43, lk. 114.

2 Võib arvata, et suur osa 1890 jj. kümnenditel talu ostnud mulke olid juba varem sisse rännanud või nende 
järeltulijad.

3 1866–1874 toimunud reguleerimistööde järel anti senistele talurentnikele kätte reguleerimisaktid ehk põlis-
rendilepingud ja nad said õiguse soovi korral talu riigilt välja osta, mistõttu sisserännanud ostjad kroonutalude 
peremehi ei ohustanud. Küll aga saabus mulgi sisserändajaid kroonumõisatesse talu pidama reguleerimis- 
tööde-eelsel ajal, 1850.–1860. aastatel.

4 Talude päriseksostmise historiograafia ülevaadet vt. M. Laur, K. Lust, P. Pirsko, Ü. Tarkiainen. Talude päriseks-
ostmine Liivimaal (Pärnumaa andmestiku põhjal). Tartu, 2014, lk. 9–14.

Mulgi hädaoht ehk kuidas 
mulgid võõrsil talusid päriseks 
ostsid (kuni 1889)
Kersti Lust

tusürikute raamatute põhjal hõlpsasti jälgita-
vad, seevastu 1889. aastale järgnenud ostust 
tervikpildi saamine on materjali pihustatuse 
tõttu märksa aeganõudvam ja tülikam. Prot-
sessi lahtimõtestamist ajaliste raamide ahen-
damine ilmselt oluliselt ei pärsi, sest selleks 
ajaks oli Lõuna-Eestis enamik talumaast 
päriseks müüdud ning mulkide sisserände 
kõrgaeg möödas.2 Kõrvale jäävad kroonu-
mõisad, kus reguleerimistööde lõppedes said 
taluperemehed esmalt põlisrentnikeks ja see-
järel, kas omal soovil või 1886. aastast juba 
sundkorras kohaomanikeks,3 ning Saaremaa, 
kus eramõisates nimetamisväärset talumüüki 
1889. aastani ei toimunud ja kuhu mulgid ei 
tulvanud. Mulgid suundusid kohti ostma ka 
üle kubermangupiiri Põhja-Eestisse, kuid see 
teema vajab omaette käsitlust.

Historiograafia

Mulkide ränne on talude päriseksost-
mise4 keerulise ja pikaks veninud prot-
sessi üks enim kõneldud, ent vähim uuritud 
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as pekte. Teadmise nõukate ja jõukate mul-
kide valgumisest Mandri-Eesti erinevatesse 
paikadesse on meis kinnistanud memuaar-, 
ilu- ja ajakirjandus ning põlvest põlve edasi 
antud pärimus. Akadeemilises ajalookirjutu-
ses läbi valgustamata pole ainult Mulgimaalt 
lähtunud taluostjate siire, vaid siserändega 
tegelemine tervikuna on algjärgus.5 Pea 
eranditult on eesti ajaloolaste huvi pälvi-
nud kaugränne.6 Arvulisi andmeid lähirände 
kohta Lõuna-Eestis meid huvitaval perioodil 
leiab Nõukogude ajal Herbert Ligi ja Aadu 
Musta juhendamisel koostatud rahvastiku-
küsimusi käsitlevatest üliõpilastöödest,7 kuid 
kuna need tuginevad ümberkirjutuslehtedele, 
kus on fikseeritud üksnes ametlikult elukohta 
vahetanud talupojad, keda 1860. aastatest 
alates oli järjest vähem,8 jääb märkimisväärne 
osa rändest nende vaateväljast kõrvale. Tol-
lase uurimistöö tulemusena on väidetud, et 
Eesti siserändes domineeris liikumine loodest 
kagusse ja läänest itta ning et sajandi keskel 
moodustas üle poole sellest kihelkonnasisene 
lähiränne.9 Talude päriseksostmisega kaasne-
nud migratsiooni Võrumaal on hingeloendite 
põhjal vaadelnud Mati Laur, kes on kummu-
tanud ajaloopärimusest võrsunud arusaama 
kaugematest piirkondadest tulnud taluostjate 
suurest osakaalust.10 Ta leiab, et paikkond-
likud erinevused talude hinnas ei omanud 
migratsiooni kujundamisel olulist tähtsust, 
niisamuti nagu ei omanud ostja paikkondlik 
päritolu tähtsust talu hinna määramisel.

Allikad

Läbi aegade on eri autorid erinevalt määratle-
nud, mis on ostutalu ja -aeg ning kes on mulk. 
Lahknevate tulemusteni on jõutud ka eri alli-
kate kasutamise või samade allikate erineva 
tõlgendamise tõttu, mis kõik teeb vajalikuks 
siinse käsitluse alustamise selgitustega, mida 
alljärgnevas neid termineid kasutades silmas 
peetakse ning millisele materjalile tugine-
takse. Talude päriseksostmisena vaadeldakse 
kõiki talude ostu-müügitehinguid,11 kus müü-
jaks on mõisnik ja ostjaks pole aadlisoost isik 
või vallakogukond. Talupoegade kõrval ostsid 
talusid päriseks ka linnakodanikud. Talude 
edasimüügid jäävad käsitlusest välja. Talu 
päriseksostmise dateeringu aluseks on võe-
tud ostu-müügilepingu allakirjutamise aeg 
või selle puudumisel talu üleandmise aeg.
12Viimane võib aga olla ebatäpne, sest sageli 
on see daatum ostulepingutesse märgitud for-
maalselt, mõnikord puudub hoopis ning vahel 
tundub see tähistavat eelnenud rendilepingu 
sõlmimise aega. Kõigil juhtudel on seda kuu-
päeva võrreldud ostulepingu kihelkonnakoh-
tus kinnitamise ajaga ning vajadusel viimase 
abil korrigeeritud. Kinnistusametite kokku-
võtetele tuginev baltisaksa agraarstatistika on 
ebatäpne talude päriseksostmise dateerimises, 
sest lähtub ostu-müügilepingute kohtuliku 
kinnistamise ehk korroboratsiooni ajast, mis 
enamasti leidis aset kuni kaks aastat,13 harva-
del juhtudel isegi veel hiljem. Mõnikord näib, 

5 Ainsad taasiseseisvunud Eestis valminud uurimused, mis seda teemat puudutavad, on P. Pirsko. Virumaa 
rahvastik 19. sajandi teisel poolel. Magistritöö. Juhendaja H. Ligi. Tartu, 1994 (käsikiri TÜ raamatukogus); 
V. Berendsen, M. Maiste. Esimene ülevenemaaline rahvaloendus Tartus 28.01.1897. Tartu, 2000; A. Must. 
Eestlaste perekonnaajaloo allikad. Tartu, 2000, lk. 182–204.

6 T. Rosenberg. Ümberasumisliikumise ja Eesti asunduste ajaloo historiograafia. – Sõna jõul: diasporaa roll 
Eesti iseseisvumise taastamisel. Tartu, 2008, lk. 36–52.

7 Kahjuks polnud kõik tööd autorile kättesaadavad, nt. A. Leppik. Rõngu kihelkonna talurahva migratsioon 
XIX saj. (1816–1889). Juhendaja A. Must. Tartu, 1984.

8 Lõuna-Eestis ja Saaremaal elas 1897. a. juba 29,1% vallakogukonna liikmete nimekirjades seisnud inimesest 
väljaspool oma koduvalda: T. Rosenberg. Talurahva sotsiaalse kihistumise süvenemisest Eesti külas XIX sajandi 
teisel poolel. – Künnivaod. Tartu, 2013, lk. 226.

9 T. Karjahärm, T. Rosenberg (toim.). Eesti ajalugu. V kd. Tartu, 2010, lk. 66.
10 M. Laur. Talude päriseksostmisega kaasnenud talurahva migratsioonist Võrumaal aastatel 1858–89. – Kleio 

1991, nr. 3, lk. 27–31.
11 Käesolevas töös piirdutakse ainult talumaa talude e. vakutaludega. Mõisamaatalude müüki ei käsitleta.
12 Lepingud Tartu, Võru ja Pärnu-Viljandi kinnistusameti ürikuteraamatutes: EAA, f. 2381, n. 1, s. 1216–1253; 

f. 3416, n. 1, s. 1–24; f. 3760, n. 1, s. 119–131 ja s. 7313–7341.
13 M. Laur et al. Talude päriseksostmine, lk. 17.
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et mõisnik ootas, kuni suurem hulk kontrahte 
allkirjad (talupoegade puhul enamasti kolm 
risti) sai, misjärel on need koos kreisikoh-
tusse kinnistamiseks esitatud. Üks ajalise 
nihke põhjus, millele seni pole osutatud, võis 
olla ostu-müügi tingimustes sageli sisaldunud 
nõue tasuda müüjale kinnistamise juures kop-
sakas osa ostuhinnast, milleks ostjal ei tarvit-
senud raha jätkuda, ning nii tuli mõisnikul 
kannatada, kuni see muretsetakse, näiteks 
laenu teel.

Talu ja kinnistu enamasti kattuvad, ehkki 
mitte päris kõigil juhtudel. Kui üks ja sama 
isik ostis ühes vallas resp. mõisas kaks või 
enam talu, on mõnikord sõlmitud üks leping 
ja moodustatud üks kinnistu (mille koguväär-
tus ei tohtinud ületada 80 taalri14 piiri). See-
tõttu lähtutakse alljärgnevas ostutalude arvu 
määratlemisel mitte kinnistute, vaid talude 
arvust. Näiteks müüdi Tartu- ja Viljandimaa 
mõisates talusid algul mitme, vahel kogunisti 
külade kaupa. Kui võtta aluseks kinnistute 
arv, saaks neil puhkudel kõnelda ainult ühe-
kahe-kolme koha müügist, mis ei näitaks 
nende ostjate tegelikku haaret ega avaks 
protsessi iseloomu.

Mulkidena käsitletakse Halliste, Karksi, 
Tarvastu, Paistu ja Helme kihelkonnas sündi-
nud isikuid. Niisugune määratlus pole mõis-
tagi probleemitu. Selliselt ei ole taluostja 
mulk, kui ta vanem(ad) oli(d) küll nimetatud 
viiest kihelkonnast, kuid ta ise sattus sündima 
mõnes oma vanemate rändeteele jäänud mõi-
sas, isegi kui ostja vanust arvestades on selge, 
et tegelik talupidaja oli isa ning koht vaid kir-
jutati poja nimele. Niisuguseid juhtumeid on 
aga väga vähe. Rohkem on neid, kelle puhul 
sünnivald ei kattu lähtealaga, sest vanemad 

või taluostja ise olid enne Mulgimaalt võõr-
sile siirdumist elukohta vahetanud (seoses 
abiellumisega, teise mõisa renditallu asumi-
sega vm. põhjusel).15 Väljarände paikkond-
like erisuste põhjusi eritledes on seda asjaolu 
arvestatud. Samuti ähmastab sellise printsiibi 
rakendamine niigi ebamääraseid piire ostu- 
jm. rände vahel, sest paljud hilisemad taluost-
jad ei pidanud Mulgimaalt lahkudes silmas 
sihti võõrsil talu päriseks osta. Samal ajal on 
aga kõigi Mulgimaal sündinud päriseksost-
jate (toonases kõnepruugis „pärisostjate”) 
kaasamine siinsesse käsitlusse väga oluline 
mõistmaks mulkide väljarände tõuketegureid.

Andmed taluostjate paikkondliku päritolu 
ja mobiilsuse kohta pärinevad luteriusu kogu-
duste personaal- ja meetrikaraamatutest ning 
revisjoni- ja ümberarvestuslehtedest.16 Keskne 
allikas on personaalraamatud, mille põh-
jal on taluostjate rännet varem käsitlenud 
Tõnis Türna Kavastu ja Vara näitel.17 Selle 
andmemassiivi väga tagasihoidlikku kasuta-
mist lähirände uurimisel seletab muu hulgas 
hiline üleandmine ajalooarhiivile (1990. aas-
tatel). Majapidamiste ja perekondade kaupa 
koostatud koguduste liikmete nimekirjadest 
ei leia teavet ainult ostja sünniaja ja -koha 
kohta, vaid sünnikanded üldjuhul võimalda-
vad vähemasti osaliselt jälgida ka migrantide 
rändeteid, juhul kui ostjad ise ja/või nende 
vanemad rändasid, olles viljakas eas. Ena-
masti see nii oli ja laste sünnikohad annavad 
ettekujutuse, kust, kuhu ja millal perekond 
liikus, ehkki kõiki elukohamuutusi see alli-
kas muidugi ei kirjelda; viimane pole aga 
artikli küsimusepüstitust silmas pidades ka 
vajalik. Taluostjate päritolu määratlemisel on 
varem tuginetud ka talude ostu-müügilepin-

14 Taaler oli maamõõduühik, mis ühendas endas nii maa pindala kui ka selle boniteedi. Taalerväärtuse määramisel 
arvestati erinevate kõlvikute (põllu-, aia-, heina- ja võsamaa) osakaalu ja kõlvikute jagunemist väärtusklassi-
desse.

15 Võttes sünnikoha asemel analüüsi aluseks ainult lähteala, ei jõuaks me väljarände põhjuste selgitamisele 
lähemale, sest paljude migrantide jaoks kujunes see vaid lühiajaliseks peatuspaigaks ning selle seltskonna 
väljarände lokaalseid tõuketegureid tuleb otsida mitte ajutisest (viimasest) peatuspaigast enne Mulgimaalt 
lahkumist, vaid sealt, kust nad oma otsirännakuid parema elu lootuses alustasid.

16 EELK Lõuna-Eesti koguduste fondid ajalooarhiivis; Liivimaa revisjonilehtede kollektsioon (f. 1865) jt. Ümber-
arvestuslehed olid hädavajalik allikas õigeusklike rände jälgimisel, kuid ka mitmed luteriusu vaimulikud pole 
pidanud paljuks teha nende kohta tähendusi personaalraamatutes.

17 K. Lust, T. Türna. Pärisperemees ja pärishärra moderniseeruvas Eestis. Kargova Fritz Karro ja Saverna Jaak 
Kissa. – Ajalooline Ajakiri 2011, nr. 3/4, lk. 325–331.
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gutes märgitud andmetele ostja päritoluvalla 
kohta, kuid see on viinud eksitavate tulemus-
teni, sest enamasti on sisserändajad kirjas 
kohalikena, kas seetõttu, et lepingutes on see 
koht täidetud formaalselt (nt. oli juba olemas 
trükitud formularis) või nad olidki juba enne 
talu ostu mõnda aega vallas elanud ning fik-
seeriti lepingus kohaliku kogukonna liikmena, 
või lihtsalt seepärast, et talu ostmisega kaas-
nes kohustus astuda kohaliku valla liikmeks.

Artiklis esitatavaid andmeid Mulgimaal 
sündinud päriskohaostjate arvu kohta tuleb 
käsitada minimaalseina, sest kõigi ostjate 
sünnikohta ei suutnud ma tuvastada.18 Samuti 
pole alljärgnev käsitlus kaugeltki ammen-
dav; mitmed seisukohad on esitatud pigem 
hüpoteesidena, mis alles vajavad põhjalikku 
kontrollimist ning allikate najal kas veenvat 
tõendamist või kummutamist. Migratsiooni 
iseloomu ja lokaalsete tõukefaktorite, migran-
tide rändeteede jpt. küsimuste selgitamine eel-
dab süvitsiminevaid mikrotasandi uuringuid. 
Kõnealuse aja lähirände uurituse väga nigel 
tase ei takista artikli huvikeskmes oleva prot-
sessi kirjeldamist, küll aga raskendab oluliselt 
selle analüüsimist ning selle spetsiifiliste ja 
üldiste joonte väljatoomist, sest väiksem pilt 
tuleb asetada laiemasse pilti, mida veel ei ole.

Millal mulgid võõrsil talusid  
päriseks ostsid?

Esimesed talud Lõuna-Eestis  müüdi 
1830.–1840. aastatel.19 Varaseim teadaolev 
talu ostu-müügileping sõlmiti 23. jaanuaril 
1835 Kiidjärvel ja mitte 1843. aastal Abjas, 
nagu seda eksitavalt väidab Eesti ajaloo V 
köide.20 Ostja Madis Laats pärines Haaslavalt. 
Ilmselt olid nimetatud kümnenditel talurahva 

omandisse läinud väheste talude ostjad tihti-
peale sisserändajad. 1850. aastatel hakati talu-
sid ostma mitmel pool Lõuna-Eestis, kuid üld-
juhul oli tegemist üksikjuhtumitega. Seevastu 
kolmes Halliste kihelkonna mõisas – Abjas, 
Vanamõisas ja Penujas – saavutas talumaa 
müük suurema ulatuse (kokku 104 talu) ning 
neist on ajalookirjutuses rohkem juttu olnud. 
Kui mitte arvestada aastatel 1852–1854 Pär-
nu-Jaagupi kihelkonna Kergu-Kõnnu mõisas 
päriseks ostetud nelja talu, väljus Pärnumaal 
talude päriseksostmine Halliste kihelkonna 
piiridest 1860. aastatel. Karksi kihelkonnas 
algas talude päriseksostmine alles 1865. aas-
tal. 1850. aastate lõpuni tuli talude müüki 
ka Viljandimaa mulgi kihelkondades harva 
ette: Paistus, Helmes ja Tarvastus müüdi sel 
ajal kokku u. 40 talukinnistut ja neistki osa 
linnakodanikele, maamõõtjatele jt. Mõisni-
kud sel ajal talude müüki peale ei sundinud, 
otse vastupidi – enamik neist majandas oma 
mõisaid harjunud kombel teomeeste tööjõu-
ga.21Jättes kõrvale kolm ülalnimetatud Hal-
liste kihelkonna mõisat, võib „vinduvate viie-
kümnendate” taluostjaid vaadates väita, et 
eesti talupojal ilmselgelt puudus raha, et oma 
koht mõisniku esitatud tingimustel päriseks 
osta.22 Ostjate seas (sh. ka Penujas) oli silma-
torkavalt palju kodaniku seisusest isikuid ning 
talupoja seisusest ostjate hulgas oli mitmeid 
laia haardega kröösuseid (Jakob Zwiebelberg, 
Georg Roger, Johan Kolberg, Hans Erdell, 
Martin Strahlberg jt.), kes taluostuks vaja-
liku kapitali polnud soetanud talupidamisega. 
1840. aastatel võitlesid Liivimaa talupojad 
ränga näljahädaga ning seejärel neelas nende 
napid ressursid toetuslaenude õiendamine. 
Viljahinnad, mis 1820. aastatel olid langenud 
madalseisu, kerkisid nälja-aastail küll enne-

18 Selliseid isikuid, kelle puhul ei saa välistada mulgi päritolu, on Viljandi- ja Pärnumaal vähem kui kümmekond, 
Tartu- ja Võrumaal aga oluliselt rohkem.

19 Luunja kohta vt. M. Laur et al. Talude päriseksostmine, lk. 49.
20 T. Karjahärm, T. Rosenberg (toim.). Eesti ajalugu, V, lk. 105.
21 1860. aastate alguseks oli Liivimaa eramõisates raharendile üle viidud vaid viiendik talumaast (Fr. v. Jung- 

Stilling. Statistisches Material zur Beleuchtung Livländischer Bauer-Verhältnisse. Riga, 1868, lk. 8).
22 Liivimaa aadli krediidiühingu kaasamine 1864. a. tõi protsessi murrangu, kuid juba enne seda toimus kuber-

mangus talude ostu krediteerimine Talurahva Rendipanga abil, mille pantkirjad katsid olulise osa väljaos-
tuvõlast. Vt. vrd. H. von Engelhardt. Zur Geschichte der Livländischen adeligen Güterkreditsozietät. Riga, 
1902, lk. 26, kus väidetakse, et „1850. aastatel talude päriseksostmise krediteerimist praktiliselt ei toimunud”. 
Rendipank siiski elujõudu ei saavutanud.
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kuulmatult kõrgele, kuid talud said sellest vaid 
kahju, sest pidid ise vilja juurde laenama ning 
toetama vabadikke jt. puudustkannatajaid. 
Alles viljahindade tõus 1850. aastatel andis 
võimaluse oma sissetulekuid suurendada juba 
rohkematele talupoegadele. Väheste haljale 
oksale jõudnud talupoegade käes hakkasid 
üsna suured summad liikuma aga 1850. aastate 
keskpaigast peale.

1850. aastatel ostsid mulgid väljaspool 
Mulgimaad kohti ainult Väike-Kongutas, 
kus talud ostsid Johan Kolberg, Georg Roger 
poegadega ning Heinrich Strahlberg, kuid 
viimane müüs need kohe edasi. Heimtalis 
sündinud ja Lõves ehitusmeistri ametit pida-
nud G. Roger ostis 1859. a. 18 650 rubla eest 
endale kolm talu ja samuti talud oma kahele 
pisipojale, kokku terve Kapsta küla. Oscar 
Ewald oli päriskoha omanikuks saades alles 
paarikuune imik. Hulganisti talusid omandas 
1857. a. ka H. Strahlberg. J. Kolbergist sai 
1859. a. kahe naabertalu omanik.

Väga huvitav on vaadata ka ülejäänud Väi-
ke-Konguta talude käekäiku, kuhu asus küll 
elama palju mulke, kuid mille ostsid kröösused. 
Enamiku talusid ostsid 1857. a. Zwiebelbergid 
ja Strahlbergid,23 kes müüsid need 1860–1861 
edasi Stockebyedele. Peter Stockebye, kes 
ostis külade viisi talusid kokku ja vormis-
tas need enda, oma kolme lapse ja abikaasa 
nimele, oli abielus Jakob Zwiebelbergi tütre 

Amalie Carolinega. Viiratsis sündinud Jakob 
(Jaak) Zwiebelberg ja Taani päritolu Peter 
Stockebye soetasid lisaks taludele ka mõisa: 
esimene ostis 1858. a. oma poegadele Loop-
res 13 talu ja 1870. a. omandas ka mõisa, mida 
ta seni oli valitsejana pidanud; tema väimees 
ostis Väike-Konguta. Kumbki aga ostetud talu-
sid esialgu mõisaga ei liitnud, jättes need alles. 
Väike-Kongutas ostsid talumehed oma kohad 
välja 20. sajandi algul, kusjuures mitmel juhul 
oli tegemist aastakümnete eest sinna asunud 
mulkide järeltulijatega. Loopres peremehed 
talude müügi käigus ei vahetunud ja uued 
„päriskohaomanikud” lubasid senistel olijatel 
„kaastundest” aasta kaupa lepingut piken-
dada, kuid 1870. aastate algul soovis isa Jakob 
oma poegade valdused suurmaapidamisteks 
ühendada, nii nagu olid seda teinud teisedki, 
kes külade kaupa talusid kokku ostnud.24 Kui 
Loopre peremeestel kästi 1873. aasta kevadel 
oma kohtadelt ära minna, nõudsid väljaaeta-
vad Liivimaa õuekohtult luba kasutada sea-
dusega tagatud ostueesõigust25 „oma isadelt, 
vanaisadelt ja vaarisadelt päritud talukohtade” 
omandamiseks.26 Rannus, kus terved külad 
soetasid endale Mosinad, Breyerid, Austerid, 
Meier ja Sonnenberg, müüdud pärimuse järgi 
kohad hiljem ükshaaval edasi.27

1860. aastate algul laienes talude müük üle 
Lõuna-Eesti, kuid täishoo sai see protsess alles 
1864.–1865. aastast. 1860. aastate hakul ostsid 

23 Jakob Zwiebelberg ja Mart(in) Strahlberg olid vennad, viimane aga vahetas isa perenime oma äia nime vastu. 
Nad olid tuntud rahvuslase, Holstre Kipi talus kasvanud Adam Petersoni onud. Zwiebelbergi ja Strahlbergi 
teed ristusid sageli, näiteks Kõo kroonumõisa rentis Strahlberg, seejärel Zwiebelberg, Loopre talud müüs 
Zwiebelbergile mõisaomaniku volinik, kelleks oli tema vend Martin. Martin oli ka Väike-Konguta pandi-
omanik 1857–1861, ajal, mil ta ise ja tema vend seal talusid ostsid.

24 EAA, f. 919, n. 1, s. 1500 (Jakob Zwiebelberg Pärnu kreisikohtule 01.10.1872).
25 1865. aastal sätestati Liivimaal talurentnike ostueesõigus ning talu müükipanekul tuli rendiperemehele anda 

seni tavaks olnud paari nädala asemel neli nädalat mõtlemisaega (Liivimaa kubermanguvalitsuse patent nr. 
67, 07.07.1865). Juhul kui mõisnik oli mõne võõra ostjaga juba eellepingu sõlminud, tuli selle tingimused ka 
rentnikule teatavaks teha. Kui talu müüdi ikkagi mõnele teisele talupojale, lasus mõisnikul kohustus maksta 
renditalust välja tõstetud peremehele hüvitist eelnenud aasta rendi summas. Hüvitada tuli ka rentniku tehtud 
melioratsioonitööd, seda küll vaid juhul, kui need olid mõisnikuga kooskõlastatud. Tegu oli talurahva protes-
tiliikumise ühe olulisema tulemusega, mida on senises ajalookirjutuses täiesti põhjendamatult alahinnatud. 
Kuberner nendib oma 1865. aasta aruandes keisrile, et patent hüvitise kohta on vähendanud talude müüki 
võõrastele ja see omakorda pingeid (EAA, f. 296, n. 1, s. 46, l. 39p).

26 LVVA, 109. f., 10. apr, 67. l., (Loopre vallavanem Tönno Mets, vallakohtu eesistuja Jaan Mets ja kaasistuja 
Rein Mets Liivimaa õuekohtule 12.04.1873). Talumehed kohtus õigust ei saanud.

27 EKLA, f. 200, m. 9:1, lk. 135. Sangla küla ostnud Joseph Mosin nõudis seniste peremeeste väljakolimist, kuid 
kolm meest jätkasid talu pidamist kohtute käskudest-keeldudest hoolimata 1867. a. suveni. Mosin rajas talude 
asemele kandikohad (EAA, f. 924, n. 1, s. 17; s. 616).
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mulgid väljaspool Mulgimaad – Paluperas, 
Kirepis, Arulas ja Ropkas – päriseks kokku 
kümme talu 1861. ja neli talu 1862. aastal; 
1860. ja 1863. aastal ei ostnud nad ühtegi talu. 
Kui Tartumaale jõudsid mulgid juba 1850. aas-
tate lõpul, siis Viljandimaa mitte-mulgi kihel-
kondades omandasid esimesed mulgi päritolu 

ostjad talud 1864. ning Võru- ja Pärnumaal 
1865. aastal. Seega hakkasid mulgid väljaspool 
Mulgimaad kohti ostma täpselt samal ajal, kui 
päriseksostmine kogu Lõuna-Eestis suurema 
hoo omandas; varem oli olnud tegemist har-
vade üksikjuhtumitega. Kümnendi keskel 
edestasid nad ostuaktiivsuses teisi (vt. joonis).

Joonis. Protsent Lõuna-Eestis väljaspool Mulgimaad 1864–1889 päriseks ostetud vakutalude 
arvust*
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1864–1889 ostetud vakutalude arv = 100%
* Joonisel kajastuvad ainult need vakutalud, mis kinnistati kuni 1889. aastani.

Kust nad pärinesid ja kus nad  
talusid päriseks ostsid?

Kubermangu- ja keelepiir toimisid tõhusalt, 
nii et enne 1889. aastat tuli Lõuna-Eestisse 

Põhja-Eestist ja Läti alalt (jättes kõrvale 
segarahvastikuga piiriäärsed vallad) väga 
vähe ostjaid.28 Põhjaeestlaste vähesust ei 
seleta ainult Põhja-Eesti peetunum areng või 
rahapuudus, sest majanduslikud erinevused 

28 Eestlasi rändas ka Lätti ja nad omandasid seal talusid peamiselt Alūksne ümbruses (Valgamaa: maadetea-
duslik, tulunduslik ja ajalooline kirjeldus. Tartu, 1932, lk. 192).
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vahetult ühel ja teisel pool kubermangu piiri 
paiknenud valdades ei saanud olla niivõrd 
drastilised. Sajandi lõpul oli Tartu elanike 
seas Põhja-Eestist tulnute osatähtsus samuti 
tühine,29 kuid see võrdlus pole kuigi kohane, 
sest linnaminekul olid hakkamasaamisel nii 
sidustatus tagamaaga kui ka ees ootav sot-
siaalne võrgustik märksa olulisemad kui maal 
elukohta vahetades.

Lõuna-Eestisse tuli päriskohaostjaid pea 
igast Mulgimaa nurgast, kuid kaugeltki mitte 
ühesugusel määral. Arvukamalt pärines 
neid Abja, Tarvastu, Vana-Kariste, Karksi, 
Penuja, Pöögle, Riidaja ja Polli mõisast (vt. 
lisa 1). Kuna mõisate suurus erines, on abso-
luutarvude kõrval vähemasti sama oluline, 
milline oli rände koefitsient ehk võõrsile 
siirdunud ostjate arvu suhe lähtekoha talude 
arvu.30 Koefitsiendi põhjal koostatud pinge-
rea eesotsas troonisid Saaremõis, Pöögle, 
Kaubi jt. Kui eriti Hallistes ja vähem Karksis 
oli koefitsient üksikute eranditega (suhteli-
selt) kõrge(m) kõigis mõisates, siis Helmes 
ja Paistus oli pilt ebaühtlane, aktiivselt ostjaid 
„lähetanud” mõisate kõrval leidus kohti, kust 
pärines vähe või mitte ühtegi päriseksostjat, 
ning Tarvastus eristub üldiselt madala koefit-
siendiga mõisatest üksnes pisike Saaremõis. 
Suhtarvu järgi otsustades saabus tublisti roh-
kem kui pooltest mõisatest väljapoole Mul-
gimaad pigem vähe ostjaid.31 Paikkondlikke 
eripärasid kohaliku rände koefitsiendis laie-
malt (mitte ainult osturände omi) on sedas-
tatud Virumaa puhul.32 Paikkondlike erine-
vuste mõningaid võimalikke põhjusi vaetakse 
lähemalt allpool.

Mulgimaal sündinud mehed ostsid Lõu-
na-Eestis väljaspool Mulgimaad vakutalusid 
päriseks 115 eramõisas. Siinkohal on paslik 

rõhutada, et just nimelt mehed, sest naisi oli 
päriskohaostjate seas üldse tühine hulk, ja 
mulgi naisi oli nende hulgas kaks – Mari Leik 
ja Elise Muhle, mulgi kröösuse Hans Leiki 
abikaasa ja tütar. Enamik naisostjaid, kes 
polnud aadlisoost, olid kas mõisarentnike, 
linlaste või maamõõtjate naised või tütred, 
samuti oli nende seas suurtalude omanike 
abikaasasid ja lahkunud perepeade pärijaid.

21-st Pärnumaa mittemulgi valdades talu 
päriseks ostnud mulgist 20 algkodu oli Hal-
listes. Võrumaale siirdunud 79 teadaolevalt 
mulgi päritolu ostja seas andsid tooni Tar-
vastu, Karksi ja Hummuli valla mehed ning 
erinevalt ülejäänud Lõuna-Eestist polnud siin 
päriskohaostjate seas ühtki abjakat. Kihel-
kondlikus arvestuses juhtis Helme (enam 
kui kolmandik tulijaist) ja viimast kohta hoi-
dis Paistu. Viljandimaal talu päriseks ostnud 
mulkidest pooled olid sündinud Halliste ja 
ainult viis Karksi kihelkonnas; mõisatest olid 
peamised lähtekohad Vana- ja Uue-Kariste, 
Abja ning Riidaja. Tartumaale valgus mulke 
kõigist paigust.

„Kas on veel ühte nurka meie maal, kuhu 
Viljandi mees, see neetud Mulk, oma nina 
poleks sisse pistnud ja ära ostnud?!” küsib Tar-
tumaa sulane Juhan Kunderi näidendis „Mulgi 
mõistus ja tartlase tarkus”.33 Tuntud värsirida 
„Ma nägin tuhat Mulki seisvad Tartlase tare 
läve ees” ja Tarvastust kirja pandud ütlus „Kui 
mulgil raha kotis kõliseb, siis tartlane tare-
kurun väriseb” (VSR: 556) osutavad täiesti 
põhjendatult Tartumaa suuremale ohustatu-
sele: 1889. aastani ostsid mulgid siin päriseks 
tublisti rohkem vakutalusid (368) kui teistes 
Lõuna-Eesti maakondades kokku (226).34

115 mõisast veidi enam kui kolmandikus 
leidus päriskohaostjate seas üks-kaks mulki, 

29 V. Berendsen, M. Maiste. Esimene ülevenemaaline rahvaloendus, lk. 231.
30 Väljaspool Mulgimaad talu päriseks ostnud mulkide arvu suhe sünnivalla vaku- ja kvoodimaatalude arvu 

(1885. a. seisuga). Tegemist on orienteeruva mõõdikuga, sest sünni- ja lähtemõis alati ei kattunud. Vt. ka 15. 
ja 31. allmärkust.

31 See väide ei pea paika, kui selgub, et Paistust, Tarvastust ja Helmest on olnud samal ajal suur osturänne Põh-
ja-Eestisse või ostsid neist kihelkondadest pärit isikud Viljandi-, Tartu ja Võrumaa mõisates mõisamaakohti, 
mida siinne käsitlus ei hõlma. Seda märkust tuleb silmas pidada ka edaspidi, kui räägitakse piirkondlikest 
eripäradest Mulgimaa sees.

32 P. Pirsko. Virumaa rahvastik, lk. 85–105.
33 J. Kunder. Mulgi mõistus ja Tartlase tarkus. Tartu, 1881, lk. 8–9.
34 St. väljaspool Mulgimaad.



Tuna  3/2014 51

16 mõisas oli neid kümme või enam. Pärnu-
maal jagunesid Mulgimaal sündinud päri-
seksostjad viie ja Võrumaal 16 mõisa vahel 
(vt. lisa 3). Võrumaal koondusid nad Karula, 
Rõuge ja Hargla kihelkonna kuplite vahele 
ning Kanepisse; Urvastesse soetas ostukoha 
viis järkmigranti ehk sellist rändajat, kelle 
kohta teame, et ta oli pärast koduvallast lah-
kumist ja enne taluostu elanud veel mõnes 
muus vallas. Viljandimaal polnud ühtki kihel-
konda, kus mulgid poleks talu omandanud; 
ka mõisate seas oli selliseid kohti vähe, peale 
Laimetsa ja Loopre, kus kõik talud müüdi 
külade kaupa kaupmees Paul Johan Leh-
manni ja J. Zwibelbergi pere liikmetele, vaid 
Paenasti, Tapiku ja Soosaare. Kaks kolman-
dikku sisse rännanud ostjatest siirdus Viljandi 
ümbrusse ja Suure-Jaani kihelkonda. Tartu-
maal leidus talu päriseks ostnud mulke kõi-
gis kihelkondades peale Torma, kuid mulgi 
hädaoht oli Tartust põhja pool märksa väik-
sem kui linnast lõuna ja lääne pool. Üldisest 
pildist eristub Emajõe äärest Alatskivi piirini 
välja ulatunud Kavastu, kus mulgid omanda-
sid rohkem talusid kui üheski teises Eesti-
maa nurgas. Kõigis maakondades asus siirde 
raskuskese Mulgimaaga külgnevatel aladel. 
Ehkki ostjate sihtkoha näib olevat määranud 
peamiselt geograafiline faktor, seletub koon-
dumine piirilähedastesse valdadesse Tartu- ja 
Võrumaal puhuti asjaoluga, et paljud ostjad 
olid sinna saabunud juba aastaid enne, kui 
seal kohad müüki pandi,35 ja varasem ränne 
oligi loomulikult suundunud võimalust 
mööda lähemale.

Siinkohal jääb vastamata küsimus, kas 
ja kuidas olid ühte kanti siirdunud ja Mul-
gimaalt pärit päriseksostjad omavahel pere-
kondlikult, naabritena, äriliselt või muul moel 
seotud või kokku puutunud, sest see eeldaks 
väga põhjalikku süüvimist kõigi (mitte ainult 
ostjate) ühte valda ning selle lähemasse ümb-
russe asunud mulkide tausta. Ometi piisab 
mõnel juhul põgusamastki pilgust, märka-
maks sidemete olemasolu. Sidustatusele vii-

tab näiteks ühest kohast tulnute enam-vähem 
üheaegne ja arvukas saabumine sihtkohta 
(seda põhjustas ka mõisates levinud praktika 
panna talud korraga müüki) (Lota, Eistvere, 
Kaiavere, Suure-Konguta, Karula (Võ), Sür-
gavere, Krüüdneri, Restu, Pilkuse, Tähtvere, 
Suure-Kõpu jt.). Järkrändajatel sõlmusid tut-
vused ka vahepeatustes, kust liiguti ühiselt 
edasi. Kavastusse vahendas mitmest eri pai-
gast saabunud taluostjaid Pöögle mees Frits 
Karro. Allikate puudumisel jääb selgusetuks, 
milles tema vahendustegevus täpsemalt seis-
nes ja kuidas ta ostjaid leidis, küll aga oli 
nende seas tema sugulasi ja hõimlasi, endi-
seid naabreid, sõpru jt.36 Samas rändevoos 
tulnud mulgid omandasid talusid ka ühes 
Alatskivi mõisale kuulunud külas. Koondu-
mine ühte külla võis peegeldada soovi uues 
ja võõras, pealetungijate suhtes võib-olla 
koguni vaenulikus keskkonnas kokku hoida, 
kuid enamasti tulenes see lihtsalt asjaolust, 
et mõisnik müüs ühe küla talud korraga. Aja-
loopärimus märgib harva mulkide vastastikku 
toetamist.37 Mulkide poolt päriseksostetud 
talude edasimüük mulkidele võib osutada 
info- ja kontaktide võrgustikule, kuid ilmselt 
seletub see peamiselt nende suurema aktiiv-
susega areneval kinnisvaraturul. Teisalt aga 
oli hulganisti mõisaid, kus sisserännanud ost-
jad paistavad olevat üksteisele võõrad (Tõl-
liste, Aakre, Suure-Kambja, Rannu, Kaag-
järve, Päri jt.).

Tõugatud või tõmmatud?

Talude päriseksostmist võõrsil soodustas 
mitmesuguste tõuke- ja tõmbetegurite põi-
mumine, mis võisid olla nii üldise kui ka 
lokaalse iseloomuga. Kuna vaid mõnest üksi-
kust Mulgimaa mõisast ei pärinenud võõrsil 
talu päriseks ostnud talupoegi, tõukasid prot-
sessi tagant eeskätt üldisemat laadi põhjused. 
Mulke ei lükanud aga algselt liikvele talude 
päriseksostmine, sest nende hulgaline välja-

35 Suure-Konguta, Uniküla, Aakre, Suure-Rõngu, Karula, Puka, Restu, Lota jt.
36 K. Lust, T. Türna. Pärisperemees ja pärishärra, lk. 327.
37 Vt. nt. EKLA, f. 200, m. 12:1, lk. 51.
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ränne Mulgimaa eri paigust sai alguse juba 
teo- ja raharendi ajal.38 Siiani olen kiivalt 
vältinud osturände termini kasutamist, sest 
osturänne oli pelgalt üks osa laiaulatusliku-
mast väljarändest. Nagu öeldud, ei ole võima-
lik selgelt eristada, kui suure osa taluostjatest 
moodustasid osturändajad, s. t. need, kes olid 
algselt tõtanud mujale, lootuses seal talu osta. 
Selleks ei anna kuigivõrd häid pidepunkte 
kodumõisast või Mulgimaalt lahkumise aja 
ning talu ostuaja võrdlus.39 Enam kui kol-
mandiku päriseksostjate puhul lahutas lah-
kumist ja taluostu üle kuue aasta.40 Kõnekam 
on väljarändamise aeg, mis umbes veerandil 
juhtudel jäi varasemaks kui 1863.41 Tegemist 
on tingliku rajajoonega ja puudub alus väita, 
et hiljem teele läinute meeli oleks kindlasti 
täitnud soov talu osta. Talude müükipanekut 
ennetanud rännet võib küll tõlgendada ka nii, 
et ostuhuvilised olidki päral enne, kui talude 
päriseksostmine Lõuna-Eestis hoogsamaid 
tuure jõudis koguda, kuid see oletus vaevalt 
paika peab. Varajasi saabujaid oli paljudest 
erinevatest Mulgimaa nurkadest, ka sealt, kus 
taluost polnud veel üldse alanud. Kuuldused 
talude müügist Penujas, Leebikul, Vanamõi-
sas, Alal, Pässastes või Perakülas42 võisid küll 
olla nendeni jõudnud, kuid kas need innusta-
sid tõttama võõrsile „odavalt” talusid ostma, 
on kaheldav. Liiatigi kui Penujas, Leebikul 

ja Alal jäi valdav osa rentnikke talude müügi 
käigus oma kohast sootuks ilma.

Mitmel pool moodustasid päriseksostjad 
sisserännanud mulkidest vaid väikese osa – 
kümnetest peredest, kes saabusid Karulasse 
(Vi), Unipihale, Arulasse või Kirepisse, 
läks ainult üksikutel korda end selles mõi-
sas päriskohaomanikuna sisse seada, mõnel 
õnnestus see hiljem mujal, kuid valdaval 
enamikul üldse mitte. Osa jäi paigale, pal-
jud liikusid rutakalt edasi. Kui Võrtsjärvest 
idasse ja kagusse jäävatel aladel kippusid 
päriseksostjad sisserändajate seas jääma 
ilmsesse vähemusse, siis Tartu- ja Viljandi-
maa põhjapoolsetesse piirkondadesse selline 
mastaapne tung puudus ning ostjate osakaal 
oli hoopis suurem. Et maa ostmise võimalus 
polnud (peamine) põhjus, mille pärast mulke 
piiriäärsetesse kihelkondadesse kokku voo-
las, annab selget tunnistust ka see, et küm-
ned pered asusid mõisatesse, kus ei saanud 
talusid osta (Karula pastoraat, Hellenurme 
ja Unipiha43), kus talude müük läks lahti alles 
paarkümmend aastat hiljem (Tähtvere)44 või 
kus enamiku talusid ostis üles mõni hulgiostja 
(Kirepi, Väike-Konguta) jm. Kirepis, kuhu 
mulkide rändevood intensiivistusid 1850. 
aastate lõpul ja 1860. aastate hakul ning see-
järel kahanesid (1857–1886 kokku ligemale 
poolsada peret), ostsid nad päriseks 38 talust 

38 P. Pirsko. Migracija krest’janstva prixoda Sangaste v konce XVIII–XIX vv. (1782–1881 gg.). – Uurimusi Lääne-
meremaade ajaloost. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised nr. 832. Tartu, 1988, lk. 41–42. Pärimuse järgi tulnud 
Vaabinasse mulke enne talude ostu „rendi ajal”. „Mulke on teoorjuse kaotamise järele asunud Sännale väga 
palju, nii et neid olnud peaaegu pooleks endiste peremeestega, kuid et endised neisse väga vaenuliselt suhtu-
nud, siis on paljud ära läinud uuesti.” (EKLA, f. 199, m. 25, 30). Vt. ka Kaagjärve mõisa ja Rõngu kihelkonna 
kohta (samas, f. 199, m. 27; f. 200, m. 12:1; m. 9:1, lk. 50–52).

39 Olukorda raskendab veelgi asjaolu, et ostukokkuleppeid võidi mõnikord sõlmida aastaid enne ostu-müügile-
pinguid. Näiteks Lota peremees Jaak Koger esines juba 1865. a. kreisikohtusse kaebust esitades „kohaoma-
nikuna”, ehkki ametlikult on temaga kontraht tehtud 1868. a. (EAA, f. 918, n. 1, s. 7807). Tõlgendusruumi 
jätab ka Krüüdneris toimunu: 1869. a. aegusid seal rendilepingud ning samal ajal on viis hilisemat taluostjat 
Taageperalt siia saabunud.

40 Veerandil juhtudel oli ajaintervall koguni kümme või rohkem aastat. Kõigi ostjate puhul ei õnnestanud siiski 
rändeandmeid tuvastada.

41 Nende 29% hulka mahuvad ka 15 päriseksostjat, kes omandasid 1861–1862 kokku 13 talu.
42 Pässaste ja Peraküla on Abja mõisa kaks küla, kus talud pandi müüki 1853. aastal. Ülejäänud Abja talud 

müüdi alates 1864. aastast.
43 Mõlemad olid suguvõsade mittemüüdavad pärandmõisad, kus talumaa müük eeldas keisri luba. Siiski on 

Unipihas mõned talud müüdud juba enne, kui Otto Georg von Rücker sai 1893. a. Peterburist sellekohase loa.
44 Samamoodi siirduti 1860. aastatel Lukele, kus esimesed kolm kohta müüdi 1878. ja järgnevad alles 1897.–1898. 

a. Siiski pole talude ostu kulg Lukel üheselt selge. Nii räägib Märt Mitt oma mälestustes, kuidas mõisnik ühel 
nõul pastoriga hirmutas 1864. a. kohalikke talusid ostma (EKLA, f. 116, m. 9, lk. 87). Loo tõepära vajab sel-
gitamist, igatahes talud jäid veel pikaks ajaks rendile.
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kolm45 ja kuni Esimese maailmasõjani oman-
dasid nad edasimüükide käigus veel kaks talu. 
Kuna Karl von Bruiningk müüs kõik Kirepi 
talud päriseks aastail 1856–1862, võib tekkida 
kiusatus seletada mulkide tulva just pärispe-
remeheks saamise kihuga, kuid nagu öeldud, 
selline soov – kui see ka olemas oli – täitus 
seal vaid vähestel ning samal ajal siirduti ka 
teistesse mõisatesse, kus müüki veel ei toi-
munud. Samuti võib arvata, et küllap mulgid 
lootsid, et hulgiostjad hakkavad talusid peagi 
ükshaaval vaheltkasuga edasi müüma ja neil 
õnnestub siis kaupa teha. Kirepis maid kor-
raldanud ja kruntinud maamõõtja Friedrich 
Koljo pani oma tütardele 1857. a. ostetud 
viis kohta tõepoolest müüki, kuid need said 
lõpuks oma kandi meeste kätte. Peaaegu kõik 
1857. a. Väike-Rõngu mõisa rentniku Carl 
Lippingeri perele läinud talud omandas 1912. 
a. Mihkel Muna pere46 ja Rollandi perekonna 
kuuest talust koosnenud valdused langesid 
ajapikku Aakrest pärit väga edasijõudnud 
talunike perekonnaliikmetele.

Ülalöeldu lubab arvata, et osturänne kas-
vas välja varasemast väljarändest. Viimane oli 
seotud asustuspildi ja sotsiaalse mobiilsusega. 
Viljandi- ja Pärnumaal tuli keskmiselt ühe 
talupoja kohta tunduvalt vähem põllumaad 
kui Tartu- või Võrumaal.47 Maa oli tugev 
rändemõjur. Mulgimaale olid iseloomulikud 
suurtalud arvukate peredega, mis koonda-
sid eri sotsiaalsetesse rühmadesse kuuluvaid 
isikuid.48 Juhan Kahki ja Halliki Uibu uuri-
musest nähtub, et Eesti küla iseloomustasid 
üldiselt tugevad sotsiaalsed vaheseinad, mis 

tähendas, et sulase- või popsirahvast pärineva 
inimese pääs peremeeste hulka muutus üha 
haruldasemaks.49 Teorendi lõpp tõi kaasa 
muutused perede struktuuris, talus saadi 
töödega toime märksa vähema tööjõuga 
ning need, kel polnud lootust saada pereme-
heks ja kes osutusid üleliigseteks töökäteks, 
lahkusid talust ja asusid mujal kohta otsima. 
Seda näitab ka mulkide väljarände aeg ning 
päriseksostjate sotsiaalne päritolu (sulaste, 
peremeeste nooremate poegade ja vendade 
ning nende poegade rohkus).50 Mulgid olid 
liikuvamad, juba 19. sajandi algupoolel oli 
Viljandi- ja Pärnumaa kihelkondade abielu-
geograafia laiem.51 Mõned päriseksostjad on 
uues kohas nainud lese või peretütre, kuid 
niisugune pärisperemeheks trügimise moo-
dus oli pigem erandlik. Mulke saatis võõrsil 
peremeheks (mitte tingimata ostjaks) pürgi-
misel edu eeskätt majandusliku arengu regio-
naalsete erisuste tõttu. Mulgimaal kohaneti 
kaubalis-rahaliste suhetega kiiremini, Tartu- 
ja Võrumaal veeretati veel kaua veeringuid 
ning mõisnike katsed renti tõsta kohtasid 
ägedat vastupanu. Renditõusu vastu protes-
titi muidugi kõikjal, kuid tartlasel või võrula-
sel oli seejuures kukkur suhteliselt kõhnem. 
Kui Tartumaa peremehed ajasid mõisnike 
kavadele „käed-jalad” vastu, seisid piltlikult 
öeldes tõepoolest „tuhat mulki” nende tarede 
läve ees. Mõisa ja talu vastuolud soodustasid 
talude minekut pealetungijate kätte.

Kuna taluost eeldas raha ning arvukatest 
kohtulugudest ja palvekirjadest on teada, kui-
das talust ilma jäänud peremehed erinevais 

45 Frits Pürjer omandas kaks talu ning Jaan ja Endrik Lond ühe talu kahasse.
46 Ainult Jakob Lippingerile kuulunud Laane talu on 1877. a. ostnud Jaak Russi, kes ka samal ajal sinna saabus.
47 Viljandimaa: maadeteaduslik, majanduslik ja ajalooline kirjeldus. I. Tartu, 1939, lk. 286; P. Pirsko. Migracija 

krest’janstva, lk. 42–43.
48 G. Troska. Sotsiaalne diferentseerumine Mulgimaa suurtalude peredes 19. sajandil. – A. Viires (toim.). Eesti 

külaelu arengujooni. Tallinn, 1985, lk. 5.
49 J. Kahk, H. Uibu. O sotsial’noj strukture i mobil’nosti estonskogo krest’janstva v pervoj polovine XIX veka. 

Tallinn, 1980, lk. 55. A. Must manitseb hingeloendite madalale usaldusväärsusele viidates nende tulemuste 
suhtes ettevaatlikuks jääma. (A. Must. Eestlaste perekonnaajaloo allikad, lk. 148) Ometi lubab ka siinse töö 
raames läbi töötatud andmestik soostuda Uibu ja Kahki üldise järeldusega, et vaheseinad olid pigem tugevad.

50 Päriseksostjate sotsiaalse seisundi määratlemisel on kasutatud kombineeritult sünnimeetrikaid, personaalraa-
matuid, kihelkonnakohtute arhiivis leiduvaid rendilepinguid ja nende kinnitamisraamatuid. Näited on valitud 
mõisate seast, kus rände koefitsient oli suhteliselt kõrgem ja mis on allikatega paremini kaetud (Hummuli, 
Kaubi, Vana-Kariste, Holdre ja Pahuvere).

51 T. Karjahärm, T. Rosenberg (toim.). Eesti ajalugu, V, lk. 65.
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Lõuna-Eesti paigus nii ühiselt kui ka üksi 
kurtsid vaesust, mille pärast nad ei olevat 
suutnud ise oma rendikohti ära osta, on igati 
asjakohane järeldus, et võõrsil kohti päriseks 
ostnud mulkidel oli kohalikest rohkem raha. 
Tavapäraselt seostataksegi mulkide ostu-
rännet nende raskema kukruga. Jõukusega 
käinud koos taibukus.52 Aja- ja ilukirjanduse 
kõrval on sellist arvamust toitnud 1920. aas-
tate lõpul ja 1930. aastate algul kogutud ning 
kirja pandud ajalooline pärimus. Karulas 
(Võ) räägiti, kuidas „talude ostmine tõi siia 
nurka palju Viljandimaa peremehi kokku, 
sest nad olid rikkad ja rahamehed”.53 Rõu-
ges jutustati, et „talude ostjaid tulnud väljast, 
eriti mulke Tarvastust, sest need olnud siis 
kõik rikkad ja jõukad”.54 Kuna „rikka mulgi” 
motiiv oli väga laialt levinud,55 pole need 
„rahva mällu jäänud pildid” mõnikord koha-
likku algupära, vaid tegemist on võõrlaenu-
dega. Palal, kus stipendiaadile räägiti, et talud 
müüdi „mõnele jõukamale mulgile või Tartu 
ligidalt tulijale”,56 ei müüdud vähemasti kuni 
1889. aastani ühtegi talu mulgile. Ka Võrts-
järve ääres asuva Unikülaga seostatud päri-
mus kuuest sisserännanud rikkast Tarvastu 
perekonnast räägib osaliselt naabermõisatest 
vms.57 Samuti ei saanud Vana-Tänassilma 
rahvas oma läbielamistele toetudes öelda, et 
kõige suurem väljavalgumine Tartumaale(!) 
olla just Abjast olnud.58 Vana-Vändrast 
kogutud pärimus kinnitab ilmekalt ütlust, 
et hirmul on suured silmad. Pärnu kaup-
mees Sternberg olla Vana-Vändra mõisalt 
hulga talusid ära ostnud ja hakanud siis ise 
kohti abjakatele müüma.59 Tegelikult ostis 

ta ühe talu Uue-Vändras. Vana-Vändras ost-
sid Abja kandi mehed päriseks ainult kaks 
kohta. Kuristast räägiti, et mulgid napsanud 
seal eriti palju kohti omale,60 kuigi nad oman-
dasid kõigest viis (või kuus) talu 58-st. Vähe-
masti kaks neist saabusid hulk aastaid enne 
talude müüki panekut ja nii poleks rahvas 
pidanud neid mäletama ablaste sissetungija-
tena, mis taas viitab „võõrmõjudele” kohali-
kus pärimuses.

Üldistavalt võib väita, et mulgi taluostja-
test kõnelev ajalooline traditsioon Tartu- ja 
Võrumaalt sageli liialdab osturände mõõt-
mete kirjeldamisel. Ärkamisaegne aja- ja 
ilukirjandus ei võimendanud mulgi häda-
ohtu mitte ainult kohalike mällu talletuvates 
piltides, vaid kirjasõna on jätnud oma selge 
jälje ka 1920.–1930. aastatel pärimust üles 
tähendamas käinud stipendiaatide kaudu, 
kes küsisid eeskätt mulkide kohta, aga mitte 
lähiümbrusest sisserändajate kohta, keda oli 
ostjate seas sageli rohkem.61

Esimesed mulgi tõusikud saabusid Tartu-
maale 1850. aastate lõpul ja neid võib leida 
mitmel pool ka hilisematel kümnenditel. 
1850. a. Helmes Lüitsepa talu pärispereme-
heks saanud Uue-Suislepa mees Carl Son-
nenberg62 ostis 1856. a. juurde ühe talu Lee-
bikus ning 1865. a. Savi küla Rannus. Abjakas 
Jaan Iir omandas 1872. a. esmalt Enge mõisa 
ja aasta pärast samas neli talu, kuhu rentni-
keks tuli ka mulke. Kui uues kohas majan-
duslik järg paranes, asuti valdusi suuren-
dama. Näiteks Abjas sündinud ja noorukina 
Pööglesse siirdunud Märt Uint ostis 1868. a. 
Lotas Elia talu ning 1882. a. juba 14 172,89 

52 Vt. nt. E. Jansen. Eestlane muutuvas ajas. Seisusühiskonnast kodanikuühiskonda. Tartu, 2007, lk. 295.
53 EKLA, f. 199, m. 27.
54 EKLA, f. 199, m. 25.
55 EKLA, f. 199, m. 31, lk. 120; m: 16, lk. 202, 206; m. 23, lk. 63; f. 200, m. 13:1, lk. 103; m. 4:2, lk. 138; f. 200, m 

12:1, lk. 51.
56 EKLA, f. 199, m. 43, lk. 108.
57 EKLA f. 200, m. 9:1, lk. 97. Kaks pärimuses mainitud talu asusid Valgutas ja neist ühe ostis kohalik ja teise 

Lõve mees.
58 EKLA, f. 199, m. 17, lk. 73.
59 EKLA, f. 200, m. 4:2, lk. 138.
60 EKLA, f. 200, m. 13:2, lk. 174.
61 M. Laur. Talude päriseksostmisega, lk. 28–29.
62 Tema koduks jäi Lüitsepa. Väärib märkimist, et Savi küla talude rendilepinguid sõlmides on ta juba 1863. a. 

kevadel (kaks aastat enne nende ostmist) neis kirjas omaniku e. „pärisostjana” (EAA, f. 924, n. 1, s. 17).
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rubla eest63 kaks talu Keenis. Laatres esmalt 
22,74-taalrilise Soome talu omandanud Johan 
Erteli valdusi 1910. a. hindamas käinud Vene 
Talurahva Põllupanga ametnik märkis tema 
selleks ajaks juba 94-tiinuliseks laienenud 
majapidamise kohta, et see on „väikese mõisa 
iseloomuga”.64 Heimtalis sündinud Hans Leik 
alustas Uusna mõisale kuulunud Vindla kar-
jamõisa rentnikuna, 1866. a. omandas samas 
mõisas Vasara-Jüri talu ja 1871. a. ka mõisa, 
ostis 1880. a. 29 000 rubla eest Kodila mõisa, 
mille 1882. a. 3000-rublalise vaheltkasuga 
edasi müüs65, ning ostis oma naise, poja ja 
tütre nimele Krootuses 43 400 rubla eest 
kümme talu (ca 218 taalrit) ja tagatipuks 
1883. a ka 72 200 rubla eest kõrvuni võlgades 
mõisa.66 Talusid ta ei mõisastanud, vaid jät-
tis need rentnikele, kellega tema poeg Hans 
korduvalt rendi jm. asjus kohut käis. Penujast 
pärit Mats Timmermann ostis aastail 1865–
1867 Vana-Kuustes 10 000 rubla eest viis 
talu, mille ta hiljem edasi müüs, sh. ühe oma 
pojale Matsile, kes selle 1887. a. rahaks tegi 
ning 1885–1888 Vana-Pranglis kolm talu ostis.

Niivõrd muljetavaldava haarde saavu-
tanud kokkuostjaid oli siiski väga vähe ja 
rikkad mulgid ei kujundanud protsessi üldil-
met. Arhiiviallikad toovad meieni üksikuid 
lugusid, kus mulk on maksnud kohaliku 
üle.67 Arvude kiretusse maailma sisenedes 
ilmneb, et Mulgimaalt sisse rännanud päri-

seksostjad ei eristunud oluliselt teistest. 
Umbes pooltes mõisates maksid nad ülejää-
nutest suuremat käsiraha,68 pea sama palju 
oli mõisaid, kus nad maksid jälle keskmisest 
vähem. Näiteks Puhja kihelkonna kolmes 
mõisas on nad maksnud rohkem, Rõngu 
kihelkonna viies mõisas vähem. Üksiknäide-
tega ühe või teise variandi kasuks saaks täita 
kogu artikli mahu. Igal mõisnikul on olnud 
oma käekiri ja mulkide seltskond polnud 
ühtne. Mulke on kohati köitnud suuremad 
talud, kuid see polnud valdav tendents. Üld-
juhul jäi nende makstud taalrihind samasse 
suurusjärku, kui see oli mõisas keskmi-
selt,69 ka kopsakat käsiraha (1000 rubla ja 
rohkem) maksid nad vaid pisut sagedamini 
(16% tehingutest), kui seda tuli ette keskmi-
selt (12%). Mastaapsed tehingud ei pruugi 
alati kõnelda ostja päratust rikkusest, vaid 
pigem tema riskijulgusest ja vahel suisa avan-
türismist, sest maa peale sai võtta hiiglaslikke, 
tuhandetesse rubladesse küündinud laene.70

Mulkide rahakust on põhiliselt seostatud 
arenenud linakasvatusega. Lina tähtsusest 
kõneleb tõsiasi, et ostes talusid teistes piir-
kondades, olnud mulkide tegevuseks just 
lina külvipinna tunduv laiendamine.71 Lina 
müük tõi kaukasse taluostuks jm. hädava-
jalikke rublasid72 ja selgitamist vajab, miks 
mujal Lõuna-Eestis talunikud selle tulusa 
müügikultuuri nii vaevaliselt omaks võtsid. 

63 Tegemist pole kõige kallima talumaa ostutehinguga, mille mulgist ostja tegi, sest 1885. a. omandas Peter Sukk 
Tähtveres talu 15 600 rubla eest. Mammona oli ta kokku ajanud kohapeal, kuna ta oli Abja-Vanamõisast siia 
saabunud juba 1857. a. Hans Leik, kes ostis Krootuses kümme talu 43 400 rubla eest, sõlmis lepingud for-
maalselt kolme isiku nimel, mistõttu tema ostu näol pole tegemist suurima ühekordse tehinguga.

64 T. Rosenberg. Talude päriseksostmisest Sangaste kihelkonnas. – Künnivaod. Tartu, 2013, lk. 212.
65 http://www.eha.ee/kinnistud/
66 EAA, f. 3416, n. 2, s. 34. Arvatult tekkisid H. Leikil tõsised raskused võlgade õiendamisega, nt. 1895. a. esitas 

mõisa endine omanik Gustav von Bock tema vastu 35 100-rublalise nõude.
67 Nt. Suure-Kõpu Laane talu eest küsis mõisnik seniselt peremehelt 2723 rubla, kuid see ei suutnud käsiraha nõutud 

ajaks tasuda ja mõisnik sõlmis kohe lepingu mulgiga, kes maksis talu eest 2832 rubla (EAA, f. 932, n. 1, s. 413).
68 Käsiraha all mõeldakse esimest sissemakset mõisale. Tegelikult pole see üksi üldse kõnekas, sest ostja ostujõudu 

näitab suutlikkus õiendada ka lepingu allkirjastamisel, tallu asumisel või kinnistamisel nõutud osamaksed.
69 Vahesid oli eri kümnenditel nii mulkide kasuks kui ka kahjuks. Keskmisest märksa rohkem on nad maksnud 

peamiselt seal, kus nad on ostnud ühe või kaks talu. Seega kirjeldab hinnavahe konkreetse talu eristumist 
„keskmisest” (mitte kõigist teistest, mis omavahel erinesid), mitte niivõrd selle ostjat.

70 Vt. nt. K. Lust, T. Türna. Pärisperemees ja pärishärra, lk. 312–334, T. Rosenberg. Talude päriseksostmisest, 
lk. 212.

71 M. Laur. Abja fenomen, lk. 27.
72 Juhan Kahk on toonud näite, et 1878. a. hinnati Holstres ühe lina kasvatanud talu kahe aasta puhaskasu 1000 

rublale (J. Kahk. Külakodanluse ja maaproletariaadi tekkimisest Eesti külas (Kohtumaterjalide põhjal. XVII 
saj. lõpp – 1880. a.). – ENSV TA Toimetised, Ühiskonnateaduste seeria, 1955, nr. 3, lk. 381.
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Päriskohaomaniku käed olid lina kasvatami-
sel hoopis vähem seotud kui rentnikul, sest 
mõis valvas hoolega selle järele, et renditalu-
des „ülemäära” lina ei külvataks, ning oli var-
mas eksijaid kohtu kaudu karistama. „Oma 
toas” oli aga „oma luba” ning mõis ei saanud 
talupidajate ettevõtlikkust enam pärssida.

Kas ja kuidas oli mulkide taluost väljas-
pool Mulgimaad seotud sellega, et Mulgimaa 
südames saavutati juba stardis märgatav edu-
maa? On tõsi, et neist Halliste mõisatest, kus 
talusid müüdi arvukamalt juba 1850. aastatel, 
pärines sadakond taluostjat (lisa 1).73 Abjakate 
silmatorkav rohkus võõrsil pärisperemeheks 
saanute seas üksnes kinnitab nende eneseku-
vandit – ainult Abjas oli „tarkust”, „raha” ja 
„mehi”. Vana-Karistest, kus talud müüdi mitte 
ainult varakult, vaid ka soodsalt, mis võimal-
das piirkonna üldisel elujärjel kiirelt tublisti 
paraneda, pärines 38 taluostjat. Ometi ei 
räägi Vana-Kariste näide ühemõtteliselt vaid 
selle kasuks, et varane taluost aitas koguda 
kapitali, mille eest hiljem võõrsil kohti päri-
seks osteti. Pea pooled Vana-Karistes sündi-
nud taluostjad lahkusid sealt kas enne 1863. 
a. alanud talude massilist päriseksostmist või 
aasta-paar pärast seda. Kõigest mõne Halliste 
kihelkonna mõisa põhjal pole võimalik üldis-
tavalt väita, et väikemaaomandi teke pannuks 
aluse ühe või teise maanurga suuremale jõu-
kusele ja see omakorda kannustanuks võõrsil 
talusid päriseks ostma. Väga vähesed Karksi 
kihelkonna kolmest eramõisast pärit taluost-
jad, keda ühtekokku oli ca 70, lahkusid oma 
koduvallast aastaid pärast seda, kui talud olid 

seal päriseks müüdud. Nad olid mujale asu-
nud kas enne seda, samal ajal või aasta-paar 
pärast seda, nii et talude päriseksostmise tulu-
toov mõju ei saanud sealt kandi meeste kukrus 
veel ilmneda. Seda enam, et esimestel aastatel 
koormasid vastseid päriskohaomanikke suured 
ostujärelmaksed, mis ei soosinud säästmist. 
Viljandimaa mulgi valdades omandas talude 
ost-müük õige hoo alles 1865. aastast alates, 
nagu see oli ka mujal Lõuna-Eestis, ja nii pole 
põhjust kõnelda nende olulisest edemusest 
talude ostul. Ainult K. von Bruiningkile kuu-
lunud Leebikul, Vanamõisas ja Alal oli müük 
alanud märksa varem.74 Uue-Suislepa seisis 
talumaa müügis küll esirinnas,75 kuid ei and-
nud kuigipalju ostjaid mujale. Väärib uuesti 
ülekordamist, et väga paljud Mulgimaalt välja 
rännanud päriseksostjad lahkusid oma kodu-
vallast enne, kui seal talud osteti, samal ajal 
või vahetult pärast seda.

Eeltooduga ei taha ma vaidlustada rände 
seost talude müügiga kodukohas, kuid see 
seos ei ilmnenud enamasti otseselt selles, et 
edukad pärisperemehed lõid kokku võõr-
sil taluostuks hädatarviliku kapitali, vaid 
raharendi levik, talumaa ost ja laialdane 
linaäri lõid selleks soodsad üldtingimused. 
Senine ajalookirjutus on õigustatult rõhuta-
nud 1864. aastast taluostu krediteerima haka-
nud Liivimaa aadli krediidiühingu tähtsust 
talude ostu-müügi plahvatuslikuks laienemi-
ses, ent jätnud piisava tähelepanuta väike-
krediidi rolli. Üksiknäited lubavad arvata, et 
paljud tegid esimesed ostusissemaksed lae-
natud rahaga.76 Võlausaldajaid oli märksa 

73 Kahjuks jääb ebaselgeks, kui paljud pärinesid Vanamõisast, mida allikates Abjast piisava selgusega ei eristata.
74 Roobel ostis 1857. a. kõik talud mõisa pandiomanik Erdell oma pere liikmetele, mida ei saa talude päriseks-

ostmiseks nimetada. Talupidajad ostsid need välja 1881–1883.
75 Siinkohal kasutan võimalust korrigeerida Martin Varese mälestustes loodud ettekujutust talude päriseks-

ostmisest Uue-Suislepas, kus Theodor von Krüdener alustanud talude müügiga koguni 1846. a. (M. Vares. 
Katkendid minu mälestustest. – Tuna 2004, 3, lk. 108, vt. ka T. Rosenberg. Baltisaksa põllumehed Eesti 
Vabariigis ja Läänemaal 1919–1939. – Künnivaod. Tartu, 2013, lk. 450). Talud müünud ta 90–100 rubla taaler, 
viimased pärast 1850. aastat pisut kallimalt – mõned talud 50-rublase sissemaksuga. Kinnistusametis olevad 
ostu-müügilepingud annavad asjade käigust teistsuguse pildi: 1851–1857 müüdi kümme ja 1860–1870 28 talu. 
Alla 100-rublalist „sissemaksu” (käsiraha) ei teinud ükski ostja; osa varasemaid ostjaid maksis omas ajas väga 
suurt käsiraha (550, 700 rbl. jne.). Esimesel ostetud kohal polnudki ostujärelmaksu, sest peremees tasus talu 
üleandmise ajaks mõisnikule kogu ostuhinna. 1851–1857 maksis taaler sõltuvalt talust 83–114 rubla.

76 EAA, f. 931, n. 1, s. 697, 702; f. 928, n. 1, s. 92; K. Lust, T. Türna. Pärisperemees ja pärishärra, lk. 312–315;  
K. Lust. Eestikeelse Liivimaa talupoegade suhtumine talude päriseksostmisse 1863–1882. – Eesti Ajalooarhiivi 
Toimetised, 18(25), Tartu, 2010, lk. 242–249; EKLA, f. 88, m. 7:5, l. 2–2p.
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lihtsam leida Mulgimaal, kus oli kujunemas 
kiht, kes andis laenu intressi peale. Võib ka 
olla, et väljarännanud mulgid, kes ostsid koha 
aastaid hiljem, pöörasid selleks laenu saami-
seks pilgud taas kodukohta.

Mulgimaalt lähtunud osturännet on seleta-
tud ka nii, et sealt tulid sulased või popsid, kes 
polnud rikkad või rikkamad kui kohalikud, 
küll aga olid „oma hoolega sääl vähe raha kor-
janud”77 või selle kokku laenanud78 ning täis 
pealehakkamist ja südikust, sest „hää julgus 
on siin rohkem maksnud”79. Eesti Postimees 
tähendas 29. septembril 1865 mulkide ostu-
rände kohta: „[Halliste] kihhelkonna sullased 
on muial kihelkondades teinud mis muialt 
Kihelkonna perremehed seal mitte ei sanud 
tehtud.” 

Vana-Karistes, Kaubis ja Hummulis sündi-
nud päriskohaostjatest pärines ca 40% sulas-
rahva jt. maatute kihtide seast, Pahuverest ja 
Riidajast oli neid ligemale veerand ning Hold-
rest tulnute seas polnud ühtki sulast.80

Mulke on peetud kavalaks,81 ent märksa 
enam väärib esiletõstmist nende riskijulgus. 
„Mulk tuli ja oli mõni kümmekond ehk mõni 
sada rubla taskus ja linategemise rehnung 
pääs, julges ja võttis koha ära.”82

Mulkide julgusele vastandatakse ülejää-
nute argus ja umbusk.83 Kõrvuti objektiiv-
sete asjaoludega, nagu aineline kehvus, on 
kohalike allajäämist mulkidele seletatud 
kõhklemisega; peljatud sakste vigureid ja 
„..alles siis, kui mõned paremad talud aga-
ratele mulkidele läksid, hakkasid kohapeal-
sed asja järele mõtlema ja kaaluma”.84 Kas 
taibukad ja ärksad mulgid äratasid uinuvad 
mujal? Sel juhul pidanuksid mulgid olema 

kas esimesed ostjad, kelle eeskujule järgnesid 
kohalikud, või pidanuks neid esimeste ostjate 
seas olema märkimisväärselt palju. Selline 
muster ilmneb pooltes Võrumaa mõisates, 
kus mulke oli päriseksostjate seas kolm või 
enam, samuti Kuremaal, Suure-Kongutas, 
Voldil, Vastse-Kambjas, Tõllistes, Paluperal, 
Udernas, Valgutas, Kavastus, Aakres, Jäär-
jas, Vana-Kuustes, Aru mõisas, Lahmusel, 
Sürgaveres, Uue- ja Vana-Pärstis ning tea-
tud mööndustega ka Raanitsas ja Tammis-
tus.85 Kohaostjate saabumise aega vaadates 
selgub siiski, et mitmes loetletud kohas olid 
paljud neist agaratest mulkidest kohal juba 
hulk aastaid varem ja kui mõisnik talud 
müüki pani, asusid nad üheskoos kohali-
kega neid päriseks ostma (Aakre, Kaagjärve, 
Karula (Võ), Suure-Konguta, Uderna), mis 
lühendab niigi mitte ülearu pikka nimekirja 
mõisatest, kus talurahvas vajas säherdust 
„välist ehmatust”.

Talude päriseksostmisel piirdus mulkide 
äratav mõju väheste mõisatega, küll aga oli 
neil silmapaistev roll eestlaste rahvuslikus 
äratamises. Talude massiline müükipanek 
tekitas suurt ärritust ja ebakindlust Viljandi- 
ja Pärnumaal, sh. mulgi valdades, ning sellest 
sündis palvekirjade liikumine, mida tuntakse 
kui üht ärkamisaja esimest suurüritust. Mul-
gid lõid aktiivselt kaasa 9. novembri 1864. 
aasta suurmärgukirja-aktsioonis ja läkitasid 
sarnase sisuga palvekirju pealinna ka oma 
kogukondade nimel.86 Kurdeti talude kõrge 
hinna üle ning ärkamisaja tähtsaimas sot-
siaal-poliitiliste ja majanduslike nõudmiste 
programmilises kokkuvõttes oli esikohal 
nõue kehtestada taludele „parajad” rendi- ja 

77 Krüüdneris (EKLA, f. 199, m. 31, lk. 120); vt. ka samas, m. 33, lk. 25; m. 27; f. 200, m. 5:5, lk. 11; m. 12:1, lk. 51.
78 Voldis (EKLA, f. 200, m. 14:1, lk. 94).
79 Puhjas (EKLA, f. 200, m. 9:2, lk. 71); vt. ka Voldi (f. 200, m. 14:1, lk. 23, 94).
80 Vt. 50. allmärkus.
81 Vt. EKLA, f. 200, m. 12:1, lk. 51; vt. ka S. Vainlo. Mulgimaa võlu ja valu. Abja, 2011.
82 Eesti Postimees, 30.05.1873.
83 EKLA, f. 200, m. 9:2, lk. 71–72; m. 16, lk. 222; f. 199, m. 32, lk. 84; m. 27; f. 200, m. 14:1, lk. 23; m. 14:2, lk. 34.
84 Kanepi (EKLA, f. 199, m. 41).
85 Raanitsas esimesed talud ostnud mulgid ei suutnud kohalikke äratada, vaid enamik talusid langeski võõraste 

saagiks. Tammistus oli esimene taluostja 1867. a. mulk, järgmise ostis kohalik, kuid ülejäänud kohad müüdi 
peamiselt võõrastele alles 1880. aastatel.

86 H. Kruus. Eesti talupoegade palvekirjade-aktsioonid 1860-ndail aastail. – Eesti ajaloost XIX sajandi teisel 
poolel. 60–80-ndad aastad. Tallinn, 1957, lk. 17–61; K. Lust. Eestikeelse Liivimaa..., lk. 239–254.
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müügihinnad. Seni kui see polnud teostunud, 
pidi olema keelatud rendihindu tõsta, samuti 
seniseid peremehi nende kohtadelt ära ajada. 
Eripalvekirjades süüdistati raevukalt mõis-
nikke rõhumises ja ülekohtus.

Võõrsil talu päriseks ostnud mulkide 
seas leidus talude müügi või mõisastamise 
käigus87 kohalt ära aetud või ise rendikoha 
üles ütelnud peremehi, vastalisi ja mõisnikele 
vastumeelseid talupidajaid.88 Leebikul, Alal, 
Vanamõisas, Kaarlis, Õisus, Penujas, Koorkü-
las, Hummulis jm. kaotas eriti palju rentnikke 
oma kohad uutele ostjatele.89 Väljatõstetud 
peremehed polnud tingimata võlglased ja vae-
semad. Abja mõisavalitseja Sarri väitel tead-
nud vallas kõik, et Jänese talu rentnikul Jaan 
Tambergil, kes talu müügist teada saades käsi-
raha suurust alla kauples ja nõutud ajal seda 
ära tooma ei ilmunud, oli palju raha.90 Kavas-
tus kaks Viru talu ostes ladusidki vennad Tam-
bergid korraga välja rohkem kui 3000 rubla 
käsiraha. Järgmine mulgist taluostja Kavas-
tus oli F. Karro, kelle Pöögle mõisnik krahv 
Georg Mellin oli Metsaleeli talust minema 
kihutanud „suure ebamoraalsuse” ja palju-
dele avaldatud „äärmiselt kahjuliku mõju” 
tõttu; tema tegi ostusissemaksed uues kohas 
aga põhiliselt kokku laenatud rahaga ja oma 
tütrele pärandas ta koos taluga „kõik oma 
võlad”.91 Pärimusest on teada, et osa mõis-
nikke pole sallinud vene õigeusku peremehi 
ja tõrjunud nad rendikohtadelt välja, misjärel 
nad Tartumaale pagenud, kuid õigeusklike 
mulkide tulekut seostatakse harva otseselt 
taluostuga.92

Kroonumaadel elanud talupojad näitasid 

kogu Lõuna-Eestis üldiselt üles tagasihoid-
likku huvi vakutalude ostu vastu eramõisates, 
kuigi on ka teisi näiteid. Mulgimaal ei siir-
dunud Aidust ja Kuressaarest93 väljapoole 
Mulgimaad kuni 1889. aastani ühtki päriseks-
ostjat, seevastu pisikesest Saaremõisast tuli 
selliseid sama palju, kui oli koduvallas talusid. 

Mulgimaal asunud kroonumõisatest 
mujale Lõuna-Eestisse rännanud päriseksost-
jaid vaadates torkab silma, et neid oli arvuka-
malt Vana-Karistest, Holstrest ja Vana-Suisle-
past (lisa 1), kuid kahe viimase puhul oli mõi-
sate suurust (vastavalt 107 ja 65 talu) arves-
tades tulijaid ikkagi suhteliselt vähe. Kolmes 
eelnimetatud mõisas, samuti kui Saaremõisas, 
domineerisid suurtalud, nad olid majandusli-
kult edenenumad ning ka vaimselt ärksamad 
ja/või nende lähinaabrusse jäid kõrge rän-
deaktiivsusega piirkonnad. Kroonutalupoe-
gade pigem väheldases huvis võivad peegel-
duda konfliktivaesemad kodused olud. Parem 
läbisaamine mõisahärraga ja talude müük 
eeskätt omadele võis olla üks põhjusi, miks 
näiteks Uue-Suislepast, Jõgevestelt, Heim-
talist ja Kärstnast pärines suhteliselt vähe 
võõrsile läinud päriseksostjaid, samal ajal kui 
arvukamalt oli neid Riidajalt.94 Riidaja Stryk 
olnud väga jõhker talupoegade suhtes,95 kuid 
ei kihelkonna- ega kreisikohtu arhiiv talleta 
nimetamisväärsel hulgal kaebetoimikuid tema 
vastu ning endisi peremehi leidus sealt pärit 
päriseksostjate seas neli või viis.

Mõisa ja talu konfliktides ning talurahva 
kihivastuoludes avaldunud sotsiaalsete pin-
gete kõrval ajendasid inimesi võõrsil uut 
kohta otsima ka puht isiklikku laadi tülid (ka 

87 Kvoodimaade eraldamise tõttu. Vt. nt. EAA, f. 931, n. 1, s. 675, 711, 735.
88 K. Lust, T. Türna. Pärisperemees ja pärishärra, lk. 327; EAA, f. 919, n. 1, s. 3391; f. 931, n. 1, s. 51, 709, 710; 

f. 934, n. 1, s. 14; vt. ka EKLA, f. 199, m. 18, lk. 39–40.
89 EKLA, f. 199, m. 20, lk. 34, 38–39; samas, m. 18, lk. 37; H. Rahnu. Talude päriseksostmine Õisu ja Kaarli 

mõisates 1858–1875. Seminaritöö. Juhendaja M. Laur. Tartu, 2003; vt. 109. allmärkus.
90 EAA, f. 931, n. 1, s. 686, l. 3–4 (Sarri Pärnumaa 3. kihelkonnakohtule 13.03.1863).
91 K. Lust, T. Türna. Pärisperemees ja pärishärra, lk. 312.
92 Rannus (EKLA, f. 200, m. 9:1, lk. 95–99); Pollis (samas, m. 12, lk. 53).
93 Kuressaares on sündinud üks taluostja, kes lahkus oma sünnikohast juba noorelt, nais Hummulis Assu talu 

leseks jäänud perenaise ja siirdus mõne aasta pärast edasi Võrumaale.
94 Jõgevestel on sündinud üheksa päriseksostjat, kuid neist kuus olid lahkunud juba 1840.–1850. aastatel.  

Vt. ka EKLA, f. 199, m. 18, lk. 34, 42; f. 199, m. 20, lk. 39); M. Vares. Katkendid minu mälestustest. – Tuna 
2004, nr. 3, lk. 112.

95 M. Vares. Katkendid minu mälestustest, lk. 115.
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abielupoolte omavahelised ebakõlad96). Ilm-
selt võiks sellesse ritta paigutada ka naabrite-
vahelise lahkmeele, kuigi selle kohta mingeid 
allikalisi tõendeid pole arhiivis leidnud.

Sisserändajatel läks mõisnikuga ostu-
kauba tegemine lihtsamalt seal, kus valitsesid 
talurahvaga pinevad suhted.97 Ka ajaloopäri-
muses on seletatud võõraste sissetungi edu 
mõisasurvega, mis kohalikud minema peleta-
nud.98 Sürgavere võib tuua näitena, kus mõis-
niku ja kohalike teravad konfliktid lõid soodsa 
pinnase mulkide tulemuslikuks pealetungiks. 
1863. aasta septembris keelas Sürgavere oma-
nik ja kihelkonnakohtunik Wilhelm von Wahl 
karmilt ühelgi peremehel ilma mõisa loata 
talu metsast puid teha ja müüa.99 Mõisniku 
käsku eiranud rentnikud on järgnevalt välja 
kihutatud. 25. juulil 1866 vallakohtus pere-
meestele ette loetud kirjas ähvardas mõisnik 
välja tõsta kõik peremehed, kes kahe kuu 
jooksul oma talu hooneid korda ei tee. Mõis 
surunud taluostu peremeestele „sunnivahen-
ditega” peale100 ja nii pole imestada, et kol-
mandiku taludest omandasid mulgid.

1864. ja 1865. aastal Viljandi, Suure-Jaani 
kihelkonna jt. valdadest pealinna läkitatud 
(ühis)palvekirjades sooviti talude liiga krõ-
beda hinna äramuutmist. Kohapeal teatati 
oma mõisnikele, et keeldutakse nii mõisa-
teost kui ka mõisniku nõutud hinna eest talu 

ostmast, samuti müüki pandud taludest lah-
kumast.101 Viljandis, Sürgaveres, Lõhaveres 
ja Lahmusel langes rohkelt talusid mulkide 
saagiks, samal ajal kui Karulas, Päril, Suu-
re-Kõpus, Vana-Vändras ja Puiatus on jäänud 
talude ostul jäme ots ikkagi kohalikele.

Talis pandud „kõik talud” müüki 1863. 
aasta sügisel ja rentnikele antud mõtlemis-
aega järgmise aasta jaagupipäevani.102 3. juulil 
teatasid viimased, et nad ei suuda oma kohti 
päriseks osta. Sama väitsid nad ka päev enne 
jaagupipäeva. Vahepeal olid mõisas käinud 
võõrad (loe: mulgid), kes pakkusid rohkem, 
kui mõisaomanik Christine Marie von Frey 
omadelt nõudis. Mõis tahtis siiski müüa senis-
tele peremeestele ja andis neile veel korra või-
maluse oma ostusoovist teada anda. Ka see ei 
aidanud. Võõrad käisid mõisnikule visalt peale 
ja palusid tungivalt talud neile müüa. Sellest 
hoolimata andis mõis talunikele taas aega 
järele mõelda ja siis hakatigi mõisas lepinguid 
sõlmimas käima. 26-st mõisa- ja vakumaa 
talust omandasid mulgid kuus.103

Tali näitel ilmneb, et ka mõisniku käi-
tumine etendas mulkide edukäigus rolli. 
Mõisnike erinevatest käekirjadest võib 
kõnelda mulgi päritolu päriseksostjate nap-
pus ka mõnes teises piirkonnas, mida muidu 
iseloomustas intensiivne sisseränne. Näi-
teks Suure-Rõngu krahv eelistanud oma - 

96 EAA, f. 931, n. 1, s. 697. Abjakas Jaak Kinnas oli 1850 nainud Uue-Kariste mõisa Kangro talu lesestunud 
perenaise Anu. Talude ostmise ajaks olid abikaasade suhted tõsiselt halvenenud, mees „alati hirmsasti” pek-
sis naist, ei lasknud teda kodunt välja ega tema sugulasi külla. Vald tahtis perenaise ja tema esimese mehe 
lapsed võtta eestkostja kaitse alla, naine püüdis talu hoida esimese mehe lastele või seda ise osta ning talu 
müükipanekut takistada, sest rentnikuna mees veel talitsevat ennast. Talu müüdi kohtu otsusel ostueesõiguse 
põhjal senisele rentnikule Kinnasele, kuid kahe aasta pärast on siirdutud juba Tõllistele.

97 Nt. Rannus ütlesid talunikud 1860. a. kohad kollektiivselt üles (EKLA, f. 200, m. 9:1, lk. 137, Rannu vallakohtu 
protokollid). Valgutas tõrguti 1865. a. mõisateo vastu ega nõustutud äsja sisseseatud segarendiga, pakkudes 
märksa vähemat renti, kui mõisnik oli määranud; vastupanu mahasurumiseks toodi kohale kasakad. (H. 
Kruus. Eesti talupoegade palvekirjade-aktsioonid, lk. 46; vt. ka EAA, f. 924, n. 1, s. 953, l. 2–2p, mõisnik E. 
v. Sievers Tartumaa 3. kihelkonnakohtule 02.08.1866.) Karula ja Kaagjärve omanikke von Grotesid mäletas 
rahvas halastamatute mõisnikena, kes 19. sajandi keskel hulganisti talusid mõisaga liitsid ja rentnikega lühi-
ajalisi lepinguid sõlmisid, mispärast need sageli kohti vahetasid ning vaesusid. (H. Merila-Lattik. Karm ja 
kaunis Karula. Tartu, 2005.) Mõisa survest nõrgestatud talud langesid väljast tulijatele. Sangastes leidis aset 
ulatuslik väljarändamisliikumine. (P. Pirsko. Migracija krest’janstva, lk. 40–50.)

98 Vt. nt. EKLA, f. 199, m. 30.
99 EAA, f. 3541, n. 1, s. 5. Vastuolude kohta vt. veel EAA, f. 932, n. 1, s. 417; 431; f. 919, n. 1, s. 1757.
100 EAA, f. 932, n. 1, s. 395 (Sürgavere ja Suure-Kõpu sulased ja vabadikud keisrile 30.01.1868).
101 T. Karjahärm, T. Rosenberg (toim.). Eesti ajalugu, V, lk. 97; H. Kruus. Eesti talupoegade palvekirjade-akt-

sioonid, lk. 17–18, 52–53, 68.
102 EAA, f. 931, n. 1, s. 702, l. 2–3 (Tali mõisavalitsus Pärnumaa 3. kihelkonnakohtule 14.03.1865).
103 1892–1912 müüdi veel 49 talu, kuid on teadmata, kui suur osa neist langes mulkidele.
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104 EKLA, f. 200, m. 12:1, lk. 50.
105 Unikülas ostsid ka kolm Jõgevestel sündinud meest, kuid nad olid sinna asunud juba 1850. aastatel ja koha-

likega perekondlikult seotud.
106 EKLA, f. 199, m. 30. Vt. ka Uue- ja Vana-Antsla kohta (samas).
107 Leebiku, Vanamõisa (He), Ala, Väike-Konguta, Palupera, Penuja ja Kirepi.
108 EAA, f. 919, n. 1, s. 3380, f. 1296, n. 1, s. 405; f. 3760, n. 1, s. 7313; M. Laur. Abja fenomen, lk. 28.
109 Kuigi ka Vana-Kuuste ja Rannu omanik August von Sivers, Liivimaa aadli liberaalse tiiva juhi H. von Fölker-

sahmi lähemaid mõttekaaslasi ja üks 18-st kuulsal Õisu koosolekul osalenuist, müüs mõlemas mõisas palju 
kohti võõrastele ja Rannus ka hulgi kokkuostjatele, ei iseloomustanud selline müügipoliitika aadliliberaale 
üldisemalt. Viimaste sekka kuulunud T. von Krüdener, Fölkersahmi suur sõber, oli oma talupoegade suhtes 
väga hooliv (vt. 75. allmärkus).

110 E. Jansen. Eestlane muutuvas ajas, lk. 295.
111 A. Vassar. Eesti talurahva vaated maavaldusele XIX sajandi teisel poolel. – Eesti talurahva sotsiaalseid vaa-

teid XIX sajandil. Tallinn, 1977, lk. 133.
112 Samas, lk. 149.
113 Eesti Postimees 13.12.1872.
114 R. Treial. Põltsamaa kihelkonna asustus 17.–19. sajandil. Diplomitöö. Juhendaja H. Ligi. Tartu, 1982, lisa 13; 

J. Vasar. Teoorjuse-aja põhiprobleemidest. – Ajalooline Ajakiri 1935, nr. 3, lk. 127. Ka mõisnikud väitsid, et 
rendikohtade peremehed on sageli vahetunud (A. Vassar. Eesti talurahva vaated, lk. 134).

115 Seda näitavad ka selle loo aluseks olevad allikad. M. Laur on Võrumaal mujalt vallast saabunud ostjate 
osakaalu hinnanud 24,9%-le (M. Laur. Talude päriseksostmisega, lk. 28; vt. ka A. Vassar. Eesti talurahva 
vaated, lk. 141–142).

sid.104 Magnus Barclay de Tollyle kuulunud 
Jõgevestel ja Unikülas on talud ostnud ainult 
oma valla inimesed.105 Vaabinas jäänud talud 
enamasti omadele, sest mõisnik Gustav von 
Samson mitte „väga pealekäija polnud”.106 

Seevastu K. von Bruiningk (1804–1869) üritas 
oma mõisates müüa suure osa talumaast kor-
raga 1850. aastate teisel poolel, mis teeb temast 
Abja paruni Reinhold Stackelbergi kõrval 
aktiivseima talude hulgimüüja tollal.107 Talu-
sid müües tegi ta teoks oma isa, väljapaistva 
aadlipoliitiku Karl Axeli (1782–1848) soovid. 
Kõigis tema mõisates kaotas enamik rent-
nikke oma kohad võõrsilt tulijatele, kelle seas 
oli ka mitmeid kodaniku seisusest kokkuost-
jaid.108 Väga sarnase mustri järgi kulges talude 
müük ka Laimetsa ja Hermani mõisas, mis 
kuulusid Otto von Grünewaldtile, Eestimaa 
rüütelkonna agraaruutjate juhtfiguurile.109

Tavakäibes on laialt levinud arusaam, et 
Eestis püsisid talud ühe pere käes kaua ning 
päris tundmatu pole see väide ka erialakirjan-
duses. Nii on Ea Jansen kirjutanud, et maade 
mõisastamisest ja pillutamisest hoolimata oli 
ostjate põhiosa elanud põlvest põlve samas 
talus.110 Seda näib kinnitavat tõik, et esivane-
mate pärandi ja põlvkondi kestnud maa põlise 
kasutamise motiiv oli kõige tavalisem oma val-
dusõiguse põhjendus, mida vägivaldselt talu-
kohalt väljaaetavad rentnikud kaebustes ette 

tõid.111 1860. aastate keskel protestiti taludest 
äraajamise vastu teiste seas ka Mulgimaal ja 
nõuti väljaajamise keeldu. Abja valla talurent-
nikud nimetasid taludest väljaajamist retoori-
liselt „meie kõige suuremaks hädaks”,112 kuid, 
nagu öeldud, olid abjakad need, kes võõr-
sil kõige arvukamalt sealseid talurentnikke 
kohtadelt välja tõrjusid. Siinkohal teemasse 
pikemalt süüvimata on oluline osutada kahe, 
paljuski vastandliku arusaama rööpsele käi-
bimisele või siis kahepalgelisusele: ühe järgi 
kuulus maa põliselt kohalikule kogukonnale ja 
eeskätt maad seni harinud peremeestele, kelle 
õigusi tulnuks kaitsta ostuhindu riiklikult nor-
meerides; teisalt aga nähti maas kaupa ning 
kasutati ära olukorda, kus hindu ei regulee-
rinud ükski korraldus, ostes teistes valdades 
sadu talusid (seda ei teinud ainult mulgid). 
„Raha eest võib jo osta ja müüa, olgu majast 
ehk muid asju, see ei ole õnneks kohegi ära-
keelatud.”113 Kas toimuvat tajuti ülekohtu või 
õnneliku võimalusena, sõltus sellest, kummal 
pool õueväravat parajasti seisti. Paljudes Eesti 
paikades oli ostjate põhiosa tõepoolest elanud 
aastakümneid samas talus, kuid samal ajal lei-
dus märkimisväärsel hulgal kohti, kus see nii 
polnud, sest talud olid juba pärisorjuse kao-
tamisele järgnenud kümnenditel üsna sageli 
peremeest vahetanud114 või olid nad päriseks-
müümise käigus läinud uutele peremeestele.115
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Lõpetuseks

1889. aastani ostsid Mulgimaal sündinud isi-
kud Viljandimaa mittemulgi valdades päri-
seks ca 7% ja Tartumaal ca 12% vakutalu-
dest, seevastu Pärnu- ja Võrumaal oli nende 
osakaal tühine. Miks liikumise tugevus eri 
ilmakaartes erines, vajab alles selgitamist. 
Pärnumaal võisid mulgi ostjate piirilähedas-
test mõisatest edasitungimist tõkestada ula-
tuslikud kroonuvaldused ning suured soised 
ja metsased alad. Tartumaa suurem tõmbe-
jõud võib teatud määral seostuda Eesti sise-
rännet tervikuna iseloomustanud lääne-ida 
suunalisusega.

Mulkide rännet soodustasid paljud eri-
nevad tõuke- ja tõmbetegurid, mis omavahel 
põimudes üksteist võimendasid. Mulgimaalt 
mujale siirdunud päriseksostjate puhul 
tuleks senisest rohkem rõhutada tõukejõu-
dude rolli, sest neist tähelepanuväärne osa 
lahkus oma kodukohast ja/või Mulgimaalt 
enne kui talude päriseksostmine Lõu-
na-Eestis üldse täishoo omandas ja seega 
on vähe tõenäoline, et neid meelitas võõrsile 
taluostu võimalus, vaid maa saamise lootus 
laiemalt. Kodukohas liigseteks osutunud ini-
mesed hakkasid otsima kasulikumat kohta, 
sageli võimalikult lähedal, teadmata mõni-
kord täpsemalt sedagi, mis neid uues kohas 
ees ootab, sest kui sobivat eluaset ja tege-
vust ei leitud, on rännatud kiirelt järgmisse 
valda ja sealt omakorda edasi. Võimaluse 
end väljaspool Mulgimaad taluperemees-
tena sisse seada andis eeskätt Mulgimaa 
majanduslik edemus, mis ilmnes nii raha, 
inimeste kui ka info suuremas liikuvuses, 
raharendi ja mõnel pool ka talude ostu laie-
mas levikus, kapitali kogunemises ühe osa 
jõukamate talupoegade kätte, mis avardas 
krediidivõimalusi ka nende jaoks, kes ise 
kuigivõrd säästa ei suutnud. Ka sulased said 
oma palgamaal kasvatatud lina müügist raha 
teenida. Käsikäes rahaga tungisid külla ka 
ettevõtlik vaim ja kapitalismi tingimustes 
läbilöömiseks vajalik riskijulgus. Pärisko-
haostjatel ei olnud alati kaasa võtta märki-

misväärseid sääste, vaid vähemasti puhuti sai 
määravaks nende söakus. Kaubalis-rahaliste 
suhete areng kiirendas ka sotsiaalset kihis-
tumist ja süvendas kihivastuolusid. Mulkide 
rände põhjused olid erinevad ja nii on ka 
päriskohaostjate näol tegemist sotsiaalselt 
kirju kontingendiga. Nende seas on külatõu-
sikuid, käsitöölisi ja nende poegi, sulaseid, 
väljatõstetud peremehi, mõisastatud talude 
(s. o. kvoodimaaks arvatud talude) pere-
mehi, peremeeste nooremaid ja vanemaid 
poegi, kokkuostjaid, kes kohad hiljem edasi 
müüsid või välja rentisid, ning oma renditalu 
maha jätnud ja mujale kasulikumat kohta 
otsima läinud talunikke.

Rändeaktiivsuses näivad mööda kihel-
konna piire jooksvat teatud erinevused.116  
Halliste kihelkonnast pärines võõrsile siir-
dunud päriskohaostjaid ühtviisi üsna palju 
(suhestatult lähtemõisa talude arvuga) kõi-
gist mõisatest, nii era- kui ka kroonumõi-
sa(te)st, nii neist, kus talud müüdi 1850. 
aastate keskel, kui sealt, kus müük läks lahti 
alles 1860. aastate keskel, nii sealt, kus mõis-
nik eelistas omasid, kui ka sealt, kus ostjad 
olid põhiliselt võõrad, nii sealt, kus taaler 
oli olnud keskmisest odavam, kui sealt, kus 
see oli kallim. Karksit iseloomustas Hallis-
test madalam, kuid ülejäänud kolmest mulgi 
kihelkonnast kõrgem koefitsient (v. a. Tuha-
laane). Halliste ja Karksi edemust teiste ees 
seletab nii majanduslik teooria, mis rõhutab 
rände põhjustena piirkondlikke erinevusi 
majanduslikus arengus, kui ka võrgustiku 
teooria, mis räägib isiklike sidemete tähtsu-
sest sisserände hoogustamisel, kus võrgus-
tike laienemine põhjustab uut sisserännet. 
Üldiste tegurite kõrval polnud tähtsusetud 
ka lokaalsed faktorid: näiteks tõukasid ühe 
osa rändajaid liikvele vastuolud mõisaga, 
veelgi olulisem on aga, et mõisa ja kohalike 
pinevad suhted sihtkohas suurendasid pea-
letungijate võimalusi seal seniste rentnike 
asemel talud päriseks osta.

116 Selle kohta vt. 31. allmärkus.
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Lisa 1. 
Lõuna-Eestis väljaspool Mulgimaad enne 1889. aastat talu päriseks ostnud mulgid: 
sünnikoht ja arv*.

Halliste Karksi 25 Koorküla 3 Morna 7
Abja 72 Polli 20 Kärstna 5 Pahuvere 8
Kaarli 11 Pöögle 21 Lõve 12 Vardi -
Kaubi 15 Tuhalaane 4 Patküla 10 Õisu 14
Kirbla 3 Helme Riidaja 19 Tarvastu

Penuja 25 Aitsra 2 Roobe 2 Kuressaare 1
Pornuse 11 Ala 6 Taagepera 18 Saaremõis 6
Uue-Kariste 17 Helme 9 Paistu Tarvastu 39
Vana-Kariste 38 Holdre 8 Aidu - Tarvastu pastoraat 2

Vanamõisa koos 
Abjaga

Leebiku-
Vanamõisa 8 Heimtali 7 Uue-Suislepa 9

Veelikse-
Laatre 13 Hummuli 14 Holstre 17 Vana-Suislepa 19

Karksi Jõgeveste 9 Loodi 5 Vooru 7

* Tabelis ei kajastu neli ostjat, kelle puhul on teada ainult kihelkondlik päritolu, ja need, kelle puhul 
sünnikoht on vaid oletuslik (hingeloendi vms. allika põhjal).

Lisa 2. 
Mõisad, kus müüdi 1889. aastani kõige enam vakutalusid mulgi päritolu ostjatele: absoluut- 
ja suhtarv kuni 1889. aastani müüdud vakutaludest.

mõis
mulkidele 

müüdud talude 
arv

mõis
mulkidele 

müüdud talude 
arv

mulkidele müüdud 
talude osakaal (%)

Kavastu 35 Lota 6 100
Kaagjärve 17 Enge 9 81,8
Krüüdneri 16 Krootuse 10 55,5
Aakre 15 Räni 2 50,0
Karula (Võ) 15 Vastse-Nursi 13 46,4
Suure-Konguta 14 Krüüdneri 16 44,4
Suure-Kambja 13 Raanitsa 4 44,4
Viljandi 13 Voldi 11 42,3
Vastse-Nursi 13 Palupera 8 42,1
Rannu 12* Vana-Kuuste 12 40,0

* Rannus ostsid nad üle 12 talu, kuid C. Sonnenbergi ostetud Savi küla talusid pole ostu-müügile-
pingus ükshaaval eristatud.
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Lisa 3. 
Lõuna-Eestis väljaspool Mulgimaad kuni 1889. aastani mulkide poolt päriseks ostetud vakutalude 
arv (kihel konnapiiridega Lõuna-Eesti kaart, kus on punktidega tähistatud kihelkonnakeskused, 
juhul kui khk.-s müüdi talusid mulkidele, ja khk. sisse on kirjutatud talude arv (vt. allpool):

Pärnumaa: Vändra 2, Pärnu-Jaagupi 2, Saarde 15
Viljandimaa: Pilistvere 17, Kolga-Jaani 2, Suure-Jaani 37, Põltsamaa 20, Viljandi 52
Võrumaa: Hargla 17, Kanepi 17, Karula 32, Rõuge 18, Urvaste 5
Tartumaa: Maarja-Magdaleena 12, Nõo 20, Kursi 1, Laiuse 5, Kodavere 4, Kambja 55,  
Tartu-Maarja 65*, Otepää 24, Palamuse 16, Puhja 32, Rannu 23, Rõngu 35, Sangaste 37,  
Võnnu 21, Äksi 19

* sh. Kavastu, mis kuulus ka Kodavere alla

Kersti Lust 

(1976), projektijuht, Rahvusarhiiv, J. Liivi 4, 50409 Tartu, kersti_lust@yahoo.com
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Eesti ühiskonna 
käärimine ja 
marksismi 
leviku taust 
1920. aastatel

Jaak Valge

E estis, nagu ka kogu Euroopa poliitikas 
olid marksistlikud poliitilised voolud jõuli-

selt, uudselt ja provokatsiooniliselt esindatud. 
Seni, kuni marksism-leninism polnud veel 
Nõukogude riigi pragmaatilisse voolusängi 
tardunud, oli selles palju idealismi. Ning hil-
jemgi, nende jaoks, kes ei saanud aru, et nii-
sugune tardumine on toimunud.

Kuid idealism polnud siiski kaugeltki 
ainult kommunistide või üldse marksistide 
monopol. Mõnes kahtlemata idealistlikus 
seltskonnas, näiteks Tartu intelligentide seas, 
võidi elada nii, et 1940. aastani ei nähtud 
mõnd kommunisti isegi kaugelt mitte.1 

Ka Euroopa rahvuslased kinnitasid, et 
julmad autokraatlikud režiimid olid seni 
neid takistanud oma unistusi realiseerimast. 
Arvati, et kõik hädad, mis nuhtlesid vana 
Euroopat, ning lisaprobleemid, mis kaasne-
sid uute riikide tekkimisega, on hea tahtega 
lahendatavad ja peaksid järk-järgult kaduma.2 

Kahe maailmasõja vahelist aega Euroo-
pas on iseloomustatud õigustatult äärmuste, 
eelkõige poliitiliste äärmuste ajastuna. Maa-
ilmasõda oli murdnud palju seni murduma-

tuteks peetud väärtusi. Sõja tõttu muutus ka 
religiooni seisund, sest kirik oli kõigis riikides 
pakkunud oma tuge sõjale. Kõik võitlevad 
maad olid teatanud, et Jumal on just nende 
sõdurite poolel ning aitab neil tsivilisatsiooni 
ja humaansuse nimel tagada võidu.3 

Eestis oli maailmasõja eel kujunenud 
välja Hurda-Reimani-Tõnissoni rahvusluse 
ideoloogia. Oma rahvusest loobumine oli 
Hurda järgi nakatumine „kõlblusthävitavast 
mürgist”, mis toob kaasa isiku kõlbelise laos-
tumise. Tõnissoni järgi pidi kõlbelises maail-
mas olema igal rahval oma koht, hoolimata 
tema suurusest ja vägevusest. Eestlaseks ja 
rahvuslaseks olemine polnud valikuvabaduse 
küsimus, vaid eelkõige kõlbeline norm, kohus-
tus ja ideaal. Sellel rahvuslaste isiksusekont-
septsioonil oli protestantlik-pietistlik alatoon. 
Eetiliselt motiveeritud rahvuslusest tuletasid 
Reiman ja Tõnisson reegleid ka isikliku elu 
reglementeerimiseks – range protestantlik 
moraal perekonna- ja abielusuhetes, suguline 
kasinus, karskus ja kokkuhoidlikkus.4 

Johannes Semper kirjeldab sajandial-
guse viiekopikalist kinoseanssi Viljandis, mis 
tundus vaatajatele piinlikult pikantne: „Saa-
paviksija toolile istus maani kleidis daam ja 
palus oma kõrgeid nöörsaapaid viksida. Mees 
asuski ta jalgade ette ja kergitas seelikut jär-
jest kõrgemale. Vaatajate piinlikkus kasvas, 
sest juba tulid nähtavale sukad, seejärel ka 
sukapaelad. Põlvede paljastamiseni siiski ei 
jõutud, see oleks kõlblusevastane olnud.”5 

Muutus toimus väga ruttu. Veerand sajan di 
pärast, 3. märtsil 1928 esietendus Tallinna 
rahvamajas Grand Marina Josephine Bakeri 
eluloofilm „Troopika sireen”. Publik – Tal-
linna jõukamast ja nooremast seltskonnast 
pärinevad mehed ja nende naised või sõb-
ratarid – nautis ahnelt kaadreid paljaste 
rindadega meela plastikaga neegritarist – 

1  D. Palgi. Murduvas maailmas. Mälestusi I–III. Eesti Päevaleht-Akadeemia, 2010, lk. 78.
2  G. Martel. Introduction. Europe in agony, 1900–1945. – A Companion to Europe 1900–1945. Toim. G. Martel. 

Blackwell Publishing, 2006, lk. XXII–XXIII. 
3  E. Gentile. The sacralization of politics. Definitions, interpretations and reflections on the question of secular 

religion and totalitarianism. – Totalitarian Movements and Political Religions 2000, nr. 1, lk. 38.
4  T. Karjahärm, V. Sirk. Eesti haritlaskonna kujunemine ja ideed 1850–1917. Eesti Entsüklopeediakirjastus, 

1997, lk. 215; 230.
5  J. Semper. Mälestused. Eesti Raamat, Tallinn, 1978, lk. 85.
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„lõbutseva Pariisi kuningannast”. Küllap oli 
muutusele kaasa aidanud ka sõda oma hetke-
nautimismentaliteedi loomisega.

Kuid juba 1905. aasta revolutsioonis kuju-
nenud ja edaspidi üha mõjukamaks muutu-
nud Noor-Eesti rahvuskäsitlusel, mille poliiti-
lise näo kujundasid vasakpoolsed radikaalid, 
puudus Hurda-Reimani-Tõnissoni religioonist 
lähtuv kõlbeline mõõde.6 Nende isiksusekont-
septsioon oli vaba religiooni seatud raamidest. 

Need Vene revolutsioonides vasakpool-
sed, s. t. vabadust ja võrdsust nõudvad karas-
tunud radikaalid võisid olla ikkagi rahvusla-
sed. Eesti rahvuslane olemist ei seganud ka 
marksistlike ideoloogiaelementide omaks-
võtmine. Religioon oli küll 20. sajandi alguse 
Eesti linna- ja eriti maaelanike seas veel 
valdav, kuid selle teadlik tõrjumine levis üha 
laiematesse ringkondadesse: loobuti kirikus-
käimisest, jõulupuid ei kaunistatud inglitega 
jne. Levisid 1908. ja 1909. aastal eesti keelde 
tõlgitud Robert G. Ingersolli raamatud 
„Jumalad ja kuradid”, „Kurat” ja „Vastuko-
had piiblis”. Haritlasi mõjutas üha rohkem 
positivistlik loodusteaduslik maailmavaade. 
Kujunes progressiusk. 1919. aastal tegi Karl 
Ast kokkuvõtte: „Inimese loov vaim enam 
usu alal ei tegutse. Nüüd on inimese loov 
vaim teaduse alale üle läinud.”7 

Nii Tõnissoni liini rahvuslased, vasak-
poolsed vabadust ja rahvuste ning inimeste 
võrdsust sihiks seadvad rahvuslased kui ka 
ükspuha mis liiki marksistid olid vaenuli-
kud Vene tsaarivõimu, baltisaksa ülemkihi 
ja saksluse vastu. Kui Gustav Suits millalgi 
iseseisvuse esimestel aastatel Pärnut külastas, 
rääkisid esimesed vastutulijad saksa keelt, 
teised samuti ja isegi kolmandate puhul jät-
kunud sama. Suits pöördunud kannapealt 
ümber, läinud vaksalisse ja sõitnud minema.8 
Kui see isegi on väljamõeldis, iseloomustab 

niisugune käitumine ometi tolle aja vasak-
poolsete ja rahvusmeelsete intellektuaalide 
vaimu. Saksa keele rääkimine seostus mitte 
ainult kadakasakslusega, vaid ka sotsiaalsete 
muutuste tõrjumise, väikekodanliku kitsa-
rinnalisusega, mida rahvuslased ja igat liiki 
vasakpoolsed ühiselt põlgasid. 

Maailmasõja-järgne aeg oli euroopaliku 
kultuuriruumi käärimise, religiooni tähen-
duse ümberhindamise, individualiseerumise 
ja naiste iseseisvumise, soorollide ja seksuaal-
moraali ümbermõtestamise, otsingute ajajärk. 
1920. aastaid iseloomustatakse ka džässiajas-
tuna, tormiliste kahekümnendate, kuldsete 
kahekümnendate ja hullumeelsete aastatena. 
See oli ülevoolavuse ja piiriületuse, kiirete 
autode, südantlõhestavalt nutvate saksofo-
nide, poolpaljaste tantsutüdrukute ja fanaa-
tilise tantsimise aeg.9 Paljude revolutsiooni-
järgsel ajal Eestis asutatud organisatsioonide 
hulgas oli ka Eestimaa Jooma- ja Hooraelusse 
Langenud Inimeste Päästmise Selts. 

Tšarlestoni ja foksi tantsiti igal pool – res-
toranis, lokaalis, klubis ning kodus. „Kodus-
tel seltskondlikel õhtutel on majahärra või 
tema poeg kohustatud iga daamiga üks kord 
tantsima, ka kutsutud härradel tuleb oma 
tähelepanu võimalikult kõikidele daamidele 
vaheldumisi kinkida,” juhatas 1928. aasta käi-
tumisõpik.10 Tantsisid kodanlased, kirjanikud 
ja marksistid, ning kui said ja oskasid, ka noo-
red kommunistid. Eesti väikelinnades kor-
raldatud kontserdid ja loenguõhtud lõppesid 
ikka tantsuga. Leningradi eesti noored tantsi-
sid oma haridusmajas Krasnaja tänaval, olles 
kontrollimise puhul valmis poliithariduslikul 
kursusel osalemist imiteerima.11 Tantsisid 
Vares-Barbarus ja Emilie Vares, Johannes 
Semper ja Aurora Semper. Semper ise tant-
sis nii hästi, et talle soovitati kirjaniku amet 
kõrvale jätta ja tantsuõpetajaks hakata.12 

6  T. Karjahärm, V. Sirk. Eesti haritlaskonna kujunemine ja ideed 1850–1917, lk. 265.
7  L. Altnurme. Kristluse tähenduse ja tähtsuse muutumine eestlaste seas 1857–2010. Tuna 2013, nr. 4, lk. 40–41.
8  E. Parek. …ja põlvest põlveni kajab. Mälestused. Kunst, 2010, lk. 208.
9  T. J. Saunders. The jazz age. – A Companion to Europe 1900–1945. Toim. G. Martel. Blackwell Publishing, 

2006, lk. 343. 
10  Kuidas võita lugupidamist? Büroo Universum, 1928, lk. 23.
11 V. Teppich-Kasemets. Põrandaaluste juhi paljastusi. – Akadeemia 2002, nr. 2, lk. 634.
12  Semper Vares-Barbarusele 03.09.1928. ERA, f. R-39, n. 1, s. 16, 15; Semper Vares-Barbarusele 31.07.1929. 

ERA, f. R-39, n. 1, s. 16, 37.
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Džäss aga saavutas uuendusmeelsete üle-
maailmse heakskiidu mitte niivõrd muusika 
enda pärast kui modernsuse, masinate ajastu, 
minevikust lahku löömise sümbolina.13

Seksuaalmoraalis oli 20. sajandi esimeste 
kümnendite kõige märkimisväärsemaks muu-
tuseks uus visioon abielust kui institutsioo-
nist. Abielu tähenduse muutusel oli Eestis 
märgiliseks sündmuseks ka uue perekonna-
seaduse jõustumine 1926. aastal, mille koha-
selt abielu registreerimine võeti kirikult üle 
riigile.14 Abielu käsitleti nüüd rohkem oma 
olemuselt kokkuleppelisena ning hoopis 
enam erootilisemana kui varem. Seda pro-
pageerisid Briti botaanik ja seksireformaa-
tor Marie Stopes ja Hollandi günekoloog 
Theodor van de Velde.15 Nad avaldasid 1920. 
aastatel raamatuid, mis levisid suuretiraažilis-
tena kogu Euroopas ja Eestiski, siin esialgu 
saksakeelsena, aga peagi ka eesti keelde tõl-
gituna. Marksism oli võitlus maailma proleta-
riaadi vabanemise eest, kuid teisalt võis näida 
ka teena isiksuse ja eriti naise lahtirakenda-
misel religiooni kujundatud tardunud moraa-
lireeglitest. Marta Lepa mälestuste järgi 
liikus sajandi alguse Tallinna revolutsiooni-
listes ringkondades ringi palju romantiliselt 
vaimustatud juudi tütarlapsi.16 Olga Lauristin 
meenutab, kuidas ühel kommunismiasja aja-
mise koosolekul Jaan Anvelt lasi suitsukarbi 
ringi käima, kuid Jaan Kreuks lükkas tema 
poole suunatud karbi tõrjuvalt tagasi, öeldes: 
„Naised ei suitseta!” Olga Lauristin, kes ei 
olnud suitsetaja, võttis nüüd just paberossi, 
nimelt võrdõiguslikkuse märgiks.17 „Oli kord 
aeg, mil küsimuse üle, kas naisterahvad suit-
setada tohivad, sama ägedasti vaieldi kui selle 
üle, kas neile valimisõigust anda. Tänapäeval 

on mõlemad küsimused lahendatud – naine 
valib – naine suitsetab, kus ja kuna tal see 
meeldib,” kinnitati käitumisõpikus.18

Vene bolševikud läksid kaugemale. Uue 
Nõukogude naise või Nõukogude kangelanna 
ideaalkuvand sündis revolutsiooni ja kodu-
sõja ajal. See naine oli tark, pühendunud, 
tugev, julge, töökas, energiline ja tavaliselt 
noor, tihti lühikeseks põetud juustega kom-
munistlik noor. Ta ei hoolinud oma heaolust, 
ning kui teda vajas kommunistlik võitlus, võis 
ta – ehkki kahetsedes – maha jätta oma lap-
sed. Ta kannatas välja kõik raskused, võitles 
lahingutes ja vangi võetuna laskis end alistu-
mata piinata, uskudes, et tema ohverdused on 
vajalikud parema maailma ehitamiseks. Sel-
line naisekuvand sündis ühtaegu elust endast, 
teisalt aga bolševike juhtide arusaamisest, 
missugune peaks naine olema. Kodanlik 
abielu pidi kaduma, naine vabanema, ning 
seksuaalsuhete sotsiaalne kontroll kaduma. 
Pärast seda pidi saabuma täiuslik vabadus.19 
Eesti soost kommunistlikud noored hõivasid 
1920. aastate algul Petrogradis Mõtninskaja 
tänava üliõpilaste ühiselamu kuuenda kor-
ruse ja üritasid seal alustada senistest sek-
suaalsetest piirangutest vaba uut elu.20 Tõsi 
küll, ilmselt ebaõnnestunult. 

Naisbolševikest oli mõni ka feminist, nagu 
Aleksandra Kollontai, kes kirjutas mitu bro-
šüüri, et lugejaid veenda, et abielu on kodan-
lik lõks, millest tõelised revolutsionäärid 
hoiduma peaksid, ning käitus ise oma loodud 
tõelise revolutsionääri kuvandi kohaselt, s. t. 
vahetas ekstravagantsel kombel partnereid.21 
Kominterni III kongressil deklareeris Kol-
lontai, et kõik ülalpeetavad abielunaised on 
prostituudid, kuna pole põhimõttelist vahet, 

13  E. Hobsbawm. Äärmuste ajastu. Lühike 20. sajand 1914–1991. Varrak, 2002, lk. 209.
14  T. Teder. Perekonnaseisuametniku käsiraamat. Siseministeeriumi Administratiiv-ala Kirjastus, 1939, lk. 362.
15  L. A. Hall. Sexuality and psyche. – A Companion to Europe 1900–1945, lk. 94.
16  E. Laaman. Enamlus Eestis 1917–1918. – Enamlus Eestis. I osa. Kaitsevägede staabi VI osakonna kirjastus, 

1930, lk. 32.
17 O. Lauristin. „Vana Jaan” ja noored. – Jaan Anvelt. Mälestusi ja dokumente Jaan Anveldist. Eesti Raamat, 

1965, lk. 197.
18 Kuidas võita lugupidamist? Büroo Universum 1928, lk. 16.
19  B. E. Clements. The birth of the new Soviet woman. – Bolshevik culture. Indiana University Press, 1985, lk. 

220–221; 230–231.
20 V. Teppich-Kasemets. Põrandaaluse juhi paljastusi. – Päevaleht 21.02.1933.
21  R. Service. Trotski. Tallinn, 2011, lk. 437.
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kas müüakse end ühele või mitmele mehele. 
Abielu on iganenud kodanlik ühendus, abiel-
lunud paaride eraldumine teistest töölistest 
kasvatab uut kodanlust. Kollontai arvas, et 
tulevikus tuleb lapsigi hoida perekonnaelu 
halvava mõju eest, egoistliku antisotsiaalse 
perekonna eest.22 

Nõukogude Venemaa juhid üritasid 1920. 
aastate algul seaduste ja dekreetidega, mis 
tuginesid vaieldavalt tõlgendatud Friedrich 
Engelsi teooriale, nõrgendada abielu või 
muuta selle olemust. Lahutus, mis pidi olema 
täielikult vaba „meeste egoismist”, tehti nüüd 
võimalikuks ainult ühe abielupoole nõudmi-
sel. 1920. aastate keskpaiku oli Nõukogude 
Liidus kõrgeim lahutuste määr Euroopas. 
1920. aastast legaliseeriti abort, mida nüüd 
lubati lihtsalt naise otsusel.23 Need olid tsaa-
riajaga võrreldes radikaalsed muutused. Ka 
eesti soost kommunistid ülistasid Nõukogude 
Liidu emade ja lastekaitse instituuti, kus 
„tehakse aborti, mis täiesti maksuta tööstuses 
töötavaile naistele”.24

Nõnda vallandas revolutsioon vabadust 
ja oma tegudele õigustust otsivad seniste 
normide poolt alla surutud loomulikud ihad. 
Marksism või see, mida peeti marksismiks, 
pakkus õigustust ja legitimeeris need ihad õil-
sate ja progressiivsetena. Kommunistide juhid 
võisid armuelu vabadust vajada ka puht prakti-
listel põhjustel, sest neil oli kodanliku pereelu 
elamine oma põhitegevuse tõttu nii ehk nii 
raske. Jaan Anvelti ehk Eessaare Aadu iseene-
sest väga igavate kirjatööde läbivaks teemaks 
oli vabaarmastus või mitme armusuhte võima-
likkus. Positiivne kangelane jutustusest „Teel”, 
punase salga komandör Hendrikson, kes teis-
tele klassivõitluse probleeme ja eraomanduse 
ebaõiglust selgitab, arutleb nii: „Aga minul oli 
naisi nii palju, kui tahtsin. Ja võtan veel, kui 

tuju tuleb [– – –] Ühed magavad ühe öö koos. 
Teised kogu oma eluaja. Pole ka mitte teiste 
asi. Või kui mees tahab selle naise juurest teise 
juurde minna või naisel mõni muu isane olevus 
enam meeldib, ütleb see, keda maha jäetakse, 
kui ta vähegi mõistlik on: head päeva! [– – –] 
Ilm on lai. Kui linnul nii palju kaasasid kui 
kevadeid, miks siis inimene ikka ühte ja seda-
sama peab kallistama.”25 Anveltil endal olnud 
väidetavasti palju naissuhteid.26

Kuid 1930. aastatel hakati Nõukogude 
Liidus aborte käsitlema kui dekadentsi väl-
jendust, mis päritud vana režiimi privilegee-
ritud klassidelt, ja vabalt otsustatud abordid 
keelati, lahutamist raskendati. 1930. aastate 
keskpaigas jutlustas Nõukogude propaganda 
taas patriarhaalset peremudelit ja rõhutas 
naise loomulikku rolli emana.27 Nõukogude 
kirjanduses hakati ironiseerima naisõiguslas-
te-sufražettide üle. Mõistagi ei tahtnud varem 
vabaarmastust propageerinud ja praktiseeri-
nud kommunistlikud naised-mehed nüüd 
oma varasemat hoiakut meenutada. Mäles-
tustest tuleb selleks lugeda ridadevahesid.

Seksuaalsuhete vabaduse ning peremu-
deli ümberhindamisel on analoogia bolše-
vike algse põhilise toetajamassi – revolut-
siooniliste sõdurite eetika ümberhindamisel, 
kelle desertöörlus oli samuti varasemate 
eetikareeglite järgi ülimalt põlastatud. Need 
maailmasõja väejooksikud vajasid oma tegut-
semisele uut eetikapõhja, mida bolševism 
pakkuski. Nõukogude võimu konsolideerudes 
ja riigi kivistudes suruti aga nii vabaarmastus 
kui ka desertöörlus kiiresti raamidesse: naine 
läks uuesti kööki ja sõdur tagasi kasarmusse.

1920. aastate alguses oli aga punaseid 
noori naisrevolutsionääre Eestis silmapaist-
valt palju. Nooruke Olga Künnapuu pandi 
kohtusse viies protsessikaaslase Kaarel Paa-

22 Vabaarmastuse paradiis. – Postimees 15.03.1928.
23  D. L. Hoffmann. Stalinist values. The cultural norms of Soviet modernity (1917–1941). Cornell University 

Press, 2003, lk. 88; A. Blum. Demographic policies. – A dictionary of 20th-century communism. Princeton 
University Press, 2010, lk. 261.

24 Revolutsiooni kindlus N.S.V.L. – Edasi, 20.10.1928; 27.10.1928; 10.11.1928; 17.11.1928; 24.11.1928; 01.12.1928; 
08.12.1928; 15.12.1928; 22.12.1928.

25  Eessaare Aadu. Teel. – Jutustused. Tallinn, 1957, lk. 193.
26 V. Teppich-Kasemets. Põrandaaluste juhi paljastusi. – Akadeemia 2002, nr. 1, lk. 200.
27  D. L. Hoffmann. Stalinist values, lk. 1; 90; A. Di Baigio. Family. – A dictionary of 20th-century communism, 

lk. 317-318.
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siga käeraudadega paari, kuid ta käed olid nii 
ahtakesed, et käerauad üle käe maha libise-
sid. Ta oleks valvuritele märkamatult võinud 
ka vabade kätega liikuda, kuid solidaarsusest 
hoidis oma kätt raudades.28 Anvelt kirjutab, 
et 1. detsembri pöördekatse ettevalmistami-
ses „oli meil umbes 100 naistöölist, naiskoo-
liõpilast jne. kõige vastutavama, kõige kee-
rulisema, kõige hädaohtlikuma töö peal”.29 
Pärast 1. detsembri väljaastumise likvideeri-
mist oli Vene tänava vangla naisosakond nii 
täis tuubitud, et põrandalgi magamiskohti 
ei jätkunud. Tabatuna rääkisid need naised 
meestest vähem ja käitusid väljakutsuva-
malt, ehk nagu kommunismivaenulik autor 
seda kommenteerib, „nagu ka kõikides usu-
lahkudes naised ikka kõige ägedamad on”30. 
Just 1920. aasta esimesel poolel oli ka „maa-
ilma kõigi töötajate isamaa” heaks toimunud 
salakuulamises süüdi mõistetud Eesti naiste 
osakaal kõige kõrgem: kokku mõisteti ajajär-
gul 1920–1940 salakuulamises süüdi 43 naist, 
neist ¾ 1920. aastate esimesel poolel. Enam-
jaolt oli tegemist naiskommunistidega.31 
Alma Vaarman kirjeldab aga uhkusega, 
kuidas kommunistlikud neiud 1922. aastal 
ametiühingute kongressil teenekat revolut-
sionääri sotsiaaldemokraat Alma Ostra-Oi-
nast nokkisid, kuni too nutma hakkas.32 Vik-
tor Kingissepp oli oma tuttavat Ostra-Oinast 
sotside näkiks ja räpakaks poliitiliseks libuks 
nimetanud.33 Küllap kommunistlikud neiud 
Kingissepa hinnangut jagasid.

Naiskommunistide jaoks võis emantsipat-
sioon olla üks revolutsioonilisuse osa. Võitlus 

töölisklassi diktatuuri eest ühelt poolt ning 
võitlus naiste õiguste eest ja protest silmakir-
jaliku kodanliku moraali vastu teisalt võisid 
tollal paljudele näida ühe mündi kahe poo-
lena. Protest traditsioonilise moraali vastu 
ühendas tollal noori kommunistlikke revolut-
sionääre, teisi vasakpoolseid ja boheemlasi.

Noori oligi tollal palju. Nimelt tähen-
das 20. sajandi algus noorte täiskasvanute, 
15–29-aastaste neidude ja noormeeste osa-
kaalu märkimisväärset, kuid ajutist tõusu, ehk 
„noorte paisu” Põhja- ja Lääne-Euroopas, 
aga ka Eestis ja Lätis. See tulenes demograa-
filise ülemineku faasist, kuhu need ühiskon-
nad selleks ajaks jõudnud olid. 

Demograafiline üleminek algas suremuse 
langusest, millele järgnes sündimuse langus.34 
Eestis sai see protsess alguse varakult. Juba 
1888. aastaks oli abielusündimus ülemine-
kueelse ajaga võrreldes langenud 10%.35 
Selle piiri ületamine annab märku madala 
sündimuseni viiva pöördumatu demograafi-
lise režiimimuutuse käivitumisest. Prantsus-
maal toimus pööre nüüdisaegse rahvastiku-
taaste suunas kõige varem, juba 19. sajandi 
esimesel veerandil. 1880. aastatel jõudsid 
samasse pöördepunkti peale Eesti veel Bel-
gia, Šveits ja Saksamaa, 1890. aastatel Läti, 
Rootsi, Inglismaa ja Wales, Leedu, Hollandi 
ja Taani. Ülejäänud ühiskonnad Euroopas 
ületasid piiri hiljem, „maailma kõigi töötajate 
isamaa” 1922. aastal.36 Kirjeldatud pöörde-
punktiga langeb kokku ühiskondade ajaloo-
liselt kõige suurearvulisemate põlvkondade 
ilmaletulek. Oma eelkäijatest suuremad on 

28  K. Paas. Elusalt maetud. – Trellide taga. Mälestusi ja dokumente Eesti kommunistide võitlusest kodanlikus 
vanglas. Toim. J. Saat. Eesti Riiklik Kirjastus, 1962, lk. 392. 

29  Anvelti sõnavõtt 1. detsembri ülestõusust osavõtjate konverentsil 20.04.1925. ERA, f. 24, n. 1, s. 288, l. 120. 
30 J. Saar. 1. detsember 1924 Tallinnas. – Valvur 1925, lk. 94; O. Lauristin. 15 aastat „Demokraatliku Eedeni” 

trellide taga. – Trellide taga. Mälestusi ja dokumente Eesti kommunistide võitlusest kodanlikus vanglas, lk. 250. 
31 R. Rosenthal, M. Tamming. Sõda enne sõda. Nõukogude eriteenistuste tegevusest Eestis kuni 1940. aastani. 

SE&JS, 2013, lk. 78.
32 A. Vaarman-Silber. Vennad Kreuksid ja nende aeg. Eesti Raamat, 1972, lk. 287–288.
33 V. Kingissepp. Iseseisvuse ikke all. Eesti Riiklik Kirjastus, 1953, lk. 158.
34  D. Kirk. Demographic transition theory. – Population Studies, 1996, nr. 3, lk. 361–387.
35 A. J. Coale. Age of entry into marriage and the date of the initiation of voluntary birth control. – Demography 

1992, nr. 3, lk. 338.
36 A. Puur, L. Sakkeus, T. Tammaru. Rahvastik. – Eesti inimarengu aruanne 2012/2013. Eesti Koostöö Kogu, 

2013, lk. 13; A. J. Coale. Age of entry into marriage and the date of the initiation of voluntary birth control. 
– Demography 1992, nr. 3, lk. 336–338.
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need põlvkonnad suremuse languse tõttu ajal, 
mil käivituv sündivuse langus ei ole veel jõud-
nud nende arvukust oluliselt kärpima hakata. 
Suurte põlvkondade jõudmine noorukiikka 
15–20 aastat hiljem põhjustabki „noorte pai-
suna” tuntud nähtuse. 

Seda, et noorte erakordselt ja ajutiselt 
suur osakaal muudab ühiskonna käärivaks, 
uuenduslikuks ja loominguliseks, aga ka heit-
likuks ja konfliktiohtlikumaks, on sedastanud 
paljud autorid erinevaid meetodeid kasutades 
ja erinevaid ühiskondi erinevatel ajajärkudel 
analüüsides.37 Mõned autorid pakuvad, et 
agressiivsus ühiskonnas kasvab noorte meeste 
kõrgema suguhormooni-taseme tõttu.38 
Lisaks on jõutud järeldusele, et konfliktide 
tõenäosus suureneb veel peaaegu kaks korda 
neis ühiskondades, kus linnarahvastiku kasv 
on samal ajajärgul 4% või rohkem.39

Kuid on loogiline eeldada, et poliitiline 
käärimine teataval perioodil ei tulene ainult 
noorte suurest osakaalust, vaid on ka laiema, 
ühiskonna vaimse murrangu osa, mis toi-
mub samal ajal. Nooruslik püüe uue, vabama 
moraali ning poliitilise korra muutuse järele, 
idealism ja erootilisus tõukusid individualisee-
rumisest ja traditsioonilise religiooni seisundi 
kiirest kahanemisest vaimse dominandina. 
Ajaloolane ja demograaf Emmanuel Todd 
leiab, et kirjaoskus ning leviv sündimuskont-
roll – lisagem siinkohal, et need muutused 

kujunevad just ühiskondades, mis on „noorte 
paisu” või sellele vahetult eelnevas faasis – 
tähendavad küll progressi, ent progress pole, 
nagu valgustusajastu mõtlejad uskuda võisid, 
meeldiv sirgjooneline tõus kõigil rinnetel. 
Oma sissetallatud teerajalt väljumine pakub 
lootusi ja võimalusi, kuid võib põhjustada 
ka kannatust ja meeltesegadust. Väga sageli 
kogetakse kultuuriliste ja isiklike perspektii-
vide siiret ühiskondliku ja isikliku kriisiolu-
korrana. Destabiliseeritud rahvad käituvad 
vägivaldselt nii omavahel kui ka teiste vastu. 
Liikumisega modernsusesse kaasneb sageli 
ideoloogilise vägivalla puhang.40

Nii Venemaal kui ka Saksamaal oli „noorte 
pais”, s. t. noorte täiskasvanute (15–29-aas-
taste) osakaal kõigist täiskasvanutest (15 ja 
rohkem) 1920. aastatel kõrgel tasemel. See-
juures Venemaal oli noorte osakaal tipus 
– 1926. aastal koguni 47%, Saksamaal aga 
1900. aasta tipust mõnevõrra langenud, ent 
siiski veel kõrge – 1925. aastal 39%.41 Ees-
tis oli noorte täiskasvanute osakaal aastatel 
1923–1928 suhteliselt stabiilne – 36%. Esi-
mese maailmasõja ajast Eesti kohta andmeid 
pole, kuid näib, et see näitaja pole nii kõrgele 
varem ega hiljem ulatunud.42 Eesti põran-
daluste kommunistide kohta märkis aga N. 
Liidu saadik Leonid Stark 1924. aastal, et ega 
need mingid kommunistid olegi – meie nime-
tame neid kommunistlikeks noorteks.43 1930. 

37  Vt. nt.: S. F. Cohn, K. C. Markides. The location of ideological socialization and age-based recruitment into 
revolutionary movements. – Social Science Quarterly 1977, nr. 1, lk. 462; 469–470; S. P. Huntington. Tsiv-
ilisatsioonide kokkupõrge ja maailmakorra ümberkujunemine. Fontes, 1999, lk. 332; H. Urdal. A clash of 
generations? Youth bulges and political violence. – International Studies Quarterly 2006, nr. 4. lk. 607–608; 
614; 623–624; H. Moller. Youth as a force in the modern world. – Comparative Studies in Society and History 
1968, nr. 3, lk. 237–240; N. Choucri. Population dynamics and international violence: propositions, insights 
and evidence. Lexington Books, 1974, lk. 135; J. A. Goldstone. Revolution and rebellion in the early modern 
world. University of California Press, 1991, lk. 136–138.

38 V. M. Hudson, A. den Boer. Bare branches. The security implications of Asia’surplus male population. MIT 
Press, 2004, lk. 193–195. 

39 R. P. Cincotta, R. Engelman, D. Anastasion. The security demographic. Population and civil conflict after the 
cold war. Population Action International, 2003, lk. 13.

40  E. Todd. After the empire. The breakdown of the American order. Columbia University Press, 2003, lk. 32–33.
41  Arvutusalus: International Historical Statistics. Europe 1750–2000. Fifth Edition. Toim. B. Mitchell. Palgrave 

Macmillan, 2003, lk. 21–22; 35.
42 Arvutusalus: Eesti Statistika andmebaas Statistikaameti kodulehel. Varasemast ajast on kättesaadavad andmed 

1881. aastast, mil see näitaja oli 32,6, ning 1897. aastast, mil see näitaja oli 33,1. 1922. aasta rahvaloenduse 
andmete järgi 35,2. (Arvutusalus: Rahva demograafiline koostis ja korteriolud Eestis. 1922. a. üldrahvalugem-
ise andmed. Vihk I. Riigi Statistika Keskbüroo 1922, lk. 19–20).

43 Eduard Laamani päevik 1922–1940. – Akadeemia 2003, nr. 7, lk. 1566.
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aastatel hakkas noorte osakaal nii Eestis kui 
ka Saksamaal kiiresti langema, Venemaal oli 
see aga jätkuvalt kõrge. 

Eestis, kus pööre demograafilise nüüdis-
ajastumise suunas oli märksa varasema algu-
sega kui Venemaal, oli kiiresti edenenud ka 
kirjaoskuse tase. 1897. aasta rahvaloenduse 
andmetel oli Eestimaa kubermang selle näi-
taja poolest Vene impeeriumi parim ning ka 
Euroopa ja maailma taustal oli Eestis kirjaos-
kuse tase üks kõrgemaid. 10–59-aastaste eest-
laste kirjaoskus oli ca 97%. 20. sajandi kahel 
esimesel aastakümnel toimus ka eestlastest 
kõrgharidusega intelligentsi plahvatuslik 
kasv. Akadeemilise haritlaskonna suhtarvu 
kasvu intensiivsuse poolest tõusid eestlased 
aga esimeste hulka maailmas.44 

Üldjuhul kaasnes murranguga rahvasti-
kuprotsessides ja kirjaoskuse taseme tõusuga 
ka jõuline majandusmuutus – tööstusmaaks 
saamine. Erandiks olid Baltimaad. Eesti oli 
küll majandustaseme poolest Tsaari-Venemaa 
arenenumaid piirkondi, kuid Euroopas jäi 
koos Poola, Läti ja Ungariga pigem keskmiste 
sekka.45 Majandusarengu takerdumine kiire-
nenud rahvastiku kasvu tingimustes võis olla 
19. sajandi viimasel veerandil ja 20. sajandi 
alguses eestlaste intensiivse väljarände üks 
põhjuseid Venemaale. Tööstuse ja linnade 
kasv Eestis kiirenes alles 20. sajandi alguses 
ja eriti maailmasõja eel ja ajal. Tööliste arv 
kasvas sajandi alguse 22 000-lt 38 000-le 1913. 
aastal.46 Kuid hoopis kiire kasv toimus maa-
ilmasõja aastail.

Linna- ja alevielanike arv kasvas 1897. 
aasta 173 000-lt kuni 284 000-ni 1913. aastal, 
ning seejärel eriti kiiresti 337 000-ni 1917. 
aastal.47 Moonaka põline unistus pääseda 
mõisniku voli alt võis küll linnaminekuga 
täituda, ent elutingimused tihti halvenesid. 

Kitsastes tingimustes elamine, alatoitlus ja 
kõige sellega kaasnenud kõrge laste suremus, 
avitaminoos ja tuberkuloos olid üldised.

Seega oli Esimese maailmasõja aegne lin-
naelanike arvu kasv rohkem kui 4% aastas. 
Sõjaaegne Tallinn oli elanikke nii täis tuubi-
tud, et korterit leida oli äärmiselt keeruline. 
Sedavõrd kiire kasv on harv nähtus. Sõja-
aegse Eesti linnaelanike ja tööliste arvu kiire 
kasvu peapõhjuseks oli sõjatööstuse areng 
Tallinnas, kuhu tuli mitukümmend tuhat 
töölist Venemaalt, aga samuti läti, leedu ja 
poola tööliste saabumine sõjapõgenikena. 
Venelaste arv Tallinnas oli 1917. aastaks kas-
vanud sõjaeelselt 13 000-lt 40 000-le, lätlaste 
arv 500-lt 4000-le, poolakate arv 2000-lt 4000-
le, eestlaste osakaal aga kahanenud 72%-lt 
58%-le.48 Lisaks paiknesid Eestis, peamiselt 
Tallinnas maailmasõja ajal suured Vene väe-
koondised. 

See noorte, juurtetute meeste suure osa-
kaaluga inimmass oli erakordselt plahvatus-
ohtlik ja vastuvõtlik just kosmopoliitsetele 
ideedele, nagu marksism. Ehk kommunistide-
vaenuliku autori sõnutsi moodustasid „sajad 
tuhanded Tallinna merekindluse töölised, 
Vene soldatid ja madrused mädanema min-
nes enamluse rammusa taimelava”.49

Eesti ühiskond oli niisiis 20. sajandi algu-
ses n.-ö. ergastatud olekus, ning see olek 
kestis veel 1920. aastatel, mil bolševiseeru-
nud vene rahvusest soldatid, madrused ja 
võõrtöölised Tallinnast Saksa okupatsiooni 
kartuses lahkunud olid. 1920. aastate alguse 
opteerimiskampaania käigus pöördus Ees-
tisse Venemaalt tagasi peaaegu 50 000 ini-
mest, ning on loogiline arvata, et nende seas 
oli ülekaalus noorem seltskond. Kuid sõja-
järgne Eesti ei olnud jõukas maa. Vaesus 
teravdas aga ka sotsiaalseid pingeid. 

44  T. Karjahärm, V. Sirk. Eesti haritlaskonna kujunemine ja ideed 1850–1917, lk. 149-150. 
45  Vt. täpsemalt J. Valge. Lahtirakendamine. Rahvusarhiiv, 2003, lk. 48–56. 
46 M. Pihlamägi. Eesti industrialiseerimine 1870–1940. Teaduste Akadeemia Kirjastus, 1999, lk. 38.
47  V. Kaufmann. Rahvastiku dünaamika ja seda mõjutanud seaduspärasused Eestis XX sajandi esimesel poolel 

(1897–1959). Väitekiri majandusteaduste kandidaadi kraadi taotlemiseks. Käsikiri Demograafia Instituudi 
raamatukogus. Tallinn, 1967, lk. 161. 

48  O. Karma. Tööstuslikult revolutsioonilt sotsialistlikule revolutsioonile Eestis. Eesti NSV Teaduste Akadeemia 
Ajaloo Instituut, 1963, lk. 381.

49  J. Saar. 1. detsember 1924 Tallinnas. – Valvur 1925, lk. 5.
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„Vähem laps hakkas suurema selja taga 
nutma, hingeldades läkastama ja midagi 
nuruma, millest läbi nutu aru ei saanud. 
[– – –] Kraadiklaasi ei olnud. Ma panin käe 
suurema tütre otsale ja põsele – need õheta-
sid tugevasti. Aga siis tuli köhahoog ja rapu-
tas tema higiseks. Katsusin väiksemat – see 
oli tõesti tuline kui kerisekivi. „Nii ei või 
seda ometi minna lasta!” ütlesin Ahasvee-
rule otse kurjasti. „Muidugi ei või! Aga mis 
ma pean tegema?! Olen müünud, mis vähegi 
müüa on, olen siit-sealt toetust nõutanud 
– see ei küüni. Sündigu Jumala tahtmine! 
Olen kõik tema hooleks andnud. Meie ei tea 
tema armunõu…” [– – –] Ma ei tahtnud lep-
likult ja alistudes sallida selle Jumala üleko-
hut, küsisin Ahasveeruselt viimased puhtad 
nartsud, vett kausiga, pesime mõlemad lap-
sed, nühkisime ja kuivatasime. [– – –] Kui on 
meil õigus nõuda uut ühiskonnakorda, siis 
kõige enam nende laste leegionide pärast, 
kes juba esimesest elupäevast päikesest, 
puhtast õhust ja inimlikust toidust peavad 
ilma olema, kes haiguste pesades esimesed 
eluaastad peavad kidunema ja enneaegu 
oma jõuriismed isandatele müüma.”50 

Nii tundis, tegutses ja arutles kaasaegse 
kirjaniku loodud Viktor Kingissepaga sar-
nanev tegelane. 

Nooruslikkus, vaesus ja sotsiaalne eba-
võrdsus muutsid ühiskonna pulbitsevaks ja 
plahvatusohtlikuks, aga ka loominguliseks 
ja uuendusmeelseks. Marksismi erinevad 
harud levisid 20. sajandi esimestel kümnen-
ditel Eestis erakordselt laialt, ent marksism 
polnud siiski Eesti ühiskonna enamuse valik. 
Ka teised Eesti noored inimesed, keda oli siis 
rohkem kui kunagi varem või hiljem, elasid 
oma ajaga kaasa kärsitult ja kõrgepingeliselt, 
kujundades seda aega ise ning lastes end ajal 
jäävalt muljuda. Hendrik Visnapuu märgib, 
et generatsioon, kes nägi Vene monarhia 
lõppu ja iseseisva Eesti algust, tunnetab sel-
gesti vaheaega, mil endine rahvuspoliitiline 

programm lakkas olemast ja uus programm 
polnud veel kujunenud, arenedes sündmuste 
taustal tagasihoidlikust autonoomia nõud-
misest föderatsiooni nõudmiseks ja siis ise-
seisva riigi taotlemiseks. Nende kahe epohhi 
vahel haigutas kuristik: enne 1917. aastat 
võideldi eesti keele professuuri pärast ja oli 
vaid eesti keele lektoraat, kuid 1919. aastal 
avas uksed Eesti ülikool. Visnapuu nimetab 
seda hüppeks tulevikku.51 Selle hüppe pikkust 
demonstreerib muu hulgas see, et eestikeel-
seid algupäraseid romaane ja luuleraamatuid 
publitseeriti Eesti iseseisvuse esimesel aasta-
kümnel rohkem kui kogu Eesti varasema aja-
loo vältel ning iseseisvuse teisel aastakümnel, 
kui arvukad noorte põlvkonnad loomeikka 
jõudsid, veel peaaegu kaks korda rohkem kui 
esimesel kümnendil. 

Küllap kajastavad ka iseseisva Eesti 
ühiskonna julged poliitilised, sotsiaalsed ja 
majandusreformid – mõni neist erakordselt 
edukas, mõni ebaõnnestunud – just noorus-
likku hakkamist ja radikaalsust. Ka iseseis-
vuse saavutamise üheks eelduseks võis olla 
„noorte paisu” kõrgaeg Eestis, sest oli palju 
noori mehi, kes püssi kätte võisid võtta.52 
Võidukas iseseisvussõda, kus osales iga nel-
jas või viies Eesti mees, oli tõstnud eneseuh-
kust, kasvatanud patriotismi ja vastutustunnet 
Eesti riigi ja ühiskonna käekäigu eest. 

Eesti Vabariigi esimese kümnendi kõige 
olulisemaks majandus- ja sotsiaalpoliitiliseks 
ettevõtmiseks oli maareform. Viktor Kingis-
sepp ütles selle kohta: „kogu see meie aja 
mädapaisete plaaster”.53 Küllap oli selles 
omamoodi tunnustustki.

Maareformi põhiarhitektiks ja läbivii-
mise juhiks oli Theodor Pool, noor mees, 
kes sai 29-aastasena ka põllutööministriks. 
Maauuenduse käigus loodi Eesti majanduse 
selgroog iseseisva talupoegkonna näol ja 
vähendati järsult maaproletariaati. Tekkis 
üle 32 000 uue talu ning 23 000 endist mõisa 
rendikohta anti nende pidajatele pärisoman-

50  M. Metsanurk. Jäljetu haud. Eesti Raamat, 1998, lk. 191. 
51  H. Visnapuu. Päike ja jõgi. Mälestusi noorusmaalt. Eesti Päevaleht-Akadeemia, 2010, lk. 267.
52  A. Puur, L. Sakkeus, T. Tammaru. Rahvastik. – Eesti inimarengu aruanne 2012/2013, lk. 15.
53  V. Kingissepp. Iseseisvuse ikke all. Eesti Riiklik Kirjastus, 1953, lk. 84.

Jaak Valge / Eesti ühiskonna käärimine ja marksismi leviku taust 1920. aastatel



72 Tuna  3/2014

K Ä S I T L U S E D  

dusse. Ligikaudsete arvestuste järgi said põl-
lumajanduses maareformi ja maakorralduse 
kaudu peremeheõiguse ca 280 000 inimest.54 
Seda reformi on peetud üheks Euroopa kõige 
radikaalsemaks. Märgiliselt said paljudest 
võõrandatud mõisate hoonetest koolimajad. 
Uute talude ülesehitamine oli aga täis dra-
maatikat.

Ka rahareform väärib märkimist – oma 
raha käivitamine viidi läbi erakordselt eba-
soodsates oludes erakordselt lühikese ajaga. 
1923. aastal tekkis küll defekt, tänu asjata 
lootusele Vene turule, kuhu oli panustatud, 
kuid lõppkokkuvõttes saadi rahandusega hak-
kama keskmise edukusega. Ilma igasuguste 
kogemusteta, ning nagu ka teiste reformide 
puhul, ilma nõu- ega jõuabita. Nn. Rahvaste-
liidu laen saadi alles 1927. aastal, kui rahan-
dus juba stabiliseeritud oli. 

Välismajandusreform ei olnud vähem 
radikaalne kui maareform. Aastatel 1923–
1938 moodustas varem Vene impeeriumi 
kuulunud tolliterritooriumide osakaal Eesti 
väliskaubanduskäibes vaid 12%.55 See num-
ber on hinnanguliselt 7–8 korda väiksem 
kui maailmasõja eel, ning see tähendab, et 
Eesti tegi sarnaselt Lätiga läbi viimase kahe 
sajandi ühe radikaalsema välissidemete 
ümbersuunitlemise maailmas. Osalt võib 
välismajandusreformi allreformideks pidada 
tööstusreformi ja energiareformi, mille 
tulemusena muudeti Eesti majandus ise-
seisvale riigile kohaseks. Lisaks võib eraldi 
käsitleda sotsiaalreformi, mille tulemusena 
tekkis 8-tunniline tööpäev, tasuline puhkus, 
töötülide lahendamine vahekohtus, streigi-
õigus, kollektiivlepingud, õnnetusjuhtumite 
kindlustus jne. 

Nende reformidega käis kaasas Eesti 
kodanluse kujunemine või õigemini laie-
nemine. See ei olnud kaugeltki loogiline ja 
õiglane protsess. Eestis andis oma rahvusest 
majanduseliidile lisavärvingu üks jõukuse 

54  Eesti majanduslik areng iseseisvuse kestel. – Konjunktuur 1938, nr. 1/2, lk. 8.
55  Arvutusalus: J. Valge. Kas Eesti Vabariigi majandussuhete ümberorienteerimine oli vältimatu? – Eesti Vaba-

riigi ja Nõukogude Liidu kaubandussuhted 1920. aastatel ja Eesti integreerumine Euroopa majandusse. 
Magistritöö. Tartu Ülikool, 1992, lk. 7–8. Käsikiri Tartu Ülikooli raamatukogus. 

56  Polity IV poliitilise võimu näitajate ja muutuste andmebaas 1800–2012. Integrated network for societal conflict 
research. Kodulehekülg. 

allikas – nimelt 1920. aastate alguse hangel-
damine Nõukogude Venemaaga. Bolševikud 
müüsid Eesti kaudu maha Tsaari-Venemaa 
kulla ning ostsid siitkaudu Lääne-Euroopast 
kaupu. See pakkus siinsetele vahendajatele 
kohati muinasjutulist teenistust. Lisaks voo-
las Eestisse suuri varandusi koos Venemaalt 
tulnud optantidega, ning need ei pruukinud 
olla nende endi kogutud varad, vaid enne 
ärasõitu tarbekaupade vastu vahetatud vää-
risesemed, kunstiteosed jne., mille hinnad 
bolševike korraldatud majanduskaos oli 
ülimadalaks muutnud. Nii hiilgas ka Eesti 
kujunenud rikaste kiht avantüristide ja afe-
ristide rohkusega. Marksistliku vaatega isi-
kud nägid selles kapitalismi pahesid, kuid 
ärplevate ja laiutavate uuskodanlaste kriti-
seerimine ei olnud kaugeltki ainult marksis-
tide monopol. 

Nooruslikult julge ja rahvusliku, aga kaht-
lemata ka maareformi ja sotsiaalreformiga 
sarnase vasakpoolse idealismi peegelduseks 
oli Eesti 1920. aasta täiesti omapärane põhi-
seadus, mille tulemusena sai Eesti maailma 
üheks kõige demokraatlikumaks riigiks.56 
Hiljem, kriisiajal, sai põhiseadus õnnetult 
poliitilise võitluse objektiks. 

Nende reformide kujundamisel oli niisiis 
oluline ning kohati otsustav roll Eesti vasak-
poolsetel, eelkõige sotsiaaldemokraatidel ja 
Tööerakonnal. Isegi kommunistide mõju, 
ehkki kaudne, oli oluline. Just vasakpool-
sus – mis ei pidanud kaugeltki tähendama 
marksistlikku kosmopoliitsust – andis Eesti 
Vabariigi esimeste aastate poliitikale värvi ja 
see värv oli ergas.

Kõik marksistid tarvitasid oma vastaste 
vastu ühesuguseid võõristavaid vägisõnu, 
nagu „härrad-prouad”, „kartulivabariikla-
sed”, „valged”, „tagurlased”, „reaktsionää-
rid” ja „fašistid” ning laulsid kõikidel sobi-
vatel juhtudel „Internatsionaali”. Kuid neid 
endid lõhestasid mitte ainult rahvusvahelise 
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töölisliikumise põhimõttelised, vaid ka prak-
tilised, kuid mitte vähem kirglikud vastuolud 
– isiklikud suhted ja kahe erineva eesti kom-
munistide grupeeringu rivaalitsemine. Kõike 
seda lõõtsus lõkkele asjakohane, osalt aga 
paranoiliseks võimendunud Eesti eriteenis-
tuse kartus. Eestimaa bolševikud kutsusid 
Eesti tööerakondlasi trudovikkudeks, sot-
siaaldemokraate ja hiljem sotsialiste menševi-
keks ja Eesti sotsialiste-revolutsionääre ning 
neist pungunud iseseisvaid sotsialiste esseeri-
deks. Kindlasti oli nii oma vene seltsimeestele 
kergem selgitada nende negatiivset olemust. 
Niisamuti nagu kaitsepolitsei agentide provo-
kaatoriteks kutsumine. 

Nii olid selle „Internatsionaali” pühaks 
lauluks pidava ja üksteist seltsimeesteks kut-
suva seltskonna omavahelised suhted kohati 
uskumatult pingelised. See oli kääriv ja pul-
bitsev, suletud mateeria, kus vastastikuste 
solvangute järgi oli raske uskuda, et üksteist 
tegelikult ammu tunti ja kunagi oli koos ühist 
asja aetud, kus seltsimehi vahetati, kuid harva 
„kodanlaste” ridadesse siirduti, aga kus väi-
kesedki vaate erinevused võisid põhjustada 
trotskistiks, sotsiaaläraandjaks või sotsiaal-
fašistiks – ehk ketseriks tituleerimise. Kirg-
likkus tegi kokkulepete sõlmimise raskeks 
ja kaaslastes pettumise kergeks. Kirglikkuse 
temperatuur kasvas poliitiliste mõrvadeni. 
Kommunistide poolt Eesti eriteenistuste 
heaks töötamises kahtlustatavad või isegi 
need, kes teise marksistlikusse vennaspar-
teisse siirdusid, võidi reeturitena tappa; 
muidu pikatoimelised, kuid marksistlikud 
eesti mehed võisid tühiasjade pärast omava-
hel vaieldes tulirelvad välja kiskuda.

Nagu kogu Eesti ühiskond, nii olid ka 
Eesti intellektuaalid ja eriti kirjanikud ideo-
loogiliselt vägagi laetud. Isegi ideoloogiavas-
tasus ja tolle aja kontekstis hüpererootiline 
pühendumine isiklikele tunnetele ja meeltele 
oli ideoloogiline. 

Andresen kirjutas hiljem, et ta ei pida-

nud end 1920. aastatel poliitikuks, vaid kul-
tuuritegelaseks.57 Tahtmine poliitikutega, 
eriti kommunistidega vahe sisse teha võis 
prokommunistlike sümpaatiatega intellek-
tuaalide puhul tulla just kommunistide mee-
toditest. Näiteks 1921. aasta 1. mai demonst-
ratsioonil kandsid noored kommunistid 
Vilhelmine Klementi ja Helmi Niineberg 
loosungit. „Värise, sa rasvaläinud kodanlus, 
siin sammuvad sinu hauakaevajad – noored 
kommunaarid!”58 Vaevalt Andresenil või 
Vares-Barbarusel, Semperist rääkimata, 
oleks olnud kerge nendega ühist keelt leida. 
Vulgaarne sõnakasutus ja demagoogilis-dog-
maatiline argumentatsioon võis paljudele 
marksismi poole kalduvatele intellektuaa-
lidele tunduda eemaletõukav, revolutsioo-
nideaegne osalt kirjaoskamatute masside 
rahutu miitingumüha olla aga võõrastav ja 
hirmutav, kuid samal ajal oma äraarvama-
tus, aga siiski eesmärgikindlas tõusvas jõuli-
suses ikkagi ligitõmbav.

Tekst on osa Jaak Valge 2014. aastal ilmuvast 
monograafiast “Punased I”. 

Autor tänab Eesti Vabariigi maksumaksjat, 
kes on rahastanud uurimust haridus- ja tea-
dusministeeriumi sihtfinantseeritava teema nr. 
SF0130018s11 kaudu, ning Allan Puuri, kes 
käsikirjale olulisi täiendusi pakkus. 

57 N. Andresen. Mälestused (1931–1940). 08.10.1962. ERAF, f. 247, n. 51, s. 19a, l. 1.
58 Ülevaade Eestimaa Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu ajaloost. I osa (XIX saj. lõpp – juuni 1941). 

Peatoim. A. Panksejev. Eesti Raamat, 1975, lk. 105. Sellist loosungit kanti ka Juhan Madariku jutustuses 
„Maipüha”. (J. Madarik. Kordnik, lipp ja jalajäljed. Eesti Raamat, 1979, lk. 133). 

Jaak Valge 

(1955), PhD, juhtivteadur,  
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A lljärgnevad eesti sõduri mälestused Esi-
mesest maailmasõjast on kirja pannud 

Peeter Ehrlich 1960. aasta paiku, 85-aasta-
sena. 

Kadestamisväärse mälu ja hea jutus-
tamisoskusega Peeter Ehrlich sündis Tar-
tus Laatsareti tänavas 17. veebruaril 1875. 
Tema isa oli algul vabrikutööline, siis läks 
maale mõisatesse tallimeheks: Räni, Tam-
mistu-Taabri, Vara-Alja, lõpuks Vara-Kaarli. 
Kooli läkski tulevane soldat Varale, siin 
hakkas andeka poisina kohe ka muusika-
kooris pille mängima. Käis laulupeolgi ja 
leeris Tartu Maarja kirikus. Et siis Tartus 
ehitustööliseks hakata. 1896. aastal võeti ta 
kroonusse ja saadeti Varssavi kindlusesse 
muusikakomandosse metsasarvemängi-
jaks. Neli aastat kestnud ajateenistus tsaa-
riarmees oli 21-aastasele poisile algul üsna 
raske taluda (kellele ei oleks?), tasapisi aga 
kohanes ta olukorraga, seda enam, et muusi-
kakomandos oli ka kümme eestlast ja nende 
seiklused Varssavi eesti perekondadega 
olid tihti mõnusalt kandilised. Mälestused 
sajandilõpu Varssavi aastatest on soldatil 
erakordselt värvikad, kahjuks need sellesse 
publitseeringusse ei mahu. 1897. aastal on 
suur keiserlik ülevaatus ja silmast silma 
kohtumine keiser Nikolai II-ga. Pompoosne 
etendus 27 orkestriga, kus muusikamehed 
muidugi kõige rohkem vatti saavad... Suur 
ja puhas armastus blondi juuditari Veera 
vastu, kes rikka kaupmehe tütrena on nõuks 
võtnud Peetri endale meheks kosida... 1900. 
aasta 5. augustil jõudis ta lõpuks koju. Esi-
mesena kohtas Tartu all odrapõllul oma õde 
Annat, kes teda ära ei tundnud. Õige varsti, 
sama aasta jõulude aegu abiellus ta Leeni 

Mõned leheküljed Peeter 
Ehrlichi eluloo päevikust
Enn Säde

Selgisega. Laulatus toimus Tartus Maarja 
kirikus, õpetajaks Paul Gerhard Adalbert 
Willigerode, kelle vanaisa oli 1869. aasta 
esimese Eesti üldlaulupeo peakomisjoni esi-
mees. Esimeste lastega ei olnud perel õnne, 
nad surid paarikuisena.

Jälle ehitustöödel ja talvel ka hobuse-
mees. Ja siis käis Peetril mingi sisemine 
klõpsatus, otsekui laste surmad oleksid pan-
nud ta tegutsema. Ta võttis Karlova mõisalt 
maatüki Lootuse ja Kesktänava nurgale ja 
asus suisa hullumeelse energiaga ehitama, 
müüs valmis maja maha ning ehitas uue ja 
suurema... Aga ta oli nüüdsest majaomanik 
ja Tartu linna kodanik. Töötas ennast üles 
linna keskklassi hulka, ehkki jäi palgaliseks 
kaupmees Kaarel Pandi riideärisse Kau-
bahoovis – puhtam töö! Sündis veel kaks 
tütart. Ja poeg, esimene ja ainus, nimeks 
Evald. Siis tuli difteeria ja poeg maeti juuli-
kuisel pühapäeval, mõni nädal enne Esimese 
maailmasõja algust.

Enn Säde 

(1938), filmimees,  
Liikuri 38-14, 13618 Tallinn, 
enn.sade@gmail.com
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Peeter Ehrlich Tartus 
Pauluse kalmistul 
aastatel 1935–1937.  
Foto perekonna arhiivist.

[– – –]

28. juulil 1914. Hakkas sõda ja mulle anti käsk kodus olla. Selle järel tuli käsk sõjaväe ülema 
juurde minna, kus juba teatati sõja väljakuulutamisest ning et kõik minuvanused mehed peavad 
minema tervisekontrolli. [Peeter Ehrlich oli tollal 39-aastane – E. S.] Läksin, ja mul ei olnud mingit 
viga, mille üle oleks võinud kaevata. Võeti vastu ja sõjamees oligi valmis.

Kolmandal päeval oli juba minek. Pidin minema sõjaväe ülema juurde Meltsiveski tänaval, 
kus hõigati välja paelamehed. Et olin üks nende seast, siis anti mulle 40 meest ja 40 hobust kätte 
ning käsk oli viia need Luuga linna 24. kahurväebrigaadi käsutusse. Viisin need kõik rongi peale, 
no oli ikka sellega tegemist! Olid ju kõik need hobused võetud talumeeste käest ja katsu panna 
kaheksa hobust ühte vagunisse! Saime kuidagi Valga linna, kus oli ette nähtud kaks tundi peatust. 
Seal tuli meie ohvitser minu juurde ja küsis, kust saaks ühe napsi, sa ju siitkandi mees. Rääkida 
tuli ikka aunimega – „Kahjuks ma ei tunne Valga linna.” Mul oli küll endal neli pudelit kaasas, 
mis tööandja-peremees Pant mulle oli andud ja vahepeal mõtlesingi, et kui annaks ühe talle, aga 
ei julgenud. Tollal oli väga suur seisusevahe sõduri ja ohvitseri vahel. Viimaks arvasin, et saagu 
mis saab ja annan talle ühe pudeli ning lisan: „Kõrgeausus, mulle on omakste poolt ühes pandud 
üks pudel. Kui tohin, annan selle teile.” Tema aga võttis selle pudeli nii suure rõõmuga vastu, et 
andis mulle koguni viiskümmend kopikat ja läks ära teiste sekka. Tüki aja pärast tuli tagasi ja ütles, 
„et küll oli tore naps, ei olnud säärast ammu saanud. Ja mis teie nimi on?” Mina kartsin juba, et 
ei tea, mis nüüd saab, alkoholi keeld oli nüüd nii kõva. „Ära karda, mina võin teile mõnes paigas 
jälle kasulik olla.” 

Luugasse jõudsime poole öö aegu. Konutasime niisama metsa all, oli külm ning küll oli nüüd 
hea, kui napsi sai võtta. Olime kõik koos, Tartu linna mehed, jagasin ka sõpradele. Hommikul tuli 
kindral ja hakkas mehi väeosadesse sättima, oli juba mitmed mehed paika pannud, kui tuli üks 
sõdur ja andis kindralile mingi kirja. Kindral tegi kirja lahti ja hõikas: „Kes on Ehrlich?” Astusin 
ette – „Mina, teie kõrgeausus.” – „Seisa sääl nii kaua kuni mina kutsun.” Vaatan – kõik mehed 
sätitakse kohtade pääle, üks sinna, teine teisale. Ja ise mõtlen, et need on kõik väga head teenistuse 
kohad. Kindral aga ütleb, et nüüd on kõik mehed kohtadele määratud, tuleb vaid kaptenarmus 
[allohvitser-laohoidja – toim.] ja tema abi valida. Ma vaatan – mu kõrval seisab üks Pihkva venelane, 
mingi mütsilodu peas, viisud jalas, pruunikas sertukk seljas. Mina tema kõrval nagu riidepoest välja 
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astunud – must ülikond seljas, kõvakaabu peas, valge krae ja mansetid käes... Kindral on kaheva-
hel – kumb saab kaptenarmuseks, kumb abiks. Vanemkirjutaja ütleb, et Kuzmin peab saama, sest 
temal üks pael rohkem on kui Ehrlichil. Aga kindral räägib: „Teeme väikese proovi, kumb parem 
arvestaja ja kirjutaja on. Kuzmin – kui lähete intendandilt sõduritele ja hobustele toitu välja võtma 
ja seda jälle jagama, nii et igaüks oma jao kätte saaks, siis rehkenda nüüd, palju iga sõdur saab 
leiba-suhkrut-tubakat ühe päeva kohta. Mehi on 40 tükki. Ja hobused – neid on ka 40 tükki – palju 
nemad päevas heinu ja kaeru peavad saama.” Kuzminile anti paber, mina kirjutasin oma manseti 
pääle. Ta rehkendas tükk aega, siis andis arve kirjutaja kätte. See vaatas ja ütles, et muidu on 
kõik õige, aga tubaka juures on viga. Nüüd anti minulegi paber, ma kirjutasin manseti päält ära ja 
kontrollisin veel üle, enne kui ära andsin. Mul läks kõik kokku hulka aega vähem. Selle peale ütleb 
kindral: „Näete nüüd, Ehrlich saab pääks ja Kuzmin abiks.”

Niisugune oli minu esimene sõjapäev, ja siis anti meile juba kroonu riided kätte ja valmistusime 
Luuga alt ära sõitma. Mul oli kaasas oma hobune, millega Tartust tulin ja nimelt... Karlova Siile [?] 
hobune, see jäi mulle pea sõja lõpuni. 

Järgmisel päeval sõitsime Varssavisse, minu vanasse tuttavasse linna. Möödas oli ju neliteist 
aastat, kõik oli teistmoodi, oli ju suure sõja aeg. Võtsin oma musta ülikonna ja läksin turu pääle, et 
ära müüa, ükskõik kui palju ta eest saab, aga mitte keegi ei tahtnud. Ja endal polnud nüüd ju seda 
kuhugi panna. Viimaks tuli üks vana naine vastu, andsin ülikonna talle. Ta tundis mind ära, ütles: 
„Kas te pole kindluse moosekant? Mina olen Ivani naine, kes teie suur sõber oli. Ivan on surnud, 
aga poeg elab. Ma annaks teile raha, aga mul pole seda kaasas.” – „Mina ei võtakski sinu käest. 
Ivan oli väga hää mees ja näitas meile neid, kes seal müüri taga pooduna rippusid.” Nii sain oma 
hääst ülikonnast lahti.

Järgmisel päeval marssisime juba Samlaava [Samławki – E. S.] poole. Nii et 5. augustil 1914, 
kui marssisime Varssavist välja, oli sakslane juba tulnud üle Vene piiri. Kui meie jõudsime 
väiksesse Samlaava linna, olid vene väed juba siit sakslase tagasi löönud. Saksa väed olid palju 
kraami maha jätnud, üks küün oli suisa söögikraami täis. Meil olid kõhud väga tühjad, sest meil 
polnud kaasas muud kui leib, aga küüni olid oma kätte saanud jalaväemehed, kellele oli kuul-
davasti antud kõva käsk, et ilma loata ei tohi siit keegi midagi võtta. Kuidas saaks jalaväemehi 
sealt välja hirmutada? Mina olin sellel päeval korrapidaja. Meil oli üks Peterburi vana kardavoi 
Ivan Denissenko, hästi pikk ja kõva häälega mees, kes mulle siis ütles – „ Peeter Ivanovitš, küll 
mina need mehed sealt küünist minema saadan” ja siis röökis hirmus kõva häälega: „Kõrgeaulik 
kindralihärra!!” Jalaväelased küünis kuulsid, et kindral tuleb ja panid kõik jooksu. Meil oli siis 
toidukraami küllaga võtta, mida vaid tahad. Õhtuks oli meie oma sõjaväe supikatel järele too-
dud ning nüüd me marssisime Saksamaale sisse. Kogu rahvas oli ära põgenenud, meil oli sääl 
lihakraami küllaga – talud olid tühjad, võta kas hani või mõni põrsas. Suurt siga ei tahetud võtta 
– mida temaga teha? Egas me sinna seisma jäänud, liikusime ikka edasi, kuni jõudsime varsti 
Soldau [praegu Działdowo – E. S.] linna. Eks ta väiksem oli kui Tartu. Aga ime oli jälle see, et 
kogu rahvas oli linnast välja põgenenud, oli ainult kaks poola naist. Poed olid linnas kõik kraami 
täis, veinikeldrites olid suured vaadid veini täis. Sõdurid jõid palju tahtsid, aga ükski ei viitsinud 
vaadi kraani kinni keerata ja vein jooksis üle keldrite uste. Nii et sõdurid said üle keldri ukseläve 
katelokkidega veini ammutada. Mõnes korteris oli söögitoas laud kuuele inimesele kaetud, kõik 
napsud kõrval valmis. Mina aga ei julgenud süüa, arvasin, et äkki on ära mürgitatud. Kes vapram 
oli, pani nahka ja ei midagi!

Sõdurid võtsid omale mis tahtsid, mõni venelane rabas isegi õmblusmasina kaasa, aga kaugele 
sa kannad? Tassis paar versta ja viskas kraavi. Mina ei võtnud eriti palju midagi, ühe paari kroom-
saapaid siiski. Oli ju poodides kõik segi pillutud, needki olid vist liiga suured saapad. Linna firma 
pääkorterist võtsin ühe naiste kübarasule ja saatsin koju mammile. Ning veel ühe pesulina, sellega 
oli mul hea hobuste heinu tuua.
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Olime paar päeva Soldaus ning liikusime edasi Neidenburgi [praegu Nidzica Poolas – toim.] 
poole. Seal olid väga suured lahingud. Ükskord seisime ühe kõrge mäe peal ja vaatasime, kuidas 
vene väed ahelikus liikusid sakslaste pääle. Korraga läks lahti kuulipilduja tuli ja esimese aheliku 
mehed kadusid meie silme alt. Mõtlesime, et küllap nad viskusid pikali, aga õhtupoole, kui polk 
tagasi tuli, siis nad rääkisid, et Krasnojarski polgust jäi mõnikümmend meest ellu, kõik ülejäänud 
said kuulipilduja tule all surma.

Mina teenisin 20. brigaadi staabis, meid oli sääl kokku ainult 40 meest ja 40 hobust. Staabi 
kindral ja tema adjutant, inimeste ja loomade tohtrid, komandopersonal [?] ja teised ametnikud. 
Ega me ju nii väga rindeliini lähedal olnud kui edasi liikusime, aga mõnikord ikka jäime vaenlase 
tule alla. Olime ükskord juba päris kaugel Saksamaa sees (olin just korrapidajaks), kui panen 
tähele, et kogu öö meie sõjaväeosad taganevad. Lähen siis adjutandi juurde: „Kõrgeausus, kõik 
väed taganevad, palun ütelge kindralile, et mis me peaksime tegema.”

Kindral oli aga adjutandile käratanud, et „kas on taganemiskäsk tulnud? Ei ole! Siis ei liigu 
me kuhugi.” Mõne minuti pärast kappab kohale kasakate polkovnik – „Mis te ootate? Meie oleme 
viimased ja sakslased piiravad teid kohe sisse.” Panime siis muidugi kohe ajama, saime kivitee peale 
ja siis lõhkes üks mürsk just minu ees ja lõi rahakasti [polgu/brigaadi kassa – toim.] vankri teise 
ratta puruks. Säärast rahakasti veetakse kaherattalisel kaarikul, kaks hobust ees, mees istub pukis 
ja ajab hobuseid. Rahakasti juures seisab ööd kui päevad tunnimees. Sel päeval oli tunnimeheks 
Ivan Denissenko, mina olin korrapidajana ka voori juht. No edasi ei saanud me kuidagi minna – üks 
ratas oli katki ja teise hobuse tagumine jalg oli puruks, hobustejuht oli haavatud. Jäime seisma, 
haavatud mees pandi laatsareti vankri pääle ja siis sõitis komandör meie juurde – „Ehrlich, katsu 
rahakast päästa! Saadan esimesel võimalusel, kui paigale jääme, mehed kastile järele.” Midagi ei 
olnud teha, vedasime kasti ühe ratta ja ühe hobusega metsa, oli õnn, et mets nii ligidal oli. Saime 
hädavaevu metsa, kui kuulsime, et teed mööda kihutab saksa ratsa-eelpatrull. Tõmbasin kohe oma 
hobuse suu äärest kinni – „Et sa ei hirnu!” Sakslased ratsutasid meist mööda, poole tunni pärast 
tulid tagasi... Saatsin Ivani siis veidi magama, ise jäin kasti juurde valvesse. Aga ta tuleb ja ütleb: 
„Kuule Peeter! Lõhume kasti ära ja võtame säält nii palju kui soovime ning siis läheme teistele 
järele, peidame raha metsa ja kui jälle edasiminek tuleb, võtame raha üles. Ja ütleme – sakslased 
tulid ja viisid kasti ära, me saime vaevu pakku.” Ütlesin talle: „Kas sa arvad, Ivan, et meid siis ellu 
jäetakse? Meie pageme riigi rahakasti juurest ära, kuhu meid on valvele pandud. Meid lastakse siis 
kohe maha, on ju praegu sõja aeg.” 

Siis läks tema magama ja ütles mulle, et olen argpüks. Hakkas juba päev tõusma, kui ajasin 
Ivani üles ja panin ta rahakasti juurde valvama ning ütlesin: „Ära sina jumala pärast kasti juurest 
ära tule! Iga minut võivad mehed selle järele tulla.” Ise läksin natuke maad eemale männi alla ja 
viskasin pikali. Kohe tuli uni pääle ja siis näen und, et mind tahab üks mees kinžaaliga läbi lüüa. 
Ärkan üles ja vaatan – Ivan seisab minu juures. „Kas sa oled hull, et tuled rahakasti juurest ära? Iga 
minut võivad mehed tulla rahakasti järele ja näevad, et kast on ilma valveta.” Ivan oli ise nii imelik 
ja ei ütelnud midagi... Tüki aja pärast tuligi ohvitser meestega ja esimese asjana vaatas kohe, kas 
kast ja pitsatid on terved. Sõitsime väeosale järele, seal ütles kindral: „Oled tubli mees! Tead ka, et 
hoidsid riigi vara kakssada kaheksakümmend tuhat rubla?”

Teisel päeval oli päevakäsk ja loeti ette – minul on üks aste aukraadi tõstetud, olen nüüdsest 
vanem-feuervärker [Feuerverker – allohvitser suurtükiväes – E. S.] ja mulle anti Georgi rist ja Ivanile 
anti hõbe-auraha. Sellest saati pidid lihtsõdurid mulle au andma.

Nüüd sõitsime jälle Poolamaale tagasi, sest meid löödi Saksamaalt välja! Siis tuli ühtepuhku 
ühest kohast teise liikuda, kuhu jälle rohkem tulejõudu vaja oli. Seal oli staap, kus mina teenisin ja 
meie alla käisid kahurväe patareid ja kõik parkid [?], mis jälle omakorda patareide alla kuulusid. 
Olime üldiselt ikka rindejoonest tagapool...

Need kuud läksid küll ruttu mööda, ei saanud saapaid jalast ega riideid seljast võtta, kogu 
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aeg oli sõit peal ning kunagi ei teadnud ju, millal jälle edasisõit tuleb. Nii hakkab üks aasta läbi 
saama, olen kodust kirjasid saanud ja ise ka sinna kirjutanud. Ise olen rõõmus, et olen terve ja 
kodurahvas on kah praegu terve... Praegu seisame ühes suures poola mõisas, kus on suhkruvab-
rik. See on Tureski nimeline vabrik, millel on oma politseiapteek ja haigla. Meid võeti seal väga 
hästi vastu, suhkrut anti nii palju kui tahad. Seal seisime kaks kuud, siis tuli aga jälle pikk sõit 
– sakslased olid Lodzi linna ära võtnud. Oli just jõulupühade aegu, kui meie väed linna tagasi 
võtsid. Kui meie linna sisse läksime, siis olid poola kaupmeestel igas äris lauad söökidega kaetud 
ja kutsuti sööma. 

Mina läksin ühte riideärisse ja tahtsin kootud mütsi osta, see pidi olema niisuke silmauku-
dega müts, muidu on kogu nägu kaetud. Sedakorda oli väga külm ilm. Läksin poodi, üks härra 
tuli vastu ja jäi mind vahtima ja ütles – „Kas teie ei ole Tartu mees Pandi riideärist? Mina olen 
Krisihenri [?] vabriku agent [Łodzi suurimate vabrikute hulgas ligilähedase nimegagi ei olnud – 
E. S.] ning olen Tartus sada korda käinud ja sääl igasse ärisse kaupa müünud. Tundsin teid kohe 
ära. Mis on teie soovid?” Ütlesin, et tahan kootud mütsi ja mingeid pehmeid jalarätte. Tema tõi 
kohe paar mütsi ja suure tüki villast riiet, paari sokke ja sõrmkindaid. Mina ütlesin, et mul ei ole 
nii palju raha. Tema – „Kes siis sõduri käest raha võtab?! Teie ajasite sakslased linnast välja ja 
kes teab, kui palju te Tartus olete selle vabriku kaupa müünud. Võtke mis teil vaja on ja maksta 
ei ole vaja midagi.”

Sellega astusime juba 1915. aasta sisse ja läksime õige Saksa piiri ligi. Tegime metsa alla koopad 
[punkrid] ning olime seal kaks kuud. Aga siis tuli jälle sakslase eest pageda, saime suure vaevaga 
veel välja, sest olime juba ümber piiratud. Taandusime jälle Lodzi linna, aga ega sealgi saanud 
rohkem olla kui paar päeva, sest pidime sealtki jalga laskma, kuna sakslane tahtis meid jälle ümber 
piirata. Saime oma komandoga ühte küüni varjule, mille alumine osa oli kivist ja pealmine puust. 
Olime seal kõik kõhuli maas, püssikuulid jooksid puu osast läbi, aga vana Ivan ajas meile anekdoo-
tisid ja nii ei pannud me kuulirahet tähelegi. Öösel saime sealt nii ära minna, et sakslane ei pannud 
tähelegi. Selle järel jõudsime ühte suurde Poola alevisse, kus seisime mitu kuud. 

Mina sain ühe õige suure ja pika härra juurde korterisse. Ta oli 7 ja pool jalga pikk ja 114 
aastat vana, aga väga tark. Olgu mis tahes haigus sul oli – tema tegi kõik terveks. Ma sain ükskord 
veremürgituse. Meil oli arstiks üks professor, kes vaatas mind üle ja ütles: „Silmapilk sõitke kohe 
välihaigemajja, aga ruttu! Muidu võib olla juba hilja.” Läksin tuppa riideid võtma, korteriperemees 
küsis, et kuhu ma sõidan. Näitasin kätt, mis oli juba sinine ja paistes. Ta vaatas – „Mürgitus on juba 
suur, aga sinna haiglasse on15 versta maad. Kui sa sinna jõuadki, võib olla juba hilja. Võta riidest 
lahti ja heida voodisse, vast saame ise hakkama.” Võttis kapist mitu klaasi ja purki, andis mulle 
ühest pudelist õlleklaasi täie vedelat jooki ja teisest purgist mingit segu ning mässis käe kõvasti 
kinni. „Heida magama!” Uinusin kohe ega ärganud enne kui täitsa õhtul, paistetus käel oli alla 
läinud ning valu polnud kuskil. Läksin õue, aga sääl tuli professor vastu, jäi seisma – „Kust sa siia 
said? Sa pidid ju haigemajas olema.” Vaatas kätt ja ütles – „See on küll ime, et nii suurest mürgi-
tusest terveks said ja veel nii ruttu.” Seletasin talle, et see vana härra ravitses rohtudega. Tuli kohe 
sinna ja küsis – „Mis rohi see oli, millega te veremürgituse nii ruttu ära võtsite?” 

Vanahärra aga küsis vastu – „Härra professor, kui vana teie olete?” 
Professor – „Olen 55 aastane.” 
Vanahärra – „Vaat saage ka 114 aastat vanaks, siis teate teie ka, mis rohi see oli, mis soldati nii 

ruttu terveks tegi. Mina ei tarvita ühtegi apteegirohtu, korjan neid igalt poolt ise, kus neid aga on. 
Iga haige vastu olgu oma rohi.” 

Ta kandis pikka valget mantlit, mis oli punase vööga pealt kinni tõmmatud. Kahe kuu pärast 
suri tema ära, aga oh häda – polnud nii pikka puusärki kui talle vaja! Surnuaed oli just meie väeosa 
juures mäe otsas, läksime kõik oma sõpra saatma. Aga venelased ju kardavad väga surnuid ning 
ütlevad, et tema hakkab kodukäijaks. Kirstul oli jalutsist ots ära löödud, jalad olid tükk maad väljas 
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ning naised mähkisid parasjagu jalgade ümber riideid, kui pea liikus. Vana Ivan seisis minu kõrval 
ja ütles – „Peeter Ivanovitš, näe – vanamees liigutab pead.” Ma rahustasin teda, et „nägin küll, sest 
naised ju mähkisid riideid jalgade ümber ja siis surnu muidugi liigutab”. Venelased aga kinnitasid 
ühtesoodu, et tema hakkab kodu käima ja mina lisasin siis, et küllap ikka hakkabki. 

Läksime koju, sõime õhtust. Mina olin just sel päeval korrapidaja, seadsin kõik mehed igaüks 
oma posti peale. Rahakasti [kassa] juurde seadsin Peeter Vassiljevi. Karauuli kord on ju nii – ühed 
on posti peal, teine osa on toas ärkvel, aga kolmas osa võib magada. Karauuli pealik ei tohi magada. 
Kui aeg on käes, läheb ja vahetab mehed posti peal välja ja tuleb ise jälle sisse.  Oli ilus sügisene 
aeg, päev oli 23. september 1915. Sain vaevalt tuppa, kui mulle järele jookseb Vassiljev – „Päälik! 
Lase mind või maha, aga mina rohkem välja ei lähe! Vanamees on kuuri kõrval ja vahib sääl, aga 
pikk habe muudkui liigub.”

Mina – „Kas sa oled hull ja jätad rahakasti ilma valveta? Juhtub mõni ohvitser tulema, siis 
lastakse sind maha.”

Vassiljev – „Lasku kui tahavad, mina välja ei lähe...”
Läksin ukse peale vaatama, tõepoolest – vanamees oli küüni kõrval. Kutsusin ärkvelolijaid, et 

lähme vaatame. Venelased keeldusid kohe – nemad ei lähe! Oli paar lätlast ja poolakat, panime 
kuulid rauda ja läksime välja. Arvasime, et äkki on mõni salakuulaja. Laskevalmis püssidega astu-
sime ligemale ja mis me nägime: küüni otsa juures oli püstvärav, sinna otsa oli sõdur oma märja 
pesu kuivama pannud. Ninarätik oli kesk väravat lipi otsa seotud, see näis vanamehe habemena. 
Värav liikus tuule käes mõnikord nuka taha, vahel tuli jälle nähtavale. Oli pilves öö ja tõepoolest 
ei saanud aru, mis asi see seal on, sest päeval, kui kabelist tulime, ei olnud sinna pesu pandud. Nii 
lõppes see vanamehe koduskäimise lugu.

Siis aga anti pikem puhkus ja sõitsime päris Eestimaale Tamsalu jaama juurde. Seisime seal kuu 
aega, käisin muidugi ka kodus oma peret vaatamas. Kõik olid terved, aga Waldit ei olnud. [Ainus 
poeg Evald, suri noorelt difteeriasse – E. S.] Lasin ennast mammiga üles võtta, see pilt on veel alles.

See kolm nädalat läks kodus küll nii ruttu mööda...
Nüüd sõitsime Kiievi kaudu Odessasse Musta mere äärde. See oli 1916. aastal. Eks tuli säälgi 

mitmed kohad läbi käia. Sellepoolest oli seal väga hea, et saada oli kõiksugu puuvilju muu sõduri-
söögi kõrvale. Ükskord pidime ruttu edasi minema ja ma läksin leiba tooma. Meil olid liini peal oma 
leivaküpsetamise raudahjud. Arteltšik [artellitööline, seal siis leivaküpsetaja, s. t. väeosa majandas 
ennast ise ja majandustööd tegi artell – toim.] ütles tookord, et „võta nüüd niipalju leiba kui jõuad, 
sest peame kohe edasi liikuma ja leivad jäävad meist maha. Ning seda portsu ma arvele ei pane.” 
Panin oma kraamivedaja koormale siis lisa ja võtsin veel ühe küüdimehe kahe hobusega. No tuligi 
pikk sõit oma paar nädalat, mil leiba ei toodud järele, aga minu meestel oli leiba küllalt. Ükskord 
seisime ühes külas ning teise polgu komandör tuli meie komandöri juurde ja ütles, et „leiba ei saa 
ning peate palja supiga läbi saama”. Meie oma oli ütelnud, et „ei tea – meil on leiba küllaga”. See-
järel lasti mind sinna kutsuda, et seletaksin, kust mina leiba saan selle kahe nädala jooksul. Mina 
– „Seal metsas, kus leiba küpsetati, jäi paar vagunitäit leiba maha. Mina panin oma mehele koorma 
peale ja võtsin veel küüdimehe, nii et me saame veel hulka nädalaid omadega läbi.“

Meie kindral ütles selle peale teisele kindralile – „Meie kaptenarmus on eestlane ja Georgi risti 
kavaler ning ei jätnud leiba sakslastele. Nii et kui sul on leiba, siis anna minu sõbrale üks päts.” 
Muidugi tõin pätsi leiba ja see teine kindral andis mulle 20 kopikat.

Nüüd tuli meil üle Musta mere sõita. Laev oli nii suur, et peale mahtus üle saja hobuse ning 
paar tuhat meest ja kõik kahurid kuuli[mürsu]kastidega ning vankrid. Nagu olime maandunud, 
tuli sõit Rumeeniasse, et sealt sakslane välja lüüa. Oli see kõik 1916. aasta augustikuul, mil olime 
Rumeenias.

Küll olid seal kõik mehed ühesugused – pruun pikk mantel seljas, torumüts peas, vööga pealt 
kinni ja kõigil pikad habemed ees. Kahe kuuga oli sakslane sealt välja löödud.
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Sealne rahvas on vaene rahvas, peatoit on neil kukuruus, aga lambad on väga toredad. Sealt 
tulevadki need karakull-nahad ja õige pika villaga nahad. Rahvas on muidu päris lahke ja lau-
lu-tantsupidude armastaja.

Edasi tuli sõit Bessaraabiasse, kus enamjagu on kõik moldavaanid [moldaavlased – toim.] ja 
päris vaesed. Jõudsime sinna öösel. Pealt on majad päris kenad, sest neil on see mood, et perenaine 
värvib igal kuul maja väljapoolt üle. Seal olla saada kõiksugu värvaineid maa seest. Majas sees 
oli kaks suurt tuba. Eestoas ühes nukas oli ahjusuu kaminaga, teises nukas oli lammas oma kahe 
pojaga. Kõikjal on muldpõrandad, aga see muld on kõva ja sile. Teises toas magavad kõik koos, olgu 
kui palju peret on. Tagaseinas on üle toa seina põlvekõrgune mullast ase. Seal magab isa emaga, 
poeg oma naisega, tütar oma mehega ja kui lapsi on, siis kõik sealsamas.

Teisel päeval läksime üle Bistrita jõe [sellise nimega jõgi on Transilvaanias, vast võiks sama 
nimega olla ka mõni tilluke jõgi Bessaraabias – E. S.] See paik on Bessaraabia kubermangu Akker-
manni kreis. [Tollal kuulus vene riigile. Akkermanni linn – türgi keeles Ak Kerman – Valge Kindlus, 
on nüüd Belgorod Dnestrovski Ukrainas – E. S.] Teisel pool jõge oli kui teine maailm – väga suur 
küla 40 taluga, kõige väiksem talu oli 75 vakamaad põldu, kõige suurem – 300 vakamaad. [75 Riia 
vakamaad on 27,75 hektarit; 75 Tallinna vakamaad on 13, 5 hektarit – E. S.] Need olid kõik saksa 
kolonistid, kes olid siin elanud juba üle kuuekümne aasta. Ja elasid väga jõukalt! Külas oli ilus lute-
ruse kirik, põllutööriistad olid kõik esimest järku, igal talul oli oma viinamarjaistandus. Selles talus, 
kus minu korter oli, oli peremees sõjas surma saanud, perenaise isa elas aga teises külas ning käis 
tihtipeale oma tütart vaatamas. Talus oli ka 12 vakamaad viinamarja-aeda. Kord ütles vanaperemees 
mulle – „Ostke see talu ära. Siin on väga hea elada, töörahvas on siin odav, moldaavlased joovad 
oma veini kohe ära, kui see valmis saab... Nad on kõik ühes talus koos – kogu pere oma poegade 
ja tütardega. Sügisel peavad praasniku ja talveks on leib otsas. Siis tulevad – anna mõni puud jahu! 
Suvel aga tulevad ja teevad töö ruttu ära.”

Mina kauplesin siis selle talu ära seitsme tuhande rubla eest ja tegime nii, et kui sõda lõpeb ja 
koju lähen, võtan oma pere ühes ja tulen siia. Aga saatus tahtis teisiti. 

See kõik oli 1917. aasta jaanuarikuul.
Sakslased on väga usklik rahvas. Igal hommikul peab peremees palve ära, kui tööle lähevad ja 

õhtul jälle. Igas peres oli seal kas klaver või harmoonium ehk orel. Tütar või poeg läks pilli ette, 
isa ütles sõnad ja nii peeti õhtupalvus. 

Mulle anti igal hommikul ja õhtul suur kruusitäis veini, söök ja kohvi muidugi ka. Nad söövad 
enamjagu linnuliha, olgu kas hani või mõni teine suleline. Seal läheb väga vara kevadeks, märtsikuul 
tehakse juba täiel hool vili maha. Aga seal on ka seitse jalga mustmullamaad ja all on savine põhi. 

Ühel hommikul sõitsin oma hobusega jaamast kirju tooma, sest minu hobune oli väga rammus 
ja tahtsin teda jalutada. Muidu oli meil selle jaoks kolm meest, kes tõid kirjad alati ära. Täna sõitsin 
mina jaama, rong sõitis kohe sisse, mina seisin platvormi peal. Vagunist tuli üks kasakas välja ja 
tahtis jaama minna. Talle tuli vastu noor ohvitser ja noomis, miks kasakas au ei anna, mille peale 
kasakas vastas, et ei ole lubatud. Ohvitser lõi kasakale vastu nägu, misjärel kasakas tõmbas mõõga 
välja ja lõi ohvitserile täie jõuga vastu õlga. Ohvitseril kukkus käsi maha ning ta vaarus ise külili 
pikali. Mina läksin ruttu jaama, et muidu võib veel küsimisi tulla, kuidas see asi oli. Võtsin kirjad 
ja ajalehed ära – mulle käis iga päev Postimees – ja kui olin lehe kätte saanud, nägin suure punase 
kirjaga pealkirja: KEISER ON ALLA KIRJUTANUD, et tema loobub Vene riigist ja võim on Aju-
tise Valitsuse käes, töörahva ja talupoegade käes ja Petrogradis on kõik sõjaväeülemad arreteeritud.

Läksin lehtede ja kirjadega väeossa, adjutant tuli vastu. Ütlesin talle – „Keiser on valitsusest 
lahti!” Ta ehmatas kõvasti – „Ole vait, vanamees võib kuulda ja siis oled sina kadunud hing.” Mille 
peale andsin talle lehed kätte, ta vaatas, mis lehtedes seisis, küll kohkus ära ja jooksis kindrali 
juurde. See oli 1917. aasta märtsikuul.

Nüüd seati kohtadele kõik uued ülemused, meie kindral jäi oma koha peale, sest ta oli väga 
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hea mees. Sõitsime Bessaraabiast ära Ukrainasse, olin juba üle neljakümne vana. Äkki võeti mind 
esimeselt liinilt ära ja viidi oboosi [moonavoori – E. S.] ning valiti sõdurite poe kaubamuretsejaks. 
Küll tuli nüüd sõita ühest linnas teise – kui oli tubakat vaja, siis sõitsin Moskvasse, kui puuvilju, 
siis Odessasse, kui paberosse, siis Petrogradi, kui kalakonserve, siis Tallinnasse. Kord tuli mul üks 
pikem sõit, üle nelja tuhande kilomeetri. Mind saadeti ühte kindrali poega Taškendist ära tooma, 
kellel oli teine jalg ära, oli ühe jalaga. Läksin sinna haigemajja, aga arstid ei andnud veel kätte, ei 
lubanud välja lasta, sest ta oli veel väga nõrk. Mul tuli seal üle kuu oodata. 

Nägin nüüd, kuidas sealne rahvas elab. Seal pole ühtegi naist palja näoga, kõigil on näod kaetud. 
Välja arvatud muidugi need naised, kes on sinna läinud elama – need näevad samamoodi välja, nagu 
meie naised. Nägin ka, kus need meie sauna tuustid [matšalkad – E. S.] kasvavad. Need on nagu 
meie seemne kurgid – kui on täis kasvanud, siis pannakse puurenni ja lastakse vesi peale ning hõõru-
takse seemned välja. Siis kuivatatakse ära, pressitakse kokku ja saadetakse meile sauna matšalkaks.

Viimaks sain oma haige kätte ja sõit hakkas peale, aga küll oli see sõit väga vaevaline. Sõja aeg, 
sõitjaid väga palju... Viimaks jõudsime Petrogradi. Kui saime pärale, siis kindralipoeg juba teadis, 
kust saab telefoneerida, mille järel tuli jaama kohe kahehobuse sõiduk. Istusime peale ja olimegi 
Nevski 42. Kui tuppa jõudsime, jooksis vanaproua, tema ema, meile vastu, musitas poega ja tänas 
mind. Söögilaua ääres toppis vanaproua mulle ikka ühte ja teist, kui sai kuulda, kuidas ma mõni-
kord tema poega käte peal hoidsin ja õieti magada ei saanudki. Pidin teda ju kogu aeg valvama. 

Kindral, tema isa, andis mulle sada rubla ja kirjutas mu aadressi üles, et küll tema mind meeles 
peab. Aga aeg, see sõi kõik ära ja ega tal endalgi polnud vist enam midagi...

Käisin siiski ka oma kodus ja nägin pere ära – kõik olid terved. Sõitsin tagasi oma väeossa ning 
kohe selle järel sõitsime Leedumaale Vilnosse [Vilniusesse]. Oli just kevad enne Lihavõttepühi. 
Meil ei olnud enam siis selle söögiga nii, nagu oli enne – kõigest oli puudu. Läksin siis intendandi 
juurde söögikraami hankima. Seal oli mul tõesti õnne – intendanditeenistuse ülem oli meie Karlova 
härra vürst Bulgarin, minu oma härra. Nagu ta mind nägi, tundis mu kohe ära, tuli juurde ja ütles 
toapoisile, et pangu kohe teemasin üles. „Sina, Ehrlich, justkui teadsid ära, et me saime terve rongi 
toidukraamiga kätte. Kõiksugu vorste ja sinki, mis juudid tahtsid sakslastele saata. Nüüd annan 
sulle nii palju kui tahad, aga ära sa kõike ära jaga – jäta omale tagavaraks, ega nii alati ei juhtu.”

See trehvas just pühade eel. Läksin välja oma voorimehe juurde, ütleb – „tema käest küsivad 
kõik, et mis mees sina oled? Vürst laseb sulle kohe teemasina üles panna ja joob koos sinuga teed.” 

Laoülemad tulid minu juurde – „valige välja, härra, mis teie soovite. Küll meie mehed kannavad 
teile voorimehe vankrile peale. Meil on vürsti käsk, et te võite võtta, mis tahate ja kui palju soovite.”

Valisingi siis ikka kõige paremat, oma jaoks veel eriti kõige paremat. Sõitsime koju ja viisime 
kogu kraami minu lattu. Peremees, kelle juures ma korteris olin, tuleb ja ütleb mulle – „staršii, teie 
saate otri hobuste jaoks ja teie ütlesite, et hobustele ei või nii palju otri anda. Mina pakun teile 
veel rohkem kaeru, sest mul on seemne jaoks otri vaja, neid ei ole kuskilt saada.” No nii – tegimegi 
vahetust.

Nüüd tuleb peremees uue jutuga – „kas tead, staršii, neist saaks pühadeks väga head õlut teha”. 
Küsin – „kus seda õlut siin saab teha, pole ju sihukest ruumi ja mina ei oska õlut teha.” Leedukas 
– „Jätke see minu hooleks. Meil siin alevis on õllevabrik, praegu see küll ei tööta, aga ma rääkisin 
enne pruulile, kes arvas, et võiks proovida, kui tema ka natuke omale saaks.”

Viisime siis odrad sinna alevisse pruulile. See aga räägib – „nendest otradest võib mitu vaati 
õlut teha, aga mina teen teile nisukese õige kõva, missugust te ei ole enne maitsnud.”

Ja pühadeks oligi õlu valmis, mille viisime minu lattu, nii et sõdurid ei näinud. Muidugi peale 
minu küüdimehe. Pühade laupäeval läksid venelased kirikusse ning mina ja paar eestlast võtsime ja 
seadsime õue peale söögilauad üles. Tõin need vorstid ja singid kõik välja ja panime laudade peale 
valmis, õllevaadi seadsime puki peale, leiba oli sõduritel endal küllalt. Saia sain intendantuurist igale 
üks päts. Peremehe käest vahetasin otrade vastu paar liitrit samagonni ja sellega oli alamväelaste 
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lauad valmis. Nüüd läksime ohvitseride korterisse, kus oli vaid üks ohvitser, poolakas ja katoliiklikku 
usku, mistõttu polnud kirikusse läinud. Räägin talle: „Olen saanud kõik need toidukraamid vürst 
Bulganini kaudu. Tema on minu härra, tema maa peal on mul Tartus maja.”

Ohvitser: „See on päris ime. Meil oli teada, et riigi poolt nende pühade aegu ei saa muud kui et 
iga mees saab ühe muna ja kaks naela saia. Kui sa nii räägid ja näitad, siis on meil ju kõige paremad 
pühad sel sõja ajal – ei ole ju enam ammu saanud head sinki ja veel seda kallist vorsti.”

Mina: „Aidake siis mul siia laud katta.”
Ta läks ja kutsus peretütre, see tõi kohe laua verandale ja kattis laudlinaga. Minu abilised tõid 

vorstid ja singid lauale, peretütar oli osav lauakatja ja tõi veel kevadlilli vaasi. Õlleankru panime 
laua otsale ja siis tegin samagonnipudeli lahti, lisades suhkrut, nii et oli päris kena naps. Pakkusin 
siis ohvitserile – „Katsuge ka minu taari ja ütelge, kuidas maitseb. Ei ole vist suurem asi, aga peab 
leppima. On ju sõja aeg.” Ta võttis klaasi, proovis ja raputas pead – „Küll olen mina õlut joonud, 
aga niisugust ei ole veel kunagi saanud.” Võttis laualt klaasi, et veel proovida, aga klaas oli laua 
küljes kinni. [Jäi nii kähku purju? – E. S.]

Olin öelnud pruulile, et see ankur tehke õige hea, see saab ohvitseridele. Sõdurite oma oli 
muidugi lahjem, aga ikka kümme korda parem kui ärist ostetud õlu.  

Siis tuli kirik välja ja mehed seati ritta ning kindral pidas kõne ja soovis häid pühi – „Kristus on 
üles tõusnud. Annaks Jumal, et meie kõik oleksime järgmisi pühi vastu võtmas oma kodus. Oleme 
kõik üheskoos juba neljandat aastat sõjas olnud, aga pole kunagi pühi nii vaeselt vastu võtnud kui 
nüüd. Alati oli meil pühadeks midagi paremat, aga nüüd ei saa igaüks muud kui ühe muna ja kaks 
naela saia sinna peale. Sõdurid, sööge!” 

Siis sekkus meie poolakast ohvitser: „Seltsimees [?] kindral, meil ei ole selle sõja ajal niisuguseid 
pühi veel olnud, kus saame nii toredaid maiustusi maitsta, lähme ja proovime.” 

Kindral: „Kust me seda saame?”
Ohvitser: „Selle on meie kaptenarmus kõik muretsenud. Katsuge kõige enne siit klaasist.” 
Kindral maitses, vaatas lauda ja lõi kolm korda risti ette: „Mina ei ole oma elus niisugust õlut 

maitsnud ja ei saagi vist maitsta ja veel missugused suupisted. Mul tuli suisa vesi silma.” Siis astus 
minu juurde ja küsis, et „kust sa oled seda kõike välja võtnud?” Mina rääkisin talle kõik ausalt ära, 
ta võttis ja surus mu kätt – „Küll sul on tark pea, mis seda kõike on välja mõtelnud.”

Nüüd läksin oma meeste juurde, sest nemad ootasid mind, ütlesin ka paar sõna ja soovisin neile 
häid pühi ning kutsusin lauda. Neid oli kokku 35 meest, ohvitseride lauas oli aga 8 meest. Andsin 
igaühele hea pitsi napsi ja käskisin võtta, mida keegi tahab. Minu abiline kallas õlu välja, kõigil oli 
ütlemata hea meel ja nad lasid ühtepuhku kõlada „Elagu Peeter Ivanovitš!!” Aga meestel läksid 
pead kuumaks, tõmbasid mind oma õlgadele ja kandsid läbi küla, ise karjudes – „Elagu Peeter 
Ivanovitš!!” Kui lõpuks mind maha pandi, tuli see Ivan, kellega me rahakasti juures metsas olime 
(tema tahtis ju, et lõhume kasti ära ja võtame raha ära, aga mina mitte nõus ei olnud), see Ivan 
võttis nüüd minu kaela ümbert kinni ja andis suud ja ikka palus: „Peeter, anna mulle andeks...” Aga 
mina ei saanud aru, mida ma talle andeks pidin andma, kuid tema muudkui – „Anna mulle andeks!”

„Ivan, meie oleme 4 aastat ühes olnud ja pole veel kordagi tülis olnud. Mida ma pean sulle 
andeks andma?”

„Tead, Peeter, kui me olime seal Soldau metsas rahakasti juures... Sina magasid ja mina olin 
rahakasti kõrval. Ja mulle tuli mõte, et löön sind kinžaaliga läbi, võtan raha ja lähen omade juurde 
ning ütlen, et sind tapsid sakslased ära, kuid mina sain pakku. Tulin sinu juurde selle mõttega, aga 
kui sa silmad lahti tegid, siis kadus mul julgus ära ja ma jooksin kasti juurde tagasi. Kas sa saad 
nüüd mulle andeks anda?” 

Võtsin tema kaela ümbert kinni – „olgu sulle, Ivan, kõik andeks antud.” 
Pidu läks aga täie hooga edasi kuni õhtuni ja kõik lõppes hästi.
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1917. aasta 15. aprillil sõitsime Leedust ära Düüna jõe äärde Nakrhva [ilmselt Nīderkunī, tollal 
alev Dvinski lähedal, nüüd Daugavpilsi linnaosa – E. S.] alevisse Dvinski [Daugavpilsi] linna juures. 
Seal tuli suur lahing – meil veeti üle miljoni kahurimürsu, sest sakslane tükkis suure jõuga peale. 
Ühel päeval hakkas meie patarei tuld andma, ei olnud ühte minutitki vahet. See olla olnud kõige 
suurem kahurituli terve sõja ajal. Ja sakslane taganes Riia taha.

Me saime nüüd päris rahul elada ning olime rõõmsad, et võisime rahulikult magada. Aga 
hobuste söögiga oli paha, sest anti vana kopitanud heina. Otsisin mõnda kohta, kus saaks hobust 
sööta ja läksin surnuaeda, sest seal oli väga ilus rohi haudade vahel. Õhtul võtsingi hobuse ja 
nööri ja läksin surnuaeda, sidusin nööri risti külge ja heitsin magama. Värskes õhus tuli hea uni 
peale, ma ei teagi, kuipalju ma magasin. Ühekorraga jookseb siis hobune minu juurde, ise korskab 
ja vahib surnukambri poole. Tõusen üles ega näe midagi, aga hobune muudkui vahib ikka maja 
poole. Korraga näen – maja tagant tuleb pikk valge kogu välja, must rist seljas ja kõnnib just minu 
poole. Mõtlen, mis teha – kas hobuse selga ja minema kihutada või... Aga seal pool oli just värav 
ja siis ma ütlesin endale – mis sõjamees mina küll olen, kui kardan kodukäijaid. Tõmbasin mõõga 
tupest välja ja astusin täiel sammul kodukäija poole. Sain tema ligi, kui ta hakkab paluma – „kallis 
staršii, ärge mulle midagi tehke! Mina ei ole kodukäija ega varas. Minu mees sai sõjas surma, mul 
on neli last ning ei ole kodus puuraasugi, millega lastele süüa teha. Tulin öösel surnuaeda, et saaks 
mahakukkunud katkiste ristide tükke.” 

Nägin, et naisel on silmad vett täis. Läksin hobuse juurde, lõikasin tüki nööri ja ütlesin naisele 
– „tule lähme tahapoole.” Naine hakkas paluma – „ärge mind üles pooge, kuhu siis lapsed jäävad!” 
Ütlesin – „ära karda, tahan sind natuke aidata. Seal eemal on üks hunnik kuivi puid.” Võtsin ja 
sidusin puud kahte kimpu ning tõstsime need hobusele selga. Siis toppisime veel mõned halud nööri 
vahele, niipalju kui ta kanda jõudis. „Kas kodu on kaugel?” – „Ei ole, kallis staršii, kaugel. Selsamal 
tänaval kolmas maja.” Viisime puud koju, naine pakkus raha. Mina ei võtnud, ütlesin – „mul endal 
naine ja lapsed kodus, võibolla aitab teda ka mõni hää inimene.” – „Häid inimesi on vähe,” ütles 
naine. „Ma lähen homme öösel jälle oma hobust söötma, tule sina ka ja toome puid juurde”, aga 
naine kartis minna. Mina räägin talle: „Ärge kartke, küll mina asjad korda sean. Kui tulebki mõni 
küsima, ütlen, et viin puid endale.” Naine laskus põlvili ja tänas ja nuttis – „Jumal ise saatis mulle 
selle abi. Nüüd olen puuhädast möödas...”

Niimoodi hakkas sõda ikka lõpu poole minema. Olime juba Pihkva lähedal, kui ohvitserid rää-
kisid, et vast saame igaüks oma koju. Ühel päeval tuligi see jutt, et käsku küll ei ole, et peate koju 
minema, aga kes tahab, võib omal soovil minna. Siis läksimegi igaüks oma poole...

Lähen nüüd paar aastat tagasi. See oli 1916. aasta 4. septembril, seisime ühes ukraina külas. 
Mina olin sel korral korrapidaja ja minu sõber, kellega ükskord olime rahakasti juures, Ivan Denis-
senko, oli valvemees. Meile loeti ette, et kui midagi kahtlast on, siis kohe tuua/tulla staapi.

Olime tükk aega olnud, midagi erilist polnud näha – üksnes külainimesed kõndisid. Ivan ütleb 
– „Peeter, ma ei näe ühtegi salakuulajat.” Mina aga näen, et üks vana mees käib akende taga ja 
muudkui vaatab ikka tuppa. Ütlen Ivanile – „teeme nalja. Viime vanamehe staapi, ükstapuha kes ta 
on, aga nalja võib ikka teha. Näitame, et meie oleme ikka valvel.” Ivan aga pelgab – „vii sina, sinu 
kohus on viia, oled korrapidaja.” Läksin vanamehe juurde – „Mis te siin akna taga vahite?” Tema 
aga – „Vaatan, kas näen mõnda tuttavat.” Mina käratan – „Lähme staapi!” – „Oi kulla härra, mis te 
mind sinna viite, olen selle küla mölder ja tuntud mees.” Aga mina kuulen, et tema ei ole venelane, 
tal on saksa hääle [häälduse] kõla. Ütlen siis talle, et „ongi hea, et oled tuntud mees, ütle siis staabis 
kah, et oled selle küla mölder ja saad kohe koju. Aga meil on käsk kõiki staapi viia, kes pärast kella 
üheksat sõdurite akende taga käivad.” Mees tahtis kohe ära minna, pidasin ta kinni – „Kui teie ei 
tule, siis tarvitan oma võimu. Ivanov, tule siia!” 

Selle järel tuli vanamees minuga kantseleisse, aga vanemkirjutaja hakkas tõrelema – „Mis 

Enn Säde / Mõned leheküljed Peeter Ehrlichi eluloo päevikust
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sa sellest vanamehest siia vead, meil niigi palju tööd.” Mina – „Eile oli ju käsk antud.” Ja ütle-
sin ühele oma mehele, et otsi see vanamees läbi. See kobas vanamehe taskud läbi, ei leidnud 
midagi.

No nüüd hakkas vanemkirjutaja mind sõimama ja nimetas mind tšuhnaaks. Mul läks tõega 
süda täis, läksin tema laua juurde ja kärkisin õige kõva häälega: „Ütle, kes on tšuhnaa?! Lähen 
kohe komandöri juurde.” Sel momendil astus tuppa meie kindral ja küsis – „Mis tüli teil siin on?”

Mina – „Kõrgeausus, mind sõimatakse tšuhnaaks sellepärast, et mina täitsin teie käsku – tuua 
kõik kahtlaseks peetavad staapi. Ma ei tea, kas ta on spioon või ei, aga tema passis akende taga ja 
seetõttu tõin ta siia.”

Kindral – „Kas otsisite hästi läbi?”
Kirjutaja – „Jah, tal ei ole midagi.”
Kindral läks vanamehe juurde ja käskis riided maha ajada ning kutsus ühe sõduri – otsige kõik 

riiete voldid ja õmblused läbi! Aga ka seal ei leidunud midagi. 
„Kogu pesu maha, ka aluspüksid!” 
Vanamees – „Kulla pai härra, mis neist pükstest maha võtta, ega mul seal ometi midagi pole.”
„Kõik maha!” 
Kui vanamees oli aluspüksid (ilmselt siis pika säärega?) maha ajanud, oli tal vasaku sääre ümber 

siidriidega mähitud paik. 
„Miks see kinni on mähitud?”
„Mina kukkusin maha ja lõin jala katki, kutsuge kasvõi arst.”
Võeti siis jalg lahti, polnud seal ühtegi haava, aga riide seest leiti palju pabereid, väga õhukesi 

pabereid. Seal oli kõik üles pandud, kuipalju siin sõjaväge on, missugused sõjaväeosad on siit läbi 
läinud ja kuipalju ja kes on nende juhatajad – kõik täpselt arvel. Kindral kargas siis kirjutaja juurde 
ja ütles täie vihaga: „Sina tahtsid salakuulaja minema lasta ja julgesid veel ausat sõja-Georgi risti 
kavaleri sõimata! Kas tead, mis sinust nüüd saab, kui ettekande kirjutan? Oled siis kadunud mees, 
võibolla lastakse sind maha, kui lähed sõjakohtu ette... Oleme, tõsi küll, mitu aastat üheskoos sõjas 
olnud, ega ma taha sind kohtu alla anda. Aga kui Ehrlich seda nõuab, ei ole mul midagi teha. Näed, 
temal on Georgi rist, sellega on ta sinust au(astme) poolest palju kõrgem, ja ma ise kuulsin, kuidas 
sa teda tšuhnaaks sõimasid. Kui tema sulle andeks annab, siis võid oma karistusest pääseda.” Kir-
jutaja tuli minu juurde ja võttis mu kaela ümbert kinni, ise nuttes: „Anna, Peeter Ivanovitš, mulle 
andeks. Mul oli palju tööd, üks töö läks nurja ja olin sellest väga närvis.” Eks leppisime siis ära, 
andsime suud teineteisele. 

Vanamees viidi ära, temal läks halvasti – see salakuulamine oli saksa sõjaväe kasuks tehtud...
Järgmisel päeval tuli päevakäsk ning mulle anti vene rubla suurune kuldauraha. Ivanov sai 

hõberaha. 
Aga mina ei saanud sellest rahast õieti midagi – kui keiser maha võeti, siis Ajutine Valitsus 

korjas kõik kuldrahad ära, mis saadeti Petrogradi ja öeldi, et nüüd on meil oma sõjavägi ja seda 
peab toetama. Et kui sõda lõpeb, siis makstakse teile topelt tagasi.

Mina ei saanud punast kopikatki...
Kui keisri aeg oleks edasi olnud, siis oleksin Georgi risti ja selle auraha eest saanud kaksteist-

kümmend rubla iga kuu pensioni.
Sellega on minu sõja aeg lõpule jõudnud. Sõitsin Tartusse oma perekonna juurde, see oli 1918. 

aasta jaanuarikuul. Läksin jälle Pant’i riideärisse, kust mind sõjaväkke võeti. Veebruarikuul tuli 
saksa sõjavägi Tartusse sisse...
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Karl Säre oli kahtlemata koloriitne kuju 
eesti lähiajaloos ning tema elu ja tegevus 

seiklusterohked, kohati saladuselooriga rüü-
tatud. Karl Säre elukäiku on püütud arhiivide 
avanedes aastaid tagasi arhiiviallikate toel 
valgustada.1 Kirjandusliku versiooni ja kuju-
telmad on asjasse sisse toonud Einar Sanden 
(1932–2007), kusjuures Sanden balansseerib 
teaduslikkuse (silmas on peetud: allviiteid, 
kommentaare jms.) ja ilukirjanduslikkuse 
piirimail, püüdes sel moel luua muljet kül-
laltki soliidsest ja usaldusväärsest väljaan-
dest.2 Taani uuriv ajakirjanik Erik Nørgaard 
(1929–2013) on Säre tegemised vorminud 
lausa raamatutesse, kasutades seejuures 
toona kättesaadavaks osutunud dokumente.3 
Vastavad materjalid on nüüdseks kättesaada-
vad ka Tartus Ajalooarhiivis.4 

1 K. Niidassoo, V. Ohmann. Eestimaa Kommunistlik Partei – 1930. aastad kuni juuli 1940. Varjusurmast aja-
looareenile. – Tuna 2000, nr. 3, lk. 68–75; V. Ohmann. EKP Keskkomitee I sekretäri Karl Säre arreteerimisest, 
reetlikkusest ja tema saatusest. SMERŠ uuris asja. Seni avaldamata dokumendid EKP arhiivist. – Tuna 2001, 
nr. 4, lk. 38–47; V. Ohmann. Vendade Karl ja Artur Säre elukäigu salaniidistik. – Tuna 2003, nr. 3, lk. 64–77.

2 E. Sanden. An Estonian saga. Boreas Publishing House, Cardiff, 1996. 
3 E. Nørgaard. Mændene fra Estland: dokumentation af hidtil hemmeligholdt materiale om baggrunden for det 

politiske mord i Kongelunden fastelavnsmandag 1936 og den kommunistiske magtovertagelse af Estland i 1940. 
Holkenfeldts forlag, København, 1990; E. Nørgaard. Mordet i Kongelunden: [århundredets terroristsag]. Holken-
feldt, [København], [1991]. Viimane on ilmunud ka eesti keeles Arvo Alase tõlkes: E. Nørgaard. Kongelundeni 
mõrv: dokumentatsioon, mis sisaldab seni salajas hoitud materjale Kongelundenis vastlapäeval 1936 aset leidnud 
poliitilise mõrva kohta ja lugu sellest, kuidas kommunistid 1940. aastal Eestis võimu haarasid. Faatum, [Tallinn]. 2001.

4 Vello Helk, arhivaar ja Eesti vanema ajaloo uurija Taanis – isikuarhiiv. K. Säre. Materjale Taani ajakirjaniku 
Erik Norgaardi raamatu „Kongelundeni mõrv” kirjutamisega seoses, sh. koopiad arhiivimaterjalidest ja artik-
litest. EAA, f. 5383, n.1, s. 97.

5 Evald Mikson (1911 Tartu – 1993 Island), Karl Säre esimeste ülekuulamiste läbiviija. E. Mikson on väitnud, 
et Säre ei rääkinud neile sugugi kõike. – A. Jürman. Ülekuulaja väidab: Karl Säre ei olnud reetur. – Eesti 
Ekspress 01.11.1991.

6 Eltermanni (Martõnovi) mõrvast vt. täpsemalt: K. Niidassoo, V. Ohmann. Eestimaa Kommunistlik Partei 
– 1930. aastad kuni juuli 1940. – Tuna 2000, nr. 3, lk. 70–71; E. Nørgaard. Kongelundeni mõrv, lk. 203–206. 

7 Eestlasest kommunisti mõrv 1936. a. Kopenhaagenis. Karl Säre käsi mängus. – Postimees, nr. 20, 26.01.1943, 
lk. 1; Avastati Eesti kommunistide peamehe veretöö. K. Säre ja Joh. Merits-Looring kägistasid 1936. a. Kopen-
hagenis oma kaaslase. – Meie Maa, nr. 11, 28.01.1943, lk. 1; Kopenhaageni kommunistide protsess jätkub. 
Paljastub III Internatsionaali põrandaalune tegevus Moskva juhtnööride järgi. – Postimees, nr. 66, 20.03.1943, 
lk. 1; Kommunistide protsess Taanis. Karl Säre tunnistajaks mõrvaprotsessil. – Sakala, nr. 43, 22.03.1943, lk. 1.

Karl Säre arreteeriti Saksa okupatsiooni 
ajal Tallinnas Kadriorus 3. septembril 1941. 
a. Mõnda aega käis ta ülekuulamistel Evald 
Miksoni5 juures, ent siis võtsid sakslased 
ootamatult asja üle ja Karl Säre lennutati 
Saksamaale. 1943. aastal oli Säre Paul Elter-
manni (Martõnovi) mõrva käsitleval protses-
sil tunnistaja rollis, andes tunnistusi kaasosa-
lise Leo Looringu vastu. Tegemist oli 1936. 
aastal Kopenhaagenis eesti kommunistide 
Leo Looringu, Karl Säre ja August Vakepea 
poolt läbi viidud ning Kominterni heakskiidu 
pälvinud mõrvaga ja selle jälgede õõvastava 
likvideerimisega.6 Eesti avalikkus sai Säre 
enda ja tema asukoha kohta sellest ajast vii-
mast korda teavet ajakirjanduse vahendusel.7 
Pärast kohtuprotsessi, 1943. aasta kevadel 
kadusid jäljed EKP Keskkomitee I sekretäri 

EKP Keskkomitee I sekretäri  
Karl Säre saatus selgunud
Argo Kuusik, Valdur Ohmann
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Karl Säre kohta. Peale sõda saadi taani kom-
munisti Aksel Larseni kaudu teada, et Säret 
hoiti kinni Sachsenhauseni koonduslaagris.8 

Järgnesid spekulatsioonid. Nii Idas kui 
ka Läänes üritati Karl Säre saatuse osas 
selgusele jõuda ja kui selgust ei tulnud, siis 
kippus asi üha segasemaks minema. Ilmusid 
üht või teist poolt üle trumpavad hüpoteesid, 
kuni selleni välja, et Särel olevat õnnestunud 
Läände pageda. Ilmsesti selle info järel hak-
kasid Nõukogude parteiajaloolased hiljem 
Särele külge kleepima reeturi mainet. On 
tähelepanuväärne, et Karl Säre küsimust ei 
arutatud pikka aega kõrgetel parteifooru-
mitel. EK(b)P KK bürool ei tulnud Säre asi 
aastatel 1944–1950 korrakski päevakorda. 
1948. aasta detsembris, EK(b)P V kongres-
sil, esitati siiski ootamatult saalist Säre kohta 
küsimus. Seegi tundus juhuslikumat laadi. 
Kongressi viimase päeva (25.12.1948) steno-
grammi on kirja pandud järgnev:

„Edasi – üks seltsimees küsib: grupi dele-
gaatide seas kerkis küsimus, et mida on teada 
endisest esimesest sekretärist Särest, kes osu-
tus valituks partei IV kongressil.”

Järgneb Nikolai Karotamme vastus: 
„Võin öelda järgnevat, et keskkomitee büroo 
otsusel jäid Säre ja mõningad Keskkomitee 
liikmed 1941. aastal põrandaalusele tööle 
Eestisse. Selle otsuse, tuleb muide öelda, 
tõstatas Säre ise bürool. [Mis tuli teatavaks 
hiljem. – stenogrammis maha kriipsutatud.] 
Sõja ajal sai teatavaks, et Säre esines Taanis 
ühel protsessil, milline oli seal organiseeri-
tud Saksa-Taani fašistide poolt ühe endise 
Eestimaa Kommunistliku (bolševike) Partei 
töötaja Looring-Meeritsa vastu ja sealsa-
mas esines tunnistajana Säre, kes oli toodud 
[sinna – stenogrammis maha kriipsutatud] 
Saksa võimude poolt. Praegu [me ei tea – 
stenogrammis maha kriipsutatud] pole tema 
asukoht meile teada. Kuid on selge, et see asi 
on äärmiselt kahtlustäratav ja ma arvan, et 

ta [Säre – stenogrammi teksti vahele lisatud] 
osutus lurjuseks. [See – stenogrammi teksti 
lisatud] on minu [niisugune – stenogrammis 
maha kriipsutatud] isiklik arvamus.”9 

Süüdistuste laine vallandus alles EK(b)P  
VIII pleenumil 1950. aastal. Kas pole kum-
maline, et justkui ilmselgeks reeturiks kuu-
lutatud isik, Karl Säre, ei leidnud nii pika 
aja jooksul hukkamõistu? Ja seda sügaval 
stalinismi ajal, kus reeturlusse suhtuti kõige 
karmimal moel. 

Karl Säre kohta näikse olevat kokku klop-
situd mitmeid toimikuid, mis justkui asuvat 
väljaspool Eestit, kuid millega ei tundunud 
olevat kokkupuudet isegi Nõukogu Eesti par-
teiajaloo kujundajatel.

Mis meil selle kohta teada on? Endises 
NSVL KGB arhiivis Venemaal asub toimik 
nr. 2-Л-115. See peaks justkui olema Karl 
Säre kohta ja saadi trofeena sõja lõpus. Teada 
on vaid see, et selles on ülekuulamisproto-
koll Säre kohta, mille viis läbi Evald Mikson 
1. novembril 1941. aastal.10 Tundub, et see 
hõlmab peaasjalikult uurimistoiminguid, 
mis Saksa okupatsiooni ajal Säre kohta Ees-
tis peeti. Ent see ei pruugi olla ainus toimik 
Karl Säre kohta, mis Venemaal arhiividesse 
peitunud. Ühe arhiivifondi KGB-aegses žur-
naalis on järgnev kirje: 8286 (toimiku num-
ber), jälitustoimiku (sisuliselt otsingutoimiku) 
dublikaat – Säre-Männi Karl Jaanovitš sünd. 
1903. a. Toimik kuulutati alatiselt säilitata-
vaks.11 Olgu täiendavalt märgitud, et vastav 
kirje tehti fondižurnaali 15.03.1962. Paraku 
seda säilikut Eestimaa arhiivides pole ega 
ole ka teada, mida see sisaldab. Mõningast 
hämmingut ja eksitamist võib tekitada liitnimi 
Männi. Ent kui arvesse võtta, et Karl Säre 
vanem vend Artur võttis endale varjunimeks 
Männi, mis jäigi tema perekonnanimeks sur-
mani, siis on see eksitus pigem tähelepanu-
väärne. Samas muud andmed: ees- ja isanimi 
ning sünniaeg klapivad igakülgselt Karl Säre 

8 M. Jones. How Estonia became part of the USSR. – http://www.marxists.org/history/etol/revhist/supplem/
estonia.htm – 04.03.2014.

9 ERAF, f. 1, n. 4, s. 512, l. 202–203. – EK(b)P V kongressi stenogrammi originaal. II osa. Täiesti salajane. Säiliku 
kaanel on märge: Lugemissaali laenutamisele EI KUULU.

10 ERAF, f. 130SM, n. 1, s. 15585m 2. kd., l. 69–74. – Aleksander Jõeääre julgeolekus peetud kriminaalasi. 
11 ERAF, f. 132SM – Fondižurnaal nr. 18, 6. kd., s. 7787–9357, l. 74 p.– 75.
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isikuandmetega. Üleüldse näib, et Säre puhul 
on toimikute pealkirjadesse Säre nimes sattu-
nud nii palju eksimusi, et selline vigade hulk 
ühe isiku puhul tundub juba kahtlane. Või 
võttis endise kompartei juhi Karl Säre nimi 
arhiivitöötaja käe nii värisema, et sisse jook-
sis ka sisulisi eksimusi? Ärgem unustagem, 
et Karl Säre nime püüti vahetult sõjajärgsel 
perioodil maha vaikida. Kui see ei läinud 
korda, siis algas tema nime ümber hämamine.

Ent kaasaega tulles. Säre saatuse vastu 
on huvi tundnud ka meie riigipea. Aastal 
2003 leidis aset vestlus allakirjutanu (Valdur 
Ohmann) ja Lennart Mere vahel. Jutt veeres 
Lennart Mere initsiatiivil kuidagi Karl Säre 
peale12, kelle kohta olin ajakirjas Tuna mitu 
artiklit avaldanud. Lennart Meri mainis, et ta 
on näinud Riigiarhiivi kartoteegis ühte kaarti, 
millel kirjas Säre jõudmine Hollandisse [1946. 
aastaks]. Julgesin (V.  O.) tolle kartoteegi-
kaardil oleva info tõesuses kahelda. Eelkõige, 
mis puudutas Säre toimiku saatmist MGB 
2-N osakonda. Särele reeturi maine külgek-
leepimine trükipressiga kartoteegikaardi 

ülanurka tundus mulle samuti kahtlasevõitu. 
On hämmastav ja ühtaegu mõtlemapanev, 
et sellise vorminguga kartoteegikaarti, kuhu 
juba eelnevalt trükitud предатель – ree-
tur, pole ühegi teise isiku puhul ette tulnud. 
Kartoteegikaardi teisel küljel seisab infor-
matsioon, justkui andnuks Säre avameelseid 
tunnistusi ENSV Ülemkohtu esimehe 1. ase-
täitja H. Tiiki kohta. Pikka aega olid Hans 
Tiiki materjalid (üldse Saksa okupatsiooni 
aegsed materjalid) arhiivi erifondis ja laie-
male avalikkusele kättesaamatud. Nüüdseks 
on teada, et ENSV Ülemkohtu esimehe 1. 
asetäitja kohta olid andmed väärad. Karl Säre 
väitis ülekuulamisel, et ta ei tunne Hans Tiiki 
ega tea kohtuasjandusest suurt midagi. Küll 
aga seletas ta seda, mil viisil Nõukogude ajal 
kohtusüsteemi üldplaanis formeeriti. Õhku 
jäi rippuma üksnes agentuurandmetest tulev 
teave, et Karl Säre on jõudnud Hollandisse. 
Seda infot ei sisalda paraku Eestisse jäänud 
KGB arhiiv. Nüüdseks võime tõdeda, et ka 
see informatsioon on osutunud valeks. Veel 
üks huvitav tähelepanek. Hans Tiiki kohta 

Lennart Meri, Hindrek 
Meri, Valdur Ohmann. 
Äsja on arutlusel olnud 
Karl Säre saatuse küsimus. 
Okupatsioonide Muuseum. 
4. aprill 2003. Foto: Valdur 
Ohmanni erakogu.

12 Olgu märgitud, et Lennart Mere huvi Karl Säre isiku vastu oli sügavam, kui esmapilgul ehk tundub. 9. märt-
sil 2000. a. lähetati Kadriorgu presidendi palvel ajutiseks kasutuseks Karl Säre Kominterni toimik aastaist 
1933–1943 (ERAF, f. 25, n. 2, s. 1465). Vastav märge on säiliku kasutuslehel.

Argo Kuusik, Valdur Ohmann / EKP Keskkomitee I sekretäri Karl Säre saatus selgunud
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on toimik Saksa okupatsiooni ajast. Arhii-
vivälised inimesed ehk ei oska sellele tähe-
lepanu pöörata. Toimik kuulus Nõukogude 
ajal arhiivi spets- või erifondi ja mitte keegi ei 
saanud seda kasutada, ilma et kasutuslehele 
oleks tehtud sissekanne. 1950. aastast kuni 
1983. aastani on seda „reeturluse” osas nii 
olulist toimikut kasutanud üksnes julgeoleku-
töötajad ja julgeolekuga seotud isikud. Ükski 
ajaloolane pole seda kasutanud. Pidanuks ju 
olema parteiajaloolastele oluline allikas. Alles 
1983. aastal on selle juurde jõudnud Viktor 
Boikov, kes oli toona EKP arhiivi juhataja. 

Paistab, et Nõukogude võimuorganitele ei 
olnud siiski põhiprobleemiks mitte Säre ree-
turlus, vaid tema kadumine. See oli hirmu-
tav, sest EKP Keskkomitee I sekretär teadis 
liiga palju. Tema pääsemine Läände võinuks 
tuua kaasa Nõukogude korra jaoks väga palju 
ebameeldivusi. See oli põhiline hirm ja mure. 
Aga ilmsesti Nõukogude võimuorganitel ei 
õnnestunudki Karl Säre saatust lõplikult välja 
selgitada. Nüüd, aastakümneid hiljem, on see 
küsimus leidnud lahenduse.

Eelmise aasta lõpus leidis Argo Kuusik 
andmed, mis peaks kummutama kõik seni 

Riikliku Julgeoleku  
Ministeeriumi kartoteegi
kaart Karl Säre kohta 
1946. aastast. Poliit 
värvingute kartoteek  
Riigiarhiivis.  
| Esikülg ja tagakülg x
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13 Vt. http://www.kz-gedenkstaette-neuengamme.de/index.php?id=990
14 http://www.kz-gedenkstaette-neuengamme.de/?id=996#2660

fabritseeritud kuuldused, nagu oleks Karl 
Särel õnnestunud pääseda natside koondus-
laagrist, ja edasised spekulatsioonid, et teda 
nähtud Hollandis, Ladina-Ameerikas, USA-s.

2013. aasta oktoobris viibis kolmeliikme-
line uurimisrühm Rahvusarhiivi „Rahvuskaas-
laste programmi” projekti „Rahvuskaaslased 
Saksamaa koonduslaagrites” toetusel kahenä-
dalasel arhiivireisil Saksamaal Bad Arolsenis. 
Rühma kuulusid Eesti Mälu Instituudi teadu-
rid Eli Pilve ja Argo Kuusik ning Tartu Üli-
kooli Ajaloomuuseumi Tähetorni direktor Vil-
jar Valder. Bad Arolsen, 15 000 elanikuga väi-
kelinn Põhja-Hessenis sai 1946. aastal koduks 
Rahvusvahelisele Otsimiskeskusele (ITS). Siin 
mängis oma osa nii asukoht kolme lääneriigi 
(USA, Suurbritannia ja Prantsusmaa) oku-
patsioonitsooni piiril kui ka sõjas puutumata 
jäänud linn oma terve infrastruktuuriga. Rah-
vusvahelise Punase Risti egiidi all tegutsema 
asunud ITS aitas inimestel leida sõjas kaduma 
läinud omakseid. Peagi koondati tema hoidla-
tesse kõigi läänetsoonides asunud Saksamaa 
koonduslaagrite säilinud arhiiviaines. Seoses 
isikuandmete kaitsmisega olid tema arhiivi-
fondid uurijatele suletud kuni 2008. aastani. 
Päringuid sai teha kirja teel konkreetse isiku 
kohta. Nüüdseks on seal aga avatud kaas-
aegne uurimissaal. Kogu koonduslaagreid 
käsitlev materjal on hetkeseisuga digitalisee-
ritud. Maja peal ringkäiku tehes demonstree-
riti meile USA-st pärit digitaliseerimisseadet, 
kus masina ühest otsast läheb kartoteegikast 
kaartidega sisse ja teisest otsast tulevad nad 
välja, kusjuures aparaat lisaks kaartide kopee-
rimisele puhub ära ka paberitel ja kastis oleva 
tolmu. ITS-i uurimissaali arvutid on ühenda-
tud keskserveriga, kuhu on üles laetud kogu 
digitaliseeritud dokumentatsioon. Otsingu-
mootor töötab foneetilisel põhimõttel. Otsi-
des näiteks nime Lüüs, annab ta kõik sarnaselt 
kõlavad vormid, nagu Lues, Lüüz, Luhs jne. 

Meie andmebaas „Rahvuskaaslased Sak-
samaa koonduslaagrites” sisaldab andmeid 
umbes 2500 Eesti kodaniku kohta, keda Saksa 
okupatsioonivõim Teise maailmasõja ajal saa-

tis Saksamaa territooriumil asunud koondus-
laagritesse. Igaks juhuks sai otsingumootorisse 
sisestatud ka Karl Säre nimi, kes andmebaasis 
senini ei kajastunud (senini puudus dokumen-
taalne tõestus tema saatmisest sõja ajal Sak-
samaale). Arvutiekraanile ilmus Karl Säre 
Neuengamme koonduslaagri toimik. Hambur-
gis ja selle ümbruskonnas (lisaks pealaagrile 
oli sel üle 80 all-laagri) asunud Neuengamme 
koonduslaager loodi 1938. aasta detsembris. 
Kuue ja poole aasta jooksul käis sealt läbi üle 
100 000 vangi, kellest umbes pooled hukku-
sid.13 Enamik vange, üle 90 protsendi, olid 
mittesakslased. Neuengamme koonduslaagri 
memoriaalmuuseumi andmetel käis sealt läbi 
umbes 3800 Balti riikidest pärit vangi, kellest 
enamik, 3300, oli pärit Lätist Salaspilsi koon-
duslaagrist.14 Karl Säre vangitoimikus on 
laagri vastuvõtuleht, kuhu on käsitsi kirjuta-
tud punasega „nach Ngm” (ehk Neuengam-
messe). Leht on trükitud aprillis 1943. Arves-
tades, et Säre ülesastumine Kopenhaagenis 
toimunud Paul Eltermanni mõrva käsitleval 
kohtuprotsessil lõppes märtsis 1943, siis on 
alust arvata, et Saksa võimud panid ta järg-
neval kuul lihtsalt Kopenhaagenile lähimasse 
koonduslaagrisse. Lehelt saame ka teada, et 
talle on antud vanginumber 66148 ja punasega 
on maha tõmmatud endine vanginumber 3424. 
Natsi-Saksamaa laagrisüsteemis anti igale van-
gile oma number, mis aga muutus, kui vang 
viidi ühest koonduslaagrist üle teise. Tõenäo-
liselt on see endine number tema Sachsen-
hauseni koonduslaagri number. Veel saame 
vastuvõtulehelt teada, et tal oli kaasas üks 
taskukell. Toimikus on ruuduline paberitükk, 
millele on trükitud saksakeelne teade tema 
surma kohta Neuengamme koonduslaagris 
14. märtsil 1945 kell 4.20. Surma põhjusena 
on märgitud „südamelihase nõrkus”. Konsul-
teerides ITS-i töötajatega, leidsid nad, et see 
paber on tehtud pärast sõda Suurbritannia 
okupatsioonivõimude poolt. Toimikus 
leiduv, 14. veebruaril 1952 ITS-is koostatud 
surmatunnistus on täpsem, märkides surma 
kohana Hamburg-Neuengammet. Nimelt oli 

Argo Kuusik, Valdur Ohmann / EKP Keskkomitee I sekretäri Karl Säre saatus selgunud
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Neuengamme koonduslaagril üle 80 välilaagri, 
mis asusid laialdasel alal üle Loode-Saksamaa. 
8. juulil 1949 koostatud kartoteegikaardil on 
kirjas tema surmadaatum ja allikaviitena on 
toodud Neuengamme koonduslaagri surma-
teadete raamat seisuga 20.01.1945–15.03.1945. 
Suheldes meilitsi Neuengamme koonduslaagri 

memoriaalmuuseumi töötajatega, sain koopia 
Neuengamme laagri vangide surmateadete 
raamatust, kuhu on märgitud, et eestlasest 
vang nr. 66148 nimega Karl Säre (sündinud 
2.7.1903) suri 14. märtsil 1945 kell 4.20 süda-
melihase nõrkuse tõttu.15 Terminid „südame-
lihase nõrkus” ja „üldine kehaline nõrkus” 

Karl Säre surmaakt.  
Bad Arolseni Otsimiskes
kuses (ITS – International 
Tracing Service). Neuen
gamme koonduslaagri 
toimik. Copy of Doc.  
No. 3656295#2 (1.1.30.7/ 
ROZENBLATSIUDAK/0375) 
in conformity with the ITS 
Archives, 28.10.2013,  
Archivnummer: 139

Kartoteegikaart Karl Säre kohta 1952. aastast. Bad Arolseni Otsimiskeskuses (ITS – International Tracing Service). Copy 
of Doc. No. 35631159#1 (0.1/Image vorhanden/_S/S0389/00368) in conformity with the ITS Archives, 28.10.2013, 
Archivnummer: 139; Copy of Doc. No. 35631159#2 (0.1/Image vorhanden/_S/S0389/00368) in conformity with 
the ITS Archives, 28.10.2013, Archivnummer: 139

15 Totennachweis über Häftlinge vom 20.1.1945 bis 15.3.1945Archiv KZ-Gedenkstätte Neuengamme, Ng. 4.4.1.6.
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kuuluvad natslike koonduslaagrite kantseliit-
like eufemismide hulka, mis on sealses asjaaja-
mises enamikel juhtudel märgitud vangide sur-
mapõhjusena. See võib, aga ei pruugi tähen-
dada tegelikku surmapõhjust. Samas oli Karl 
Särel juba nooruses südamega probleeme. 
1920-ndatest pärineb tema kirjutatud lause 
oma tervisliku seisundi kohta: „Südamega 
on niisugune asi, et ma pean end rahulikult 
hoidma; tühine vihastus võib minule surma 
tähendada, sellepärast ma kõigi kohtadega 
olen nõus, kuid mitte GPU-sse.”16 

On teada, et Natsi-Saksamaa lõpukuudel 
halvenes koonduslaagrite vangide olukord jär-
sult. Puudulik toitlustus ja katastroofilised sani-
taartingimused võtsid elu paljudelt vangidelt. 
Kui 1943. aastal suri Neuengamme laagris kesk-
miselt 300 vangi kuus, siis 1944. aasta detsemb-
ris juba 2675.17 Lisaks mitut moodi hukkunud 
laagrivangidele kasutati Neuengamme laagrit 
ka väljastpoolt toodud surmamõistetute huk-
kamiskohana. Gestapo ja SS tõid sinna kokku 
1400 isikut, kes hukati kas mahalaskmise või 
poomise teel. Nende hulgas oli mitmeid vastu-
panuliikumises osalejaid erinevatest maadest.18

26. märtsil 1945 alustati rinde lähenedes 
välilaagrite evakueerimisega ja aprilli kesk-

paigaks oli enamik välilaagreid evakueeritud. 
Paljud vangid nõrkesid teel ja hukati SS-laste 
poolt, kui nad enam ei suutnud kõndida. 
Samas oli Neuengamme laager kohaks, kust 
paljud vangid enne sõja lõppu evakueeriti 
Rootsi Punase Risti nn. „valgete busside” 
aktsiooniga Rootsi. Pealaagri evakueerimine 
algas 20. aprillil 1945.19 Kui me lähtume Säre 
puhul, et tema vangistuskoht asus pealaagris 
ja ta suri 14. märtsil 1945, siis evakueerimine 
tema saatust ei tohtinuks puudutada.

Siinkohal olekski paslik lõpetada tõdemu-
sega, et kui Säre tegelik surma põhjus ei ole 
meil kaljukindlalt teada, siis on meil teada 
tema surmaaeg ja -koht – 14. märtsil 1945 
Neuengamme koonduslaagris.

16 ERAF, f. 24, n. 2, s. 2402, l. 12–13. Karl Säre kiri EKP Keskkomitee Venemaa büroos.
17 D. Garbe. Konzentrationslager Neuengamme. – Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen 

Konzentrationslager. Band 5. Herausgegeben von Wolfgang Benz und Barbara Distel. Verlag C. H. Beck 
oHG. München, 2007, lk. 334.

18 Samas, lk. 335.
19 Samas, lk. 337.

Väljavõte. Neuengamme 
Vangide surmateated 20.1.1945–
15.3.1945 (Totennachweis über 
Häftlinge vom 20.1.1945 bis 
15.3.1945). Archiv  
KZGedenkstätte Neuengamme,  
Ng. 4.4.1.6. 
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(1972), teadur, Eesti Mälu Instituut, Madara 14, 
10612 Tallinn, argo.kuusik@mnemosyne.ee

Valdur Ohmann
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Argo Kuusik, Valdur Ohmann / EKP Keskkomitee I sekretäri Karl Säre saatus selgunud



92 Tuna  3/2014

D O K U M E N T  J A  K O M M E N T A A R  

Märtsiküüditamise algatajana on NSV 
Liidu Ministrite Nõukogu 29. jaanuari 

1949 otsuses nimetatud Leedu, Läti ja Ees-
timaa kommunistlike (bolševistlike) parteide 
keskkomiteesid ning Leedu, Läti ja Eesti 
NSV-de ministrite nõukogusid.1 Ülima tõe-
näosusega selliseid kollektiivseid algatusi 
liiduvabariikide valitsustes ega keskkomitee-
des siiski ei arutatud ja Moskvasse ei esitatud, 
vaid massiküüditamise läbiviimine otsustati 
kitsas ringis NSV Liidu kõrgema juhtkonna 
seas Moskvas. Harukordse materjalina märt-
siküüditamise otsuse langetamise kohta, sh. 
liiduvabariikide parteijuhtidelt formaalse 
algatuse saamise kohta, on olemas Karo-
tamme märkmed tema ning ta Läti ja Leedu 
kolleegide visiidist selles küsimuses Jossif 
Stalini ja Nõukogude Liidu juhtkonna juurde 
Kremlisse 1949. aasta jaanuaris. 

Karotamm oli varem Kremlis Stalini kabi-

netis käinud ainult 1944. aastal,2 lisaks olid 
nad kohtunud parteilistel või riiklikel suurüri-
tustel Moskvas: demonstratsioonide ja paraa-
dide ajal, vastuvõttudel, NSVL Ülemnõukogu 
istungitel jne.3 Seega oli Karotamme jaoks 
Stalini juurde kutsumine küllaltki erakordne 
sündmus. Ta saabus Moskvasse 1949. aasta 
jaanuaris, et arutada kolhooside rajamist, ja 
ta oli kutsutud ka 21. jaanuaril Suures Teatris 
peetud Lenini 25. surma-aastapäeva mäles-
tusistungile. Samal ajal olid Moskvasse kut-
sutud ka Leedu K(b)P KK esimene sekretär 
Antanas Sniečkus ja Läti K(b)P KK esimene 
sekretär Jānis Kalnbērziņš.

Moskvas allkirjastas Karotamm 15. 
jaanuaril ÜK(b)P KK sekretärile Georgi 
Malenkovile ja teistele õiendi Eesti NSV 
kolhoseerimise kohta, milles ta viimase 
punktina tegi ÜK(b)P Keskkomiteele ette-
paneku „kulakute, nende perede ja mõnede 

Kuidas võeti Kremlis vastu otsus 
ühise küüditamisoperatsiooni 
läbiviimiseks Balti liiduvabariikides 
1949. aasta kevadel?

Nikolai Karotamme ülestähendus kohtumisest 
Jossif Staliniga 18. jaanuaril 1949

Meelis Saueauk, Tõnu Tannberg

1 NSVL MN 29. jaanuari 1949 otsus nr. 390-138ss „Kulakute ja nende perekondade, illegaalselt elavate, relvas-
tatud kokkupõrgete ajal tapetud ja süüdimõistetud bandiitide ning natsionalistide perekondade, vastupanu-
tegevust jätkavate legaliseeritud bandiitide ja nende perekondade, samuti represseeritud bandiitide abistajate 
perekondade Leedu, Läti ning Eesti territooriumilt väljasaatmise kohta”. – E. Andresen jt. (toim.) Eestlaste 
küüditamine: mineviku varjud tänases päevas: artiklid ja elulood. Tartu, 2004, lk. 181.

2 1944. aasta augustis oli N. Karotamm koos sama seltskonnaga, s. t. Balti liiduvabariikide parteijuhtidega J. 
Stalini jutul, et paika panna eelseisvad piirimuudatused ning vallutusjärgne sovetiseerimisprogramm Baltikumis. 
Mainimist väärib, et tollal ei olnud N. Karotamm veel ametlikult EK(b)P KK esimene sekretär, selleks sai ta 
alles sama aasta septembris. Vt. lähemalt: T. Tannberg. Politika Moskvy v respublikax Baltij v poslevoennye 
gody (1944–1956). Moskva, 2010, lk. 43–44.

3 Karotamme märkmed Stalinist, dateerimata (1945–1948?), ERAF, f. 9607, n. 1, s. 86.
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Nõukogude võimule vaenulike elementide 
(kokku 18–20 000 inimest) väljasaatmiseks” 
Eesti NSV-st ning nende vara üleandmiseks 
kolhoosidele. Karotamm jättis selles asjas 
lõpliku otsustuse tegemise siiski Nõukogude 
juhtkonnale ja pakkus veel alternatiivvarian-
dina, kui kulakute väljasaatmise küsimust 
ei otsustata lähemal ajal „positiivselt”, siis 
rakendada nende suhtes passirežiimi piiran-
guid, elamiskeeldu teatud piirkondades jne.4

17. jaanuaril valmis Karotammel aga juba 
uus kiri Stalinile kui NSVL Ministrite Nõu-
kogu esimehele, kus olid muud variandid 
kõrvale jäetud ning taotleti ÜK(b)P Keskko-
mitee ja NSV Liidu Ministrite Nõukogu luba 
kulakute väljasaatmiseks. Kirjas oli öeldud: 

„Kulaku suhtes me oleme senini viinud 
läbi tema piiramise ja väljatõrjumise poliiti-
kat. On tulnud aeg teha pööre selles poliitikas 
ja likvideerida kulaklus kui klass Eesti NSV-s, 
saates kulakud ja nende perekonnad, samuti 
saksa okupantide käsilaste perekonnad vaba-
riigi piiridest välja. See väljasaatmine tuleb 
hoolikalt ette valmistada ja viia läbi veel enne 
1949. a. kevadkülvi. Väga oluline on, et see 
üritus viidaks läbi üheaegselt Eesti, Läti ja 
Leedu NSV-s.”5

Mis sundis Karotamme oma seisukohti 
korrigeerima ning kasutama Stalini ammust 
tsitaati kulakluse kui klassi likvideerimisest? 
Karotamm on ise tunnistanud, et tegi ettepa-
neku kulakute väljasaatmiseks pärast kulak-
luse küsimuse arutamist ÜK(b)P Keskkomi-
tees.6 See võibki seletada Karotamme mee-
lemuutust. Tõenäoliselt ei olnud Karotamm 
Moskvast veel selle ajani enda ja Eesti NSV 
Ministrite Nõukogu esimehe Arnold Veimeri 
1948. a. oktoobris esitatud ettepanekutele 
kulakute ümberpaigutamiseks Eesti piires 
Stalinilt vastust saanud. Nüüd aga veendi 

teda kohapeal (tõenäoliselt Malenkovi enda 
või tema alluvate poolt) esitama Stalinile 
ettepanek „kulakluse kui klassi likvideerimi-
seks” traditsioonilisel stalinistlikul viisil, s. t. 
kulakute represseerimise teel.

18. jaanuaril kell 22.05 sisenesid Läti, 
Eesti ja Leedu parteijuhid Karotamm, 
Sniečkus ja Kalnbērziņš Stalini kabinetti, kus 
peale tema viibisid ka NSV Liidu juhtkonna, 
ÜK(b)P KK Poliitbüroo liikmed Georgi 
Malenkov, Lavrenti Beria, Vjatšeslav Molo-
tov, Aleksei Kossõgin, Anastass Mikojan ja 
Nikolai Voznessenski.7 Poliitbüroo liikmetest 
puudusid seega Kliment Vorošilov, Nikolai 
Bulganin, Lazar Kaganovitš, Andrei Andre-
jev ja Nikita Hruštšov. Vestlus Stalini juures 
näis Karotamme üleskirjutuse järgi olevat 
toimunud küllalt „seltsimehelikus”, mittefor-
maalses vormis. Karotamm kinnitab, et kula-
kute väljasaatmise ettepaneku tegi Stalinile 
tema. Kahjuks ei ole Karotamm ära toonud, 
kas ja milliseid ettepanekuid tegid deportee-
rimiseks Leedu ja Läti parteijuhid. Selgub 
vaid, et küüditamine oli kõigi kolme partei-
juhi seisukoht. Sealjuures räägiti ainult kula-
kute, aga mitte teiste vaenlaskategooriate väl-
jasaatmisest. Karotamm märkis, et just tema 
rõhutas Stalinile, et kulakute vara tuleb anda 
tasuta kolhoosidele. Oluline on ka, et Stalin 
tegi kulakluse väljasaatmise küsimuste ette-
valmistamise ülesandeks julgeolekumarssal 
Lavrenti Beriale ning põllumajanduse küsi-
mused Malenkovile. Siit nähtub, et need Bal-
timaade sovetiseerimise juhtfiguurid tegut-
sesid juba jaanuaris 1949 Stalini lähikonnas 
esimeses võimuešelonis, kuigi ametlikult pidi 
julgeolekuorganeid kureerima veel ÜK(b)P 
KK sekretär Aleksei Kuznetsov. Märkmete 
järgi puudutas Stalin ka rajoneerimise küsi-
must (üleskirjutuses see puudub).

4 Spravka o sostojanii i očerednyx zadačax stroitelśtva kolxozov v Èstonskoj SSR, 15.01.1949. ERAF, f. 1, n. 14, 
s. 66, lk. 1–6.

5 „Kolhooside loomise käigust ENSV-s”. EK(b)P Keskkomitee esimese sekretäri ettekanne NSVL Ministrite 
Nõukogu esimehele J. V. Stalinile, 17.01.1949. – E. Laasi jt. (koost.). Eesti NSV põllumajanduse kollektivi-
seerimine. Dokumentide ja materjalide kogumik. Tallinn, 1978, lk. 489–494, 492.

6 M. Arold (koost.). Märtsivapustused. Tartu, 1995, lk. 61.
7 A. Tšernobaev (red.). Na prieme u Stalina. Tetradi (žurnaly) zapisei lits, prinjatyh I. V. Stalinym (1924–1953 

gg.). Spravochnik. Moskva, 2008, lk. 515. Karotamme asemel on publikatsioonis ekslikult nimi I. T. Norotamm, 
keda on tähestikulises registris nimetatud ekslikult Leedu poliitikategelaseks.

Meelis Saueauk, Tõnu Tannberg / Nikolai Karotamme ülestähendus kohtumisest Jossif Staliniga 18. jaanuaril 1949
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Siinkohal tasub taustategurina arvestada 
ka võimuvõitlust Kremli võimuladvikus, mille 
põhisisuks oli juba alates 1946. aastast ühelt 
poolt nn. Leningradi grupeeringu (Andrei 
Ždanov, Aleksei Kuznetsov, Andrei Voznes-
senski jt.) ning teiselt poolt Georgi Malen-
kovi ja Lavrenti Beria erineva edukusega 
kulgenud omavaheline konkureerimine võt-
mepositsioonide pärast J. Stalini lähikonnas. 
1949. aasta alguseks oli see jõudnud otsusta-
vasse faasi, mis lõppkokkuvõttes sai saatus-
likuks nimetatud Leningradi grupeeringule. 
L. Beria ja G. Malenkov, kelle J. Stalin tegi 
vastutavaks kolmes Balti liiduvabariigis ees-
seisva küüditamisaktsiooni ettevalmistamisel, 
tegelesid samal ajal ka väga aktiivselt oma 
konkurentide võimupositsioonide tasalülita-
misega. Just 1949. aasta jaanuaris alustasid 
nad oma konkurentide otsustavat ründamist, 
fabritseerisid „Leningradi süüasja”, mis kul-
mineerus lõpuks Leningradiga seotud Kremli 
kõrgemasse võimuladvikusse kuuluvate tege-
laste füüsilise hävitamisega (A. Kuznetsov, A. 
Voznessenski jt.) ning laiemalt Neevalinna 
taustaga parteijuhtide represseerimisega üle 
terve NSV Liidu.8 Sama aeg sai saatuslikuks 
ka Vjatšeslav Molotovile, kelle „personaal-
küsimusega” 1949. aasta jaanuaris tegeles J. 
Stalin isiklikult. Kevadel kaotas V. Molotov 
välisministri ametikoha ning edaspidi teda 
enam olulisemate küsimuste otsustamise 
juurde ei lastud.

N. Karotamme ülestähendus kohtumi-
sest J. Staliniga ei ole oluline allikas mitte 
ainult 1949. aasta märtsiküüditamist sil-
mas pidades, vaid ka hilisstalinistliku Eesti 
NSV kultuuripoliitika toimemehhanismide 
mõistmisel. Karotamme üleskirjutus 18. 
jaanuarist 1949. aastal annab meile kätte 
võtme mõistmaks, miks sai Hans Leberech-
tist üks Eesti NSV esikirjanikke – tollase 

Nõukogude liiduvabariigi visiitkaart. Tähe-
lepanuväärne seik selle kohtumise juures 
oli tõsiasi, et J. Stalin N. Karotamme sõnul 
vähemalt „2 korda kiitis Hans Leberechti” 
ja tõstis esile tema head kirjutamisoskust.  
N. Karotamme jaoks oli teisejärgulise kirja-
niku mainimine sellises kontekstis kindlasti 
ootamatu, eriti seetõttu, et 1948. aasta kir-
jastuse Ilukirjandus ja Kunst romaanivõist-
luse žürii (P. Viiding, P. Rummo, F. Kõlli,  
E. Männik) oli ju Leberechti käsikirja9 jät-
nud auhinnata ja esimesele kohale pannud 
hoopis Osvald Toominga romaani „Ainus 
võimalus”. Žürii ühe liikme, Paul Rummo 
sõnul oleks Leberechti tulemus olnud 
parem, kui „teose põhiliselt õige ideearen-
dusega oleks seltsinud kunstilise kujunduse 
suurem oskus ja, mis siinkohal oluline, fak-
tilise pisimaterjali põhjalikum tundmine”.10 
Seega oli žürii arvates tegemist kirjandusli-
kus mõttes nõrga teosega. 

Stalin kindlasti ei olnud romaanivõistluse 
üksikasjadest teadlik, tema mõtles Eesti küla 
ees ootava murrangu – massilise kollektivi-
seerimise – ideoloogilisele põhjendamisele 
ning selleks oli H. Leberechti teos igati sobi-
lik. Karotamm küll mainis kohtumisel Mart 
Raua poeemi „Maa kasvab”, kuid see kind-
lasti Kremli peremeest ei kõnetanud. Karo-
tamme jaoks oli „suure juhi” kiidulaul H. 
Leberechti aadressil loomulikult tegevussuu-
niseks. Eestisse tagasi jõudes lasi ta kohe uue 
žürii kokku panna (J. Semper, D. Rudnev, 
L. Remmelgas, P. Kuusberg, O. Urgart), kes 
häbimärgistas eelmist žüriid, kelle liikmed 
„teose hindamisel ei lähtunud parteilisest, 
vaid formalistliku estetismi seisukohalt”. 
Uus žürii tühistas eelmise otsuse ning loo-
mulikult määras esimese preemia teosele 
„Valgus Koordis”, teise preemia väärilist 
tööd ei leitud ning esialgne võitja – Oskar 

8 Vt. „Leningradi süüasja” kohta ja võimuvõitlusest sõjajärgses NSV Liidus lähemalt: Y. Gorlitzki, O. Khlevniuk. 
Gold Peace. Stalin and the Soviet Ruling Circle, 1945–1953. Oxford, 2004; A. Danilov, A. Pyžnikov. Roždenie 
sverxderžavy. SSSR v pervye poslevoennye gody. Moskva, 2001; E. Zubkova. Poslevoennoe socetskoe obščestvo. 
Politika i posledovatel´nost` 1945–1953 gg. Moskva, 1999; R. Pixoja. Moskva. Kreml`. Vlast`. Sorok let posle 
vojny 1945–1985, 2007.

9 H. Leberecht esitas oma jutustuse „Valgus Koordis” venekeelse käsikirja romaanivõistlusele, kuhu võis esitada 
vaid seni ilmumata kirjatöid. Tema teos oli aga põhiosas juba ajakirjas Zvezda ilmunud.

10 R. Rummo. Romaanivõistluse ülevaade. – Sirp ja Vasar, 11.XII.1948.
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Tooming – pärjati kolmanda preemiaga.11 
Väga operatiivselt anti välja kolhoosielu 
ülistav kirjanduskogumik, kus üllitati kat-
kendid Leberechti jutustusest ning ka Raua 
poeem.12 Leberechti käsikirja tõlkis kiirkor-
ras eesti keelde Lembit Remmelgas, raama-
tuna ilmus teos juba 1949. aasta kevadel kui 
mõnitus tuhandetele Siberisse küüditatutele. 
Sama aasta sügisel aga anti teosele kui „sil-
mapaistvale näitele nõukogude ideoloogia 
ja sotsialistliku realismi sünteesist” Stalini 
preemia.13 

Kirjeldatud sündmustiku konteksti mõist-
miseks on sobilik meenutada, et Eesti NSV 
siseselt oli tegemist ajaga, mil hoogustus 
võitlus „kodanliku natsionalismi” vastu ning 

teravnes võimuvõitlus Eesti NSV juhtkon-
nas, mis tipnes 1950. aasta märtsipleenumiga 
ning Nikolai Karotamme kõrvaldamisega.

Balti liiduvabariikide parteijuhtide audi-
ents kestis kokku umbes 45 minutit ja nad 
lahkusid koos kell 22.50. Hiljem ühinesid 
kabinetis olnud seltskonnaga ka Nikolai 
Bulganin ning Kliment Vorošilov. Külalised 
lahkusid Stalini juurest 20 minutit pärast 
keskööd. Umbes 100 000 leedulase, lätlase 
ja eestlase saatus oli sellega otsustatud. Hans 
Leberecht aga ei pruukinud üldse teada 
saada, miks ja kuidas järsku tema esialgu 
kõrvale tõrjutud teos ootamatult tähelepanu 
keskmesse tõsteti ja temast endast üleöö kuu-
lus kirjanik sai.

N. Karotamme üleskirjutus kohtumisest J. Staliniga Kremlis 18. jaanuaril 194914

[– – –] Kell 21.15 helistas s[eltsimees] Suhhanov15, et 3 KK sekretäri (Balti) kell 21.45 oleksid s[elt-
simees] Poskrebõševi16 juures. Läksime (Kalnb[ērziņš]17 ja mina [Karotamm]) sinna. Õigel ajal. 
Seal tuli s[eltsimees] Malenkov meie juurde ja andis nõu, et s[eltsimees] St[alini] juures ainult 
põhiküsimusi puudutada (kulak, mehhaniseerimine). Muud asjad lahendame juba siis. 4–5 min[uti 
pärast] tuli s[eltsimees] Snečkus.18

Täpselt kell 22.05 astusime s[eltsimees] St[alini] kabinetti. Vasemal seina ääres oleva laua ümber 
istusid s[eltsimehed] St[alin], Molotov, Kossõgin, Malenkov, Beria, Mikojan, Voznessenski.

Teretasime kõiki kättpidi. Istusime laua äärde. S[eltsimees] St[alin] küsis, „no mis küsimused 
teil on?” Algul rääkis Kalnberzinš. Siis mina ja siis Snečkus.

Mina toonitasin 3 küsimust: kollektivis[eerimise] tempode kõvend[amine] ja kulakluse kui 
kl[assi] likvid[eerimine]; p[õllu]maj[anduse] tehnilise baasi kõvend[amine]; kolh[ooside] kaadrite 
ettev[almistamine].

Kui ma rääkima hakkasin, siis ütles s[eltsimees] Stalin: „А вы поправились! [Aga te olete terveks 
saanud!]” Mina vastasin, et „Это хорошо, тогда можно найбольше  работать! [See on hea, siis 
saab rohkem töötada!]”. St[alin] ise muigas selle juures.

Kulakluse küsimuse juures peatusime kõige kauem. Algul ütles s[eltsimees] St[alin], et kollek-
tiviseerimise % on teil väike, et kas mitte vara ei ole kulaklust likvid[eeri]da, et kui oleks 30–40%. 

11 S. Olesk. Tõdede vankuval müüril. Artikleid ajast ja luulest. Tartu, 2002, lk. 78–79.
12 P. Rummo (koost.). Uued sihid. Koguteos. Tallinn, 1949.
13 R. Veidemann. Eesti-vene kirjandusliku kommunikatsiooni kurioosum: Hans Leberechti jutustus „Valgus 

Koordis” (1948–1949). L. Pild (toim.). – Blokovskij sbornik XVIII. Rossia i Estonia XX veke: dialog kul´tur. 
Tartu, lk. 304–305. Vene keele vahendusel tõlgiti „Valgus Koordis” 23 keelde, see teos oli kuni 1960. aastate 
keskpaigani kõige tõlgitum Eesti NSV kirjandusteos.

14 N. Karotamme üleskirjutus kohtumisest J. Staliniga Kremlis on kirja pandud vahetult pärast kohtumist. 
Lugemise hõlbustamiseks on tekstis nurksulgudes avatud lühendid ning lisatud ka venekeelsete lausete ja 
fraaside tõlked ja lühikommentaarid.

15 Ilmselt on mõeldud Georgi Malenkovi abi Dmitri Suhhanovit.
16 Stalini sekretär ja ÜK(b)P KK erisektori juhataja Aleksandr Poskrebõšev.
17 Läti K(b)P KK esimene sekretär Jānis Kalnbērziņš.
18 Leedu K(b)P KK esimene sekretär Antanas Sniečkus.

Meelis Saueauk, Tõnu Tannberg / Nikolai Karotamme ülestähendus kohtumisest Jossif Staliniga 18. jaanuaril 1949
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Mõttevahetuse ajal kontrollis ta paar korda, kas meil see on ikka kindel arvamine või räägime 
niisama „для нас тут [meie jaoks siin]”, nagu ta ütles. Toonitasime, et see on ikka meie arvamine. 
Ma lisasin juurde, et [EK(b)P] KK büroos oli ka arvamisi, et võiks esialgu kõige vaenulikumad 
kul[aklikud] ollused välja saata. Kuid – see ei lahendaks küsimust. Viimaks ütles St[alin], et – saa-
dame nad välja. Kuid seda on vaja teha kiiresti, et see asi küla ei närveeriks mitte kaua aega.

Mehhaniseerimise asjus ta küsis kuip[alju] traktoreid on vaja. Ma ütlesin, et 550 1949. aas-
tal. Ühes kõigi muude masinatega. Eriti toonitas s[eltsimees] Stalin, et koos traktoritega on vaja 
anda peksumasinaid, sest peksta on vaja kiirel ajal. „Тракторы дадим! Дадим! [Traktorid anname! 
Anname!]” ütles ta lõpuks.

Siis juhtis s[eltsimees] St[alin] tähelepanu melioratsiooni erilisele tähtsusele Eestis, Lätis ja 
vast ka Leedus. Ma rääkisin, et Eestis on 680 000 [ha] ülesharitavaid soomaid, neist 350 000 ha on 
osalt juba varustatud kraavidega, et see annab aastas 500 000 tn rukist või 35 000 [?]. Kuid selleks 
on vaja tehnikat. Ekskavaatoreid jne. St[alin] käskis koostada melioratsiooni plaani „по этапам 
[etappide kaupa]” ja esitada.

St[alin] 2 korda kiitis Hans Leberechti, jutustust „Звезда”-s. See inimene oskab näha! Oskab 
kirjutada! Küsis kas ta eesti keelt oskab, kas eesti keeles kirjutab jne. Vastasin, et ta eesti keeles ei 
kirjuta. Aga küllap ta sellegi ära õpib. Siis küsis ta, kas teil on ilmunud nüüd kirjanduslikke teoseid 
kolhooside kohta. Rääkisin M[art] Raua „Maa kasvab”-st.

Siis küsis, kas haritlaskond pöördub nõuk[ogude] võimu poole. Vastasime, et pöördub. Veel 
mitte küll kõik aga põhihulgad kindlasti.

Arutasime ka linakasv[atuse] küsimust. S[eltsimees] Mikojan tõstis üles küsimuse, et linakas-
v[atus] ei edene Baltimaadel. Vastasin, et ENSV p[õllu]majandus viimase 30–40 aasta jooksul on 
linakasvatusest loobunud ja üle läinud karjakasvatusele, et linast ei peeta lugu kui tuluallikast. 
St[alin] ütles: „Конечно, народ ведь умный. Он же видит, что является доходным. [Muidugi, rahvas 
on ju tark. Ta ju näeb, mis sisse toob.]”. Siis toonitasime seda, et on vaja linakasvatajaile senisest 
palju soodsamad tingimused linamüügiks luua ja linatöötlemist mehhaniseerida (vabrikud). St[alin] 
palus meil välja töötada oma ettepanekud selle kohta, et missugused tingimused oleks meie arvates 
kohased linakasv[atuse] edendamiseks ja siis vaatame.

Siis oli veel juttu sellest, et likvideeritava kulakluse varandus tuleb tasuta kolhoosidele anda 
(ma toonitasin seda). St[alin] ütles, et see on õigus: „Надо и крестьянство впутать в это дело 
против кулака! [On vaja ka talurahvas sisse mässida sellesse kulakute vastasesse asja!]” Seda mõtet 
kordas ta kaks korda.

Jutu lõpuks tegi s[eltsimees] St[alin] s[eltsimees] Malenkovile ülesandeks kõik põllumajandusse 
puutuvad küsimused lahendada. S[eltsimees] Beriale tegi ta ülesandeks kulakluse väljasaatmise 
küsimused lahendada, ette valmistada МГБ ja МВД19-ga.

Jätsime kättpidi head aega ja tulime ära.

Üleskirjutatud ööl vastu 19.01.1949 Moskvas ENSV MN esinduses kell 2.30
N. Karotamm

Allikas: Käsikiri, ERAF, f. 9607, n. 1, s. 302, l. 1–3.

Publikatsioon on ette valmistatud sihtfinantseeritava teema „Eesti Külma sõja ajastul” ja ETF-i 
grandi nr. 9135 „Parteiline nomenklatuurisüsteem Eesti NSV-s: väljakujunemine, funktsioneeri-
mine ja toimemehhanismid ühiskonnas” raames.

19 Riikliku julgeoleku ministeerium ja siseministeerium.
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Õiend partisanisalga „Kotkas” kohta

Koostatud EKP KK sõjalises osakonnas 1945. aasta alguses.

I Salga koosseis

1. p/salga komandör  leitnant RUSIN Vassili Fjodorovitš 
2.  -,,-  komissar  reamees STEPANOV Georgi Vladimirovitš 
3.  -,,-  staabiülem  n.leitnant TODRIK Pavel Petrovitš
4.  -,,- staabiülema asetäitja  medõde JELISSEJEVA Anna Ivanova
5.  -,,- meditsiiniteenistuse ülem  s/velsker PAVLOV Mihhalil P.
6.  -,,- toitlustusülem  s/tehnik MARÕTŠEV Aleksandr Fiippovitš.   

     [P. on Mihhail Pavlovi isanime initsiaal,  
     Filippovitš Aleksander Martõševi isanimi]

7. salga vanem  vanem GRIŠIN Nikolai Fjodorovitš
8. rühmakomandör  vanem JURLIN Pjotr Ivanovitš
9.  -,,-     n.leitnant BALITSKI Grigori, A.
10.  -,,-     jefreitor SOROKA Jakov E.
11.  -,,-     nooremseersant ZUJEV Grigori P.

Peale juhtivkoosseisu oli salgas veel 95 inimest. Kokku oli salga koosseisus 106 in. Nende hulgas – 
kohalikke 33 in., ja sõjavange – 73 inimest.1

II Salga organiseerimis- ja tegevusperiood

1941. a. augustist kuni 1942. a. jaanuarini tutvus sm. RUSIN Viljandi maakonnas kohaliku elanik-
konna ja sõjavangide seas poliitilis-moraalselt usaldusväärsete inimestega, jättes meelde need, kes 
võiksid tulevikus tegutseda põrandaaluses antifašistlikus organisatsioonis. 
1.01.42. a. organiseeris sm. RUSIN põrandaaluse antifašistliku organisatsiooni, kuhu algselt kuulus 
12 inimest, hiljem kasvas organisatsiooni suurus 45–50 inimeseni.

Põrandaalune organisatsioon seadis endale ülesandeks:

1. Valmistada ette isikkoosseis, hankida toiduainete tagavarad, topograafilised kaardid, kompass 
ja koht partisanisalga organiseerimiseks.

1 1970. aastatel koostatud nimekirjas on organisatsioon suurenenud 124 liikmeni: eestlasi üheksa, ukrainlasi 
26, armeenlasi üks, venelasi 47, lätlasi üks, ülejäänutel rahvus teadmata (kõik mitte-eestipärase nimekujuga). 
Valdav enamik neist olid põgenenud sõjavangid (eestlased põhiliselt Saksa mobilisatsioonist kõrvalehoidjad). 
Vt. Spisok členov partizanskogo otrjada „Kotkas”, ERAF, f. 247, n. 62, s. 51, l. 3–7.

Põrandaalune organisatsioon „Kotkas”  
– näide paberil peetud partisani- 
sõjast Teise maailmasõja ajal
Peeter Kaasik
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2. Koguda metsast nõukogude lendlehti ja neid levitada.
3. Koostada iseseisvalt lendlehti.
4. Töötada vastu saksa ajalehtede propagandale.
5. Organiseerida sõjavangide põgenemist.
6. Korraldada diversiooni-terroriakte.

Kooskõlas põrandaaluse organisatsiooni programmiga:

1. Valmistati ette isikkoosseis, hangiti kaardid ja kompass, varuti toiduaineid ja valmistati ette 
partisanisalga tugipunkt /Rebase k./

2. Kuni 20 korda koguti nõuk. lendlehti ja levitati neid asustatud punktides /Viljandi mk./
3. Kuni 15 korda koostati omavalmistatud lendlehti ja levitati neid.
4. Organiseeriti 27 s/vangi põgenemine saksa veoautolt ja veel kolm põgenemist, korraga 1-2-3 

inimest.
5. Põletati maha sakslaste autogaraaž /15 autot/, tapeti üks saksa lendur-ohvitser.
6. Regulaarselt viidi läbi antifašistlikku propagandat.

Sellistel alustel töötas põrandaalune organisatsioon leitnant RUSINI juhtimisel 1.01.42. a. kuni 
13.03.44. a.

14.03.44. a. põgenes RUSIN ettevalmistatud kohta metsas ja organiseeris partisanisalga, mille 
koosseisus oli alguses 32 inimest ning mais ja juunis täienes kuni 100 inimeseni. Salk tegutses 
Viljandi maakonna metsades.
14.03.44. a. kuni 1.10.44. a. saatis salk korda järgmist:

1. tapetud fašistid  40 in.
2. ärandatud mootorrattad  2 tk.
3. mahapõletatud autod  15 tk.
4. mahapõletatud kütusetsisternid  5 tk.
5. mahapõletatud lennukid  3 tk.
6. mahapõletatud toiduainete ladu  1 tk.
7. relvituks tehtud „kaitseliitlased” ja sakslased  70 in.
8. tulistatud saksa autokolonni  5 korda.2 

Salga isikkoosseis säilis, välja arvatud kaks inimest kes tapeti haarangul ja kaks sakslaste poolt taba-
tud ning maha lastut. Ülejäänud 33 inimest kohalikest elab praegu Viljandimaal ja 58 in. – teenivad 
Punaarmees ja 15 in. – nõukogude-parteitööl.

Salk hankis endale relvad ja toidu iseseisvalt.

(ERAF, f. 4, n. 1, s. 160, l. 49–50. Tõlge vene keelest) 

2 Umbes samast ajast, 1945. aasta jaanuarist, pärineb veel üks kokkuvõte partisanivõitluse tulemuste kohta. 
See täiendab mõnevõrra eelmist nimekirja. Hävitati veel 200 j/m sideliine; mahapõlenud kütusetsisternides 
oli väidetavalt 150 tonni bensiini; 15 mahapõletatud veoautole lisandus veel kolm sõiduautot; õhku lasti kaks 
„sõjalist objekti”. Trofeedele oli lisandunud kolm hobust, 100 granaati, 10 kuulipildujat, 120 vintpüssi, 30 
automaati ja 10 000 padrunit. Samuti oli täpsustus poliittöö kohta. Levitati 5000 lendlehte, koostati ise 15 
lendlehte (tiraaž 300 tk.), 40 korral levitati Nõukogude Infobüroo Teatajat ning Nõukogude võim taastati enne 
punavägede saabumist kahes vallas. Vt. Itogi boevoj dejatel’nosti èstonskix partizan, ERAF, f. 4. n. 1, s. 161, l. 3.

Peeter Kaasik / Põrandaalune organisatsioon „Kotkas” – näide paberil peetud partisanisõjast Teise maailmasõja ajal
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Kommentaar

Nagu juba pealkirjast võiks aru saada, on 
midagi selles õiendis valesti. „Suurest Isa-
maasõjast” pajatavad sovetlikud ajalooraa-
matud ja parteidokumendid ongi täis kõik-
võimalikke ideoloogilisi liialdusi ja küsitavaid 
arve. Kui rindevõitluse puhul suudeti end 
veel kuidagi tagasi hoida, siis „Saksa fašistlike 
röövvallutajatega peetava üldrahvaliku võit-
luse” käsitlemisel kadusid kohati igasugused 
piirid. Ühelt poolt oli kommunistliku partei 
poolt suunatud põrandaalusel vastupanul 
oluline propagandistlik väärtus, näitamaks 
„üldrahvaliku võitluse tohutut ulatust”. Tei-
selt poolt oli ka üsna lihtne suvalisi arve ette 
kanda, sest kontrollida polnud neid sisuliselt 
võimalik ega ilmselt huvigi. 

Enne partisanisalk „Kotkase” juurde 
jõudmist, natukene laiemalt selgituseks, kui-
das sellistesse partisaniliikumist puudutava-
tesse parteidokumentidesse üldse suhtuda. 

NSV Liidus omandas mõõdutundetu liial-
damine partisaniliikumise kajastamisel juba 
sõja ajal ja isegi ametlikes dokumentides 
sellise ulatuse, et tagantjärele on väga raske 
kindlaks teha, kus lõpeb reaalsus ja algab 
folk loor. Kõnekas on juba see, et isegi parti-
sanide üldarvus ei suudetud tükk aega täpselt 
kokku leppida. Lõpuks esitati umbmäärane 
seisukoht – „ligi miljon”.3 

Jäägu see arv ka siinkohal lahtiseks. 
Igal juhul oli partisane väga palju (kindlasti 
kuuekohaline arv). Tunduvalt raskem on 
kindlaks teha partisaniliikumise tagajärgi. 
Kui esitatud arve uskuda, siis olid Punaar-
mee pingutused rindel täiesti üleliigsed, sest 
idarinne oleks ainuüksi partisaniliikumise 
tõttu kokku kukkunud – armee oleks verest 
tühjaks jooksnud juba enne rindele jõudmist, 

ükski rong poleks liikunud, side poleks töö-
tanud, jõgede ületamisel oleks saanud loota 
vaid koolmekohtadele jne. Üksikus ette-
kandes polnud juurdekirjutustel ehk erilist 
tähtsust. Riik oli varemetes ning polnud 
vahet, kas partisan lasi õhku ühe või kümme 
silda. Statistikasse läks ilmselt kõik see, 
mida ette kanti.4 Küll võisid tekkida tõsised 
probleemid siis, kui ettekannete põhjal 
üritati koostada mingit koondkokkuvõtet. 
Tulemused olid lausa fantastilised. Ainu-
üksi Valgevenes hävitati raudteed rohkem, 
kui seda oli terves NSV Liidus kokku (seda 
märkasid ilmselt ka Nõukogude propagan-
distid ise ning üldiselt keskenduti rohkem 
kraavi lastud ja hävitatud rongikoosseisu-
dele). Lisaks oli ligi pool kogu Saksa armee 
elavjõu kaotustest NSV Liidu territooriumil 
Valgevene partisanide kätetöö, surmasaa-
nute suhtega 1:20.5 

Sama meetodit kasutati ka Eestis. Siin-
mail oli partisaniliikumise ulatus küll mitme 
suurusjärgu võrra väiksem ning seetõttu 
ei tundu arvud pealiskaudsel vaatlusel ka 
absurdsed. Lähemal uurimisel selgub siiski, 
et ühe teadaoleva ja ametlikult kinnitatud 
partisani kasutegur oli veel muljetavaldavam 
kui Valgevenes, sellest lähemalt allpool. 

Olgu öeldud, et Eestis ei tekkinud koha-
peal märkimisväärset kommunistlikku 
põrandaalust vastupanu ja sovetlikud ajaloo-
lased-propagandistid ei esitanud ka mingeid 
konkreetseid üldarve selle võimaliku ulatuse 
kohta, vaid keskendusid üksikjuhtumitele. 
Kohati kajastuvad need Eesti julgeoleku-
politsei meelsusaruannetes, otsimiskirjades, 
ülekuulamisprotokollides jms., enamasti on 
need siiski kokku pandud asjaosaliste endi 
jutu põhjal või fantaasiale vaba voli antud. 

Küll on üksikasjalikud dokumenteeritud 

3 Vt. nt. Nõukogude Liidu Suur Isamaasõda 1941–1945. Lühike ajalugu. Toimetuskolleegium: M. Minasjan 
(juhataja), G. Bulõtšova (kirjanduslik toimetaja) ... jt. Eesti Raamat, Tallinn, 1968, lk. 550.

4 Üldiselt polnud sellel ka erilist tähtsust, sest lõppkokkuvõttes kirjutati kõik nagunii sakslaste põhjustatud 
sõjakahjude lahtrisse, ükskõik, kes hävituse taga siis ka tegelikult seisis. 

5 Arvudega mängimise kohta vt. lähemalt B. Sokolov. Front za liniej fronta. Partizanskaja vojna 1939–1945 gg. 
Veče, Moskva, 2008, lk. 107–133.

6 Siin pole arvestatud armee, laevastiku, NKVD, NKGB luureorganite poolt Eestisse saadetud luurajaid ega 
diversante. Nende kohta täpne statistika puudub. Eesti julgeolekupolitsei dokumentide põhjal võib järeldada, 
et neid oli kindlasti kolmekohaline arv.
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andmed olemas Nõukogude tagalast Eestisse 
saadetud partisanigruppide ning -salkade ja 
-brigaadide kohta.6 Eestimaa Kommunist-
liku Partei Keskkomitee (EKP KK), Parti-
saniliikumise Keskstaabi (PLKS), Eesti Par-
tisaniliikumise Staabi (EPLS) ja Leningradi 
Partisaniliikumise Staabi (LPLS) koostöös 
saadeti Eestisse aastatel 1942–1944 kokku 
1354 partisani. 7 Hukkus või tabati sakslaste 
poolt ametliku statistika järgi vähemalt 750 
ehk 55%.8 

1354 pole küll NSV Liidu mastaape arves-
tades teab mis suur arv, kuid Eesti mõistes, 
mis kommunistliku vastupanu poolest oli 
niigi „punane latern”, üritati seda vähestki 
eksponeerida millenagi, mida see tegelikult 
polnud. Nimelt 1944. aasta veebruariks olid 
Saksa väed Leningradi oblastist taandunud 
ning „tööta” oli jäänud tuhandeid kogenud 
partisane. Et mitte väärt kaadrit raisku 
lasta, hakati neid Eestisse saatma. Et säili-
tada mingitki kohalikku initsiatiivi, lülitati 
gruppidesse EPLS eriülesannetega üksu-
ses (отряд особого назначения) väljaõppe 
saanud partisane. 1944. aasta veebruaris ja 
märtsis saadeti üle Peipsi Põhja-Tartumaale 
ja Virumaale kolm partisanibrigaadi, kokku 
790 diversanti-partisani (eestlasi oli umbes 
1/4). Lisaks väiksemates gruppides üle Eesti 
veel 156 diversanti (eestlasi samuti umbes 
1/3). Seega ligi 70% partisane saadeti Ees-
tisse LPLS poolt. Need polnud ka otseselt 
partisanid, vaid ülesanded olid selgelt diver-

siooni-suunitlusega. Mingit organiseerimistöö 
kohustust neil polnud. 

Kui vaadata lähemalt teisi 1944. aastal 
EPLS poolt saadetud väikeseid 2–3-liikme-
lisi üksusi, siis kokku oli neid 25 grupis 69 
partisani. Need polnud enam partisanid-di-
versandid, vaid pidid edastama ainult luu-
reinfot Saksa vägede liikumise ja olukorra 
kohta Eestis. Diversiooni-tegevus oli rangelt 
ebasoovituslik. 9 

Nüüd partisanisõja tulemustest. Näitena 
on esitatud partisanisalga „Kotkas” poolt 
kordasaadetu. Sarnased kokkuvõtted koos-
tati ka teiste üksuste kohta. Andmed saadi 
tõenäoliselt partisanide endi jutust. Kuid kui-
das saadi andmed nende partisanisalkade ja 
-gruppide kohta, mille eluiga oli mõni tund? 
Ning nende üksuste kohta, mille kõik liikmed 
kas tapeti haarangul, saadi kätte elusalt või 
andsid end ise üles? Reeglina ei saanud selli-
sed üksused ka sidet EPLS-ga. Ja neid salku 
polnud mitte vähe, kokku 20 ehk kolmandik 
üksuste koguarvust. Ja kõik nad korraldasid 
väidetavalt ka diversiooniakte. 

Igal juhul koostati sarnaste õiendite alu-
sel EKP KK sõjalises osakonnas ülevaatlik 
tabel, kus oli ära märgitud iga üksuse saa-
vutused vastase elavjõu ja infrastruktuuri 
hävitamisel. Koondkokkuvõte kogu partisa-
nide poolt tehtud kahjust saadi lihtsa liitmis-
tehtega. Olgu siinkohal esitatud mõningad 
arvud, mis illustreerivad paberil toimunud 
partisanisõda: tapetud Saksa sõjaväelasi ja 

7 Lisaks sellele saadeti EKP poolt koostöös armee luure- ja poliitorganitega 1941. aasta teisel poolel ja 1942. 
aasta alguses partisanivõitlusele Eestis elu sisse puhuma veel kuni 100 parteiorganisaatorit, kuid nende kohta 
pole midagi teada. Ei teadnud nende saatusest midagi ka saatjad ise. Vt. Informatcionnaja zapiska C.K.V.K.P 
(b), 29.12.1941, ERAF, f. 1, n. 1, s. 389, l. 2; EKP KK sekretäri Nikolai Karotamme ettekanne Partisaniliikumise 
Keskstaabile 7. juulist 1943, ERAF, f. 4, n. 1, s. 7, l. 51; Spiski ličnogo sostava I-go i II-go èstonskix partizans-
kix otrjadov (komandiry otrjada Katkov i Šelomov), 27.09.1941, 11.01.1942, ERAF, f. 4, n. 5, s. 1, l. 2, 3, 6, 9.

8 Lisaks liitus Eestisse saadetud partisanidega väidetavalt veel 387 isikut. Siinkohal pole andmed enam usal-
dusväärsed. Näiteks läheb sellesse arvestusse partisanisalk „Kotkas”, millest tuleb lähemalt juttu allpool. 
Leonid Mätingu neljaliikmelise luuregrupiga nr. 558a liitus veel 117 inimest. See võis isegi tõele vastata, sest 
grupp tegutses Petserimaal ning seal oli huvi kommunistliku põrandaaluse tegevuse vastu märgatavalt suurem 
kui mujal Eestis (eesti nimesid kohtab selles salgaks suurenenud üksuses mõnda üksikut).Üldiselt pidas ka 
EPLS neid liitujaid statistikas teisejärguliseks ja eriti täpset arvet nende üle ei peetud. Ilmselt saadi ka aru, 
et 1944. aasta sügisel partisaniliikumisega liitumine sai toimuda vaid konjunktuursetel kaalutlustel. Et sellel 
ajal partisaniks hakkamine elule kuigi suurt ohtu ei kujutanud, näitab ka see, et surma sai või vangi langes 
neist vaid mõni üksik.

9 Èstonskij Štab Partizanskogo Dviženija. Razvedyvatel’nyj otdel. Itogi Boevoj dejatel’nosti partizanskix otrja-
dov. Spisok partizansix grupp, otrjadov i brigady Èstonskogo Štaba Partizanskogo Dviženija napravlennyx v 
tyl, ERAF, f. 4, n. 1, s. 160, l. 1–50.
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politseinikke – 2182 (sh. kaks kindralit ja 
46 staabiohvitseri); tapetud politseinikke ja 
sakslastega koostööd teinud eestlasi – 101; 
vangi võetud Saksa sõjaväelasi ja nende käsi-
lasi – 236; kraavi lastud raudtee-ešelone – 
11; purustatud vedureid – 93; purustatud 
vaguneid – 57; hävitatud sakslaste garni-
sone – 8; purustatud raudteed – 5522 m; 
purustatud sideliine – 32 700 m; õhkulastud 
raudteesildu – 18; õhkulastud maanteesildu 
– 17; hävitatud ladusid – 16; põlemasüüda-
tud bensiinitsisternid, kokku 150 tonni ben-
siiniga jne. 10 Hiljem neid arve „täpsustati”, 
mõned muutusid natukene väiksemaks, 
mõned suuremaks. Näiteks tapeti „täpsus-
tatud” andmete kohaselt juba 3468 vaenlase 
sõdurit ja politseinikku.11 

Üldiselt pole sellel vahet, sest reaalsusega 
on „täpsustatud” arvudel sama vähe pistmist 
kui eelmistel. Samas on ka väga raske täpselt 
öelda, kui suur osa sellest siiski fantaasia vili 
tegelikult on, sest midagi suutsid partisanid 
ka reaalselt korda saata. Igal juhul Eesti jul-
geolekupolitsei, väegrupi „Nord” tagala, 207. 
julgestusdiviisi, Eesti Omakaitse, politseiasu-
tuste dokumendid ei kinnita isegi ligiläheda-
selt esitatud arve.12 

Eelnev oli näide, kuidas partisanide teki-

tatud väidetav kahju kokku arvestati. Nüüd 
lähemalt partisanisalk „Kotkasest”, mis oli 
erandlik juba ainuüksi seetõttu, et see oli 
ainukene kohapeal organiseeritud partisa-
nisalk. Miks liideti „Kotka” tulemused EPLS 
poolt mahitatud partisaniüksuste tulemus-
tega, kuigi neil mingit seost polnud, jääb eba-
selgeks. Ilmselt seetõttu, et nii sai kunstlikult 
partisanide arvu suurendada, sest pilt oli üsna 
nigel ja eelnimetatud 1354 Eestisse saadetud 
partisani-diversandiga sisuliselt kogu partisa-
nivõitlus ka piirdus.13 

Kuna „Kotkase” näol oli tegemist ainu-
kese kohapealse partisanisalgaga, siis juba 
ainuüksi seetõttu oleks pidanud ta Nõuko-
gude Eesti ajalookirjutuses aukohal seisma. 
Tundub, et teatud kahtlused „Kotka” suhtes 
tekkisid juba vahetult peale sõda. Näiteks 
ei maini salka 1947. aastal ilmunud „Saksa 
fašistlik okupatsioon Eestis”.14 Mis veel huvi-
tavam, „Kotka” vaikib maha ka 1967. aastal 
ilmunud partisaniliikumist Eestis käsitlev 
teos nimega „Tasujad”.15 Koguteose „Eesti 
rahvas Nõukogude Liidu Suures Isamaasõ-
jas 1941–1945” esimeses köites (1971) on 
Valdar Leede kirja pandud peatükk „Eesti 
rahvas fašismi ikke all. Töörahva võitlus 
okupantide ja nende käsilaste vastu” ja tei-

10 Itogi boevoj dejatel’nosti éstonskix partizan, 03.01.1945, ERAF, f. 4. n. 1, s. 161, l. 3. 
11 Vt. Itogi boevoj dejatel’nosti éstonskix partizan za period s 14.08.1942–13.09.1944. Koostatud EPLS luure-

osakonna poolt. 17.12.1944, ERAF, f. 4, n. 1, s. 24, l. 18–19; Kratkaja spravka o desitvijax èstonskix partizan 
na territorij Lenoblasti i ÈSSR s 1941–1945, 03.12.1946, ERAF, f. 4, n. 1, s. 34, l. 5–6. Ei häbenetud seda 
kokkuvõtet ka publitseerida. Vt. Eesti rahvas Nõukogude Liidu Suures Isamaasõjas 1941–1945. Dokumente 
ja materjale. Toimetuskolleegium: I. Paul (peatoimetaja)... jt. Eesti Raamat, Tallinn, 1975, lk. 387–388.

12 Vt. nt. Sicherungs-Division 207. Abteilung Ia. Kriegstagebuch Nr. 6, 1.1.1942–31.12.1942, BA MA RH 
26-207/13; Sicherungs-Division 207. Abteilung Ia. Kriegstagebuch Nr. 7, 1.1.1943–30.06.1943, BA MA RH 
26-207/20; Sicherungs-Division 207. Abteilung Ia. Kriegstagebuch Nr. 8, 1.7.1943 –31.12.1943, BA MA RH 
26-207/23; Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete. Berichte un Tagesmeldungen über Bandenweser 
im Ostland rzw. in Weiβruthenien sowie Statistiken über die durch Banden angerichteten Schäden. Bd. 15. 
Juni 1942 – Juli 1944, BA R-6/348–352.

13 Moodustati 1941. aasta juulis küll illegaalne parteikeskus ja selle maakondlikud analoogid ning vabariik-
lik partisaniliikumise staap, mis kõik pidid põrandaalust võitlust ja partisaniliikumist kohapeal juhtima 
hakkama. Midagi need korda ei jõudnud saata ja likvideeriti juba 1941. aasta suvel ja sügisel. Sellesse 
lahtrisse võiks paigutada ka väidetavalt hävituspataljonlastest moodustatud partisanisalgad. Kuigi EKP 
dokumentides räägitakse kuni 800-st sedalaadi partisanist, võib olemasolevate Nõukogude ja Saksa poole 
allikate põhjal öelda, et suuremas osas on see kõik väljamõeldis. Vt. M. Saueauk. Eesti kommunistliku 
partisaniliikumise organiseerimine 1941–1944. Seminaritöö. Tartu Ülikool, filosoofiateaduskond, ajaloo 
osakond, 1997, lk. 6–11.

14 Vt. V. Kuusik. Eesti rahva võitlus saksa fašistlike okupantide vastu. – Saksa fašistlik okupatsioon Eestis aastail 
1941–1944. Toimetuskolleegium: M. Laosson, E. Päll, J. Saat. Poliitiline Kirjandus, Tallinn, 1947, lk. 539–558.

15 R. Lumi. Tasujad. Eesti Raamat, Tallinn, 1967.
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ses köites (1977) on Rudolf Lumi kirjutatud 
peatükk „Antifašistliku võitluse tugevnemine 
vaenlase tagalas”. Kokku on „töörahva võit-
lust” 180 lehekülge, kuid „Kotkasest” mitte 
sõnagi.16 Arvestades, mida nendes kahes kir-
jutises põrandaaluse võitluse pähe on esita-
tud, väärinuks selline teguvõimas ja elujõu-
line organisatsioon nagu „Kotkas” kindlasti 
mitut lehekülge.17

Probleem seisnes selles, et Kotka-nime-
list partisanisalka pole kunagi eksisteerinud. 
Kuid ka see poleks ilmselt suur probleem 
olnud, propagandamasin tootis väljamõeldud 
isamaasõja kangelasi ka aastaid pärast sõda. 
„Kotka” liikmete puhul oli probleemiks see, 
et nad ei sobinud oma tausta poolest kange-
lasteks-partisanideks.

Sellega oleks võinud asi ka piirduda, kuid 
1975. aasta märtsis pöördus EKP KK poole 
Tšetšeeni–Ingušši ANSV-s elav Vassili Rusin, 
kes nurises, et tema kohta olevat EKP KK 
Partei Ajaloo Instituudis (PAI) välja tulnud 
mingi dokument, milles tõestub, et ta oli 
Saksa okupatsiooni ajal astunud vabatahtli-
kult Omakaitse teenistusse. Rusin soovis, et 
vale ümber lükataks.18

Asja asuti uurima, arhiivitöötajad vaatasid 
olemasolevad dokumendid läbi ja kohe tekki-
sid kahtlused kogu „Kotka” tegevuse kohta. 
ENSV Oktoobrirevolutsiooni ja Sotsialistliku 
Ülesehituse Riiklikust Keskarhiivist teatati, 
et arhiivis „Kotkase” tegevuse kohta and-
med puuduvad. Andmeid oli salga 26 liikme 
kohta, kellest 12 olid põgenenud sõjavangid.19 

PAI-s tuvastati, et Rusin oli esitanud enda 
kohta valeandmeid ja aktsioonid, mis kor-
raldati okupantide vastu, tulenenud Rusini 
enda ütlustest, kuid arhiividokumendid seda 
juttu ei kinnitanud. Ei Eesti ega Leningradi 
partisanistaabil olnud mingeid konkreetseid 
andmeid sellise põrandaaluse organisat-
siooni tegevuse kohta (v. a. mida Rusin ise 
rääkis).20

Pöörduti veel ENSV Siseministeeriumi 
ja ENSV KGB poole, kust saadi täien-
davaid andmeid partisanisalga liikmete 
kohta, kellest osad olid ilmselt välja mõel-
dud ning ülejäänud Nõukogude võimu sil-
mis ülimalt kahtlase taustaga. Pavel Todrik 
(salga „staabiülem”) oli Punaarmee ohvit-
ser, langes vangi, liitus vabatahtlikult Vene 
Vabastusarmeega, saadeti propagandistide 
kursustele ning kasutati Abwehr´i propa-
gandistina ja erinevates vastuluureoperat-
sioonides. Salga „tagalaülem” Aleksander 
Marõtšev langes vangi 1942. aastal. 1943. 
aasta aprillis alustas sakslastega koostööd. 
Sama aasta sügisel lõpetas propagandistide 
kursused ja pärast seda töötas sõjavangilaag-
rites propagandistina jne. Mitmed neist n.-ö. 
partisanidest anti aastatel 1945–1946 kodu-
maa reetmise süüdistusega tribunali alla ja 
kõik esitasid EPLS poolt antud tõendi, et 
olid Suure Isamaasõja ajal aktiivsed parti-
sanid. 

23. juulil 1976 tegi EKP KK j. a. parteiko-
misjon kokkuvõtte „Kotka” küsimuses. See, 
millest asi alguses sai, s. t. Rusini astumine 

16 Eesti rahvas Nõukogude Liidu Suures Isamaasõjas 1941–1945. 1. köide, Eesti rahvas võitluses Nõukogudemaa 
vabaduse ja sõltumatuse eest aastail 1941–1943. Peatoimetaja L. Lentsman, toimetaja E. Sõgel. Eesti Raa-
mat, Tallinn, 1971, lk. 361–454; Eesti rahvas Nõukogude Liidu Suures Isamaasõjas 1941–1945. 2. köide. Eesti 
rahvas võitluses Nõukogudemaa täieliku vabastamise ja sõja võiduka lõpuleviimise eest aastail 1944–1945. 
Peatoimetaja L. Lentsman, toimetaja B. Tamm. Eesti Raamat, Tallinn, 1977, lk. 81–168.

17 Tõe huvides olgu öeldud, et trükisõnas on „Kotkast” siiski ka kajastatud. Informatsiooni salga kohta võib 
leida 1962. aastal ilmunud mälestuste kogumikust „Rahvatasujad” (1. kd). Vt. V. Russin. Samm-sammult;  
G. Ladonštšikov. Vangilaagrist partisanisalka. – Rahvatasujad. 1. raamat Mälestusi ja jutustusi partisanivõit-
lusest. Koostanud R. Lumi. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, 1962, lk. 271–287.

18 Vt. lähemalt Perepiska s CK KP Èstonii, CGAOR ÈSSR po voprosam dejatel’nosti tak nazyvaemogo par-
tizanskogo otrjada „Kotkas” s priloženiem perepiski partarxiva s graždanami – byvšimi členami otrjada no. 
147, 151, 14.04.1975–11.12.1980, ERAF, f. 247, n. 62, s. 51.

19 ENSV ORKKA direktori kiri EKP KK j.a. PAI direktori asetäitjale 23. aprillist 1975, ERAF, f. 247, n. 62, s. 
51, l. 8–14.

20 EKP KK j. a. PAI direktori asetäitja K. Ingermanni kiri EKP KK I sekretärile I. Käbinile 12. maist 1975, 
ERAF, f. 247, n. 62, s. 51, l. 16–18.
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Omakaitsesse, leidis kinnitust. Tuvastati, et 
25. novembril 1943 võeti V. Rusin tõepoolest 
Omakaitses arvele.21 

Kuid see polnud ainukene asi, mis välja 
tuli. Näiteks selgus, kuidas andmed „Kotka” 
kohta üldse EPLS statistikasse jõudsid. 1944. 
aasta sügisel (ilmselt oktoobris) pöördus 
Rusin ise EPLS-i poole ning tutvustas ennast 
kui Punaarmee leitnanti ja partisanisalga 
„Kotkas” komandöri. Rusini enda sõnade 
kohaselt teenis ta 11. laskurkorpuse 73. kor-
puse suurtükiväepolgus. 1941. aastal sai ta 
Mustvee lähedal raskelt haavata, võeti vangi 
ja saadeti Viljandi vangilaagrisse.22 Laagris 
esitles end ukrainlasena ning saadeti põllu-
töödele, kus töötas 14. märtsini 1944. Pärast 
seda põgenes metsa ja organiseeris partisa-
nisalga. 

EPLS tegelased uskusid ilma kontrol-
limata Rusini juttu, vaatamata sellele, et ei 
staabi ega EKP KK dokumentide seas olnud 
ühtegi varasemat vihjet nimetatud salga 
kohta.

Tegelikult ei tule ka haavatasaamine kus-
kilt välja. Tehti hoopis kindlaks, et Rusin 
vabanes Viljandi sõjavangilaagrist juba 16. 
augustil 1941 ja töötas seejärel „kulak” Everti 
majapidamises põllutöödel. Seejärel asus 
elama Uusna külla Viljandimaal, tutvus seal 
Elsa T-ga, tulemuseks poja sünd. Põranda-
aluse organisatsiooni olemasolu ei leidnud 
kinnitust, samuti partisanisalga moodus-
tamine 1944. aasta märtsis. Kui salk mingil 
kujul ka eksisteeris, siis koosnes see Nõu-
kogude võimu silmis Abwehr´i agentidest, 
Punaarmee desertööridest, mobilisatsioonist 
kõrvale hoidjatest ja muust kahtlasest selts-
konnast ning sakslaste vastu see kindlasti 

ei võidelnud, vaid ainult varjas end kuni 
Punaarmee tulekuni.23

Lõpetuseks võiks küsida: mis sai Vas-
sili Rusinist kõige eelneva taustal? Ta mitte 
ainult ei esitanud parteile oma eluloo kohta 
valeandmeid, vaid mõtles välja ka Suure 
Isamaasõja aegseid kangelastegusid, mis 
oli rõhutatult ideoloogiatöötajate pärus-
maa. Lisaks veel väidetav koostöö Saksa 
okupatsioonivõimudega.

Üldiselt pääses ta siiski üsna kergelt. 
Rusini küsimus oli arutlusel NLKP Tšetšee-
ni-Ingušši oblastikomitee bürool 28. juunil 
1977. Otsuses leiti, et isehakanud partisan 
väärib parteist välja viskamist. Kuid tun-
dub, et huvi selline ideoloogiliselt tund-
lik juhtum kinni mätsida oli siiski suurem. 
Arvestati seda, et Rusin oli osalenud Suures 
Isamaasõjas, oli autasustatud valitsuse aura-
hadega, osalenud aktiivselt partei oblastiko-
mitee töös, tunnistanud oma „viga” ... ning 
oblastikomitee büroo määras Rusinile range 
parteilise noomituse, koos arvestuskaardile 
kandmisega.24

21 Kui Omakaitse jutt tõele vastab, siis oli see mõnevõrra erandlik, sest Omakaitse liikmed ja 1943. aastast 
omakaitse-kohuslased olid reeglina vaid Eesti Vabariigi kodanikud 20. juuni 1940 seisuga. Kuid ilmselt oli 
siin teatud erandeid. 

22 Mingi osa sellest võib ka tõsi olla. Wehrmacht´i XXVI armeekorpuse pealetung algas Kesk-Eestis 22. juulil. 
61. ja 254. jalaväediviis liikusid kiiresti üle Jõgeva itta. 24. juuli õhtul jõudis korpuse eelsalk Kasepää juures 
Mustveest lõunas Peipsi rannale. Punaarmee 11. laskurkorpuse 125. ja 48. laskurdiviis jäid Emajõe ja Mustvee 
vahel kotti. 31. juuliks likvideerisid XXVI armeekorpuse üksused 11. laskurkorpuse diviisid ning 51. ja 73. 
korpuse suurtükipolgud. Vangi võeti 8794 punaarmeelast.

23 EKP KK j. a. parteikomisjoni esimehe A. Kello õiend 23. juulist 1976. „Spravka o rassmotrenii zajavlenija 
Rusina V. F.”, ERAF, f. 247, n. 62, s. 51, l. 20–26.

24 NLKP Tšetšeeni-Ingušši oblastikomitee sekretäri A. Vlassovi kiri EKP KK-le 14. juulist 1977, ERAF, f. 1, n. 
7, s. 10370, l. 94.

Peeter Kaasik 

(1974), PhD, Eesti Mälu Instituut,  
Madara 14, 10612 Tallinn,  
peeter.kaasik@mnemosyne.ee
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V iljandi fotograafi Jaan Rieti fond 
(EFA, f. 215) Rahvusarhiivi filmiar-
hiivis on teadaolevalt kõige suurem ja 

terviklikumalt sälinud ühe fotograafi klaas-
negatiivikogu Eestis. Sisaldades lisaks atel-
jee registriraamatutele üle 70 000 klaas- ja 
filminegatiivi, on see hea infoallikas just sisu, 
fototehnilise mitmetahulisuse ning laiade aja-
liste piiride poolest.

Jaan Riet (27.(15.)03.1873 Abja vald – 
28.07.1952 Viljandi) tegeles pildistamisega 
üle 50 aasta. Esimesed sissekanded registri-

raamatusse, mida Rieti äris hoolikalt peeti, pärinevad juba 1896. aastast, mil ateljee ametliku 
avamiseni Viljandis jäi kaks aastat. Riet täiendas end fotograafia alal 1897. a. fotograaf Hans 
Kristini juures Tallinnas ja kollotüüpia alal 1903. a. meister Klimschi töökojas Saksamaal Mai-
ni-äärses Frankfurdis. 1898. a. Viljandi linnas avatud Rieti fotoäri tegemistesse oli kaasatud 
terve perekond, esmajärjekorras Jaani abikaasa Marie ning hiljem, laste sirgudes, lisandusid 
abiliste sekka tütred Hilja ja Elma. 

Rieti ateljee pildistusmahud olid erakordselt suured. Sellest annavad tunnistust regist-
riraamatud, mille järgi tehti ajavahemikul 14.02.1896–21.03.1948 kokku 79 386 ülesvõtet. 
Tihedamal perioodil võis ülesvõtete arv ühes kuus küündida koguni kahesaja negatiivini, 
millest valmistatud positiivide hulk oli loomulikult veelgi suurem. Kaubandus-Tööstuskoja 
andmeil 1929. a. seisuga Eesti vanima registreeritud fotoäri põhisissetulek tuli portree- ja 
grupifotode tegemisest: Rieti negatiividelt võib leida leerilapsi, kooliõpilasi, pruutpaare, pere-
kondi, tuntud ühiskonna- ja kultuuritegelasi. Portreede kõrval on ta jäädvustanud linna- ja 
maastikuvaateid, mitmesuguseid kultuurisündmusi, samuti teinud repropildistusi fotodest, 
raamatuillustratsioonidest, kunstiteostest. Kuigi vaadete puhul domineerib asukoha poolest 
Viljandi ja selle ümbrus, pildistas Riet tihti ka teistes linnades (Tallinnas, Pärnus, Valgas, 
Tartus, Kuressaares, Haapsalus, Paides jm.), stereopilte tegi ta ka Soomes ja Venemaal. 

Lisaks sisule on Rieti fond väärtuslikuks allikaks fotoajaloolisest vaatepunktist, näidates 
ilmekalt 20. sajandi esimese poole professionaalse fotoäri igapäevatööd, alates pildistamis-
protsessist ja selleks kasutatud fototehnikast kuni fotode ja negatiivide retuššimise jt. vii-
mistlusviisideni. Seega jätkub nende mitme tuhande klaas- ja filminegatiivi seas hulgaliselt 
avastamisrõõmu. Siinkohal on välja toodud valik Rieti ateljee tuntumatest klientidest, samuti 
huvitavamatest vaatenurkadest Viljandile. 

Kadi Sikka

Jaan Riet
| Jaan Riet (1873–1952) oma fototee alguses, 
detsembris 1897, enne ateljee ametlikku avamist 
Viljandis 1898. a. Kuigi fotodele märgiti signatuuriks 
“Jaan Riet” kui ateljeeomaniku nimi, töötasid stuudios 
mitmed abilised (sh. Marie Riet, tema õde Anna Kukk 
jt.), kelle ülesandeks oli tellimuste vastuvõtmine, 
fotode ja negatiivide viimistlemine ning klientidele 
saatmine, aga ka pildistamine. EFA 215P.4143
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Kirjanik Anton Hansen Tammsaare 
(1878–1940), 12.02.1903.  
Rieti kasutuses oli sel ajal tema 
esimene ateljee Koidu tänaval, millest 
koliti ruumikamasse fotostuudiosse 
(Posti 24/Koidu 10) 1914. a.   
EFA 215 P.2249

Helilooja ja koorijuht  
Miina Härma (1864–1941),  
15.11.1937. EFA 45515
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Kunstnik Konrad Mägi (1878–1925), 
21.03.1914. EFA 215.39589

Rieti ateljeest pärit saksa stereo 
skoop firmalt Neue Photographische 
Gesellschaft (NPG), mida kasutati 
stereofotode vaatamiseks. 
1894. a. Berliinis Arthur Schwarzi 
asutatud firma NPG sai kiiresti 
üheks suuremaks fotode, 
vaatepostkaartide, stereofotode, 
stereoskoopide jm. fototarvikute 
pakkujaks, filiaalidega Londonis, 
Pariisis, New Yorgis. Jaan Riet hakkas 
stereofotograafiaga tegelema alates 
1905. a., tema valmistatud fotodest 
oli 1930. aastateks kogunenud tervet 
Eestimaad hõlmav stereopiltide 
kollektsioon.  
Foto: M. Mänd. EFA f. 215
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Ameerika saadik koos Viljandi maakonna
valitsuse liikmetega Viljandi lossimägedes, 

20.05.1919. EFA 215.6521

Vaade trepile Viljandis. 
EFA 215.39063  
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Lennunduse populariseerimise aktsioonist osa võtnud lennukid Viljandi järve jääl, 03.03.1931. EFA 215.38400

Rändtsirkus Viljandis, 12.04.1930. EFA 215.45346
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Viljandi veini ja likööritehase Alko etikettimise ruum, 03.05.1924. EFA 215.45215

Eesti Panga Viljandi osakonna operatsioonisaal, 1927. EFA 215.45440
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Vaade Viljandi tuletikuvabrikule, 06.05.1933. EFA 215.38506

Viljandi tuletikuvabriku sisevaade, 06.05.1933. EFA 215.38425

Kadi Sikka 

(1989), MA muinsuskaitse ja konserveerimise erialal, Eesti Kunstiakadeemia, Suur-Kloostri 11, 10133 Tallinn, 
kadi.sikka@artun.ee
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K eelemees, tsensor, ajakirjanik, Tartu ülikooli 
eesti keele lektor ja professor Jaan Jõgever 

(1860–1924)1 ei kuulu 19. sajandi lõpu ja järgneva 
aastasaja alguse kõige silmapaistvamate tegelaste 
hulka ja seetõttu on jäänud ka tema töö eesti 
kultuuriloos teenimatult varju. Jõgeveri tegevuse 
ja elu erinevaid külgi on muidugi mõnevõrra 
uuritud.2 Kõige põhjalikumalt on siiani käsitle-
tud tsensor Jõgeveri heitlusi Ado Grenzsteiniga 
Friedebert Tuglase uurimuses „Ado Grenzsteini 
lahkumine. Päätükid meie ajakirjanduse ja 
tsensuuri ajaloost” (1926), kus leidub rohkesti 
tsitaate Jõgeveri päevikuist. Et uurimus tõstab 
rõhutatult esile ajakirjanik Ado Grenzsteini ja 
tsensor J. Jõgeveri vastasseisu, jäävad muud Jõ-
geveri töö aspektid ja mõtted üldse puudutamata 
või kajastuvad üsna tagasihoidlikult. Seda lünka 
proovib järgnev käsitlus mõnevõrra siluda või 
vähemasti sellele tähelepanu juhtida. 

Jaan Jõgever alustas päevikute pidamist 
umbes kahekümneaastase noormehena 5. juunil 
18803 ja lõpetas 23. juunil 1924. Nelikümmend 
neli aastat, mis on surutud päevikukaante 
vahele, pole muidugi Jõgeveri kogu elu, ent 
vähemasti enamik tema teadlikust elust. Siia 
mahuvad rahvusliku liikumise lõpp, venestuse 
närused ajad, sõjad ja revolutsioonid, Eesti 
Vabariigi loomine ja selle esimesed sammud, 
lisaks suur hulk tollaseid inimesi, kes etendasid 
eesti ühiskonnas olulist osa. Kõigil neil aastatel 
pole Jõgever kirjutanud päevikut päevast-päeva, 
neis esineb suuremaid ja väiksemaid ajalisi lünki. 
Päevikumärkmed on eesti ja vene keeles ning 

1  Et Jõgeveri vanemad Aleksei ja Irina olid õigeusulised, ristiti uus ilmakodanik Ööriku kirikus Ivaniks. Ve-
nekeelsetes dokumentides ongi valdav venepärane Ivan Aleksejevitš Jõgever (EAA, f. 2000, n. 1, s. 212, l. 11 
(kaader 95). Tänavu 6. novembril täitub 90 aastat tema surmast.

2  L. Punga. Ühe keelemehe tegevusest (125 aastat Jaan Jõgeveri sünnist). Emakeele Seltsi aastaraamat 31. 
Lähedalt ja kaugelt. Eesti Raamat, Tallinn, 1987, lk. 12–19. See põhineb tema diplomitööl (1985). Jõgeverist 
kui ajakirja Eesti Kirjandus asutajast annab ülevaate D. Palgi. (Vt. D. Palgi. „Eesti Kirjanduse” 35-aastaselt 
teelt. – Keel ja Kirjandus 1971, nr. 3, lk. 158–159) ja Jõgeveri valimisest Tartu ülikooli eesti keele lektoriks V. 
Pino (V. Pino. Kui rehabiliteeriks Reimani… Tartu (Jurjevi) Ülikooli eesti keele lektori valimised 1909. aastal. 
– Keel ja Kirjandus 2000, nr. 8, lk. 583–593.

3  Kõik kuupäevad vana kalendri järgi kuni uue kehtestamiseni 1. veebruarist 1918.
4  F. Tuglas. Ado Grenzsteini lahkumine. Päätükid meie ajakirjanduse ja tsensuuri ajaloost. Noor-Eesti, Tartu, 1926, lk. 26.

Tsensor Jaan Jõgeveri 
päevaraamatud
Vello Paatsi

osalt kiirkirjas. Päevikuid kirjutades ei mõelnud 
Jõgever kunagi sellele, et neid võiks avaldada. F. 
Tuglas on kirjutanud: „Ta pole tahtnud sellega 
[päevaraamatuga] midagi tõendada, seletada 
või kaitseda oma tegevust järelmaailma ees. 
Paljude aastate kaupa on ta seda kirjutand, 
päevast päeva, osalt ajaviiteks, osalt oma mõtete 
enesele selgitamiseks, osalt praktiliseks otstar-
beks – taskuraamatu märkustena. Nii annavad 
need tihedalt täiskirjutet kaustikud detailse pildi 
Jõgeveri isiklikust elust, tööst ja mõtteilmast. 
Siin paljastub inimene ilma vähemagi poosi ja 
effektitaotluseta.”4 

Päevikud on Jõgeveri silmaga nähtud ük-
sikasjalik ja karm peaaegu ajastu kroonika. 
On üsna tõenäoline, et neid Jõgeveri isiklikke 
päevikuid pole keegi veel korralikult läbi lugeda 
suutnud peale kirjapanija enda, sest nende maht 
on tänapäeva kiirel ajastul lausu hirmusisendav. 
Kokku on Jõgever meile jätnud umbkaudu 5200 
lehekülge teksti. Päevikuid ja märkmikke (kokku 
38) hoitakse Eesti Kultuuriloolise Arhiivi fondis 
52 ja nad on koondatud kuude erinevasse mappi. 
Esimene mapp sisaldab 11 päevikut, teine viis, 
kolmas mapp kaks, neljas seitse, viies kaheksa, 
kuues mapp lisab veel viis päevikut. Neile lisaks 
sisaldavad mapid ka märkmikke, milles leidub 
samuti mitmesuguseid ülestähendusi.

Jõgeveri päevikud pole loomulikult tund-
matud, ent nende kasutajate ring on olnud üsna 
ahas. Henn Saari on küll avaldanud sellest üle 
viiekümne aasta tagasi katkendeid Jõgeveri tööst 
ajakirja Oma Maa toimetuses.5 
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Pärast Eugen Jannseni (1853–1930) vabas-
tamist Tartu tsensori ametist kinnitati 16. mail 
1892 sellele kohale Rakvere rajooni rahvakoo-
lide inspektor Jõgever.6 Teda olevat soovitanud 
tsensoriks Jõgeveri endine õppejõud ülikooli 
päevilt kirjandusteadlane professor Pavel Visko-
vatov, kes algselt tahtnud näha sellel kohal küll 
Jaan Poskat.7 Miks valis Jõgever tsensoriameti, 
pole üheselt selge. Üks kaalukeeli oli kindlasti 
1200-rublane aastapalk ja soodustused, sest tal 
oli kõrgkooliõpingute ajast suur võlg. Jõgever 
valvas „kitsast väravat” aastatel 1892–1903. 

Miks vabastati Jõgever tsensori kohalt? A. 
Grenzsteini taandumise järel kaebajate arv, 
kellele tsensori tegevus ei meeldinud, pigem 
suurenes kui vähenes. Olukord halvenes 1902. 
aasta kevadel, kui Jõgeverilt nõuti aru ajalehes 
Svet ilmunud kirjutise kohta eesti ajalehtedest 
ja nende tsenseerimisest, mis oli Jõgeveri arva-
tes inspireeritud baltisaksa ringkondadest. H. 
Fischer8 viitab veel Postimehes ilmunule, mis 
käsitleb saksa ja eesti keele vahekorda usuõpe-
tuses9, ja seejärel Liivimaa maanõuniku ning 
Viljandi mõisa omaniku Oswald Paul Conrad 
Constantin von Ungern-Sternbergi kaebusele10 
trükiasjade peavalitsusele 1903. aasta jaanuaris. 
Nähtavasti kaotas Jõgever töö mitmete sünd-
muste ja kaebuste koosmõjul. 

Käesoleval juhul huvitab meid Jõgeveri poolt 
kirja pandud aeg, mil ta valvas „kitsast väravat”. 
Ka tsensoriaja päevikud haaravad umbes 600 
lehte ehk 1200 lehekülge teksti, millest välja-
võtted moodustavad järgneva kirjutise aluse. 
Jõgeveri päevikumärkmed algavad 10. jaanuarist 
1892 ja on kuni septembrini kiirkirjas, siis on ta 
sellest kirjaviisist loobunud ja alustanud sisse-
kandeid põhiliselt vene keeles. 6. augustist 1893 
algab järgmine, põhiliselt eestikeelne päevik. F. 
Tuglas märgib, et Jõgeveri päevaraamat katkeb 
1900. aastal ja jätkub alles kümme aastat hiljem 
ja sellepärast puuduvad meil üksikasjalikud tea-
ted tema tsensoritegevuse kohta paari viimase 

aasta kohta.11 Miks Jõgever nii kirjutab, ei oska 
öelda, sest säilinud on veel kaks aastat (1901, 
1902) tsensoriajast pärinevaid üleskirjutusi ja 
need erinevad varem kirjutatud päevaraamatu-
test üksnes selle poolest, et need on kirjutatud 
kalender-märkmikku. Eelviimane tsensuuri 
käsitlev päevik (m. 2:4) koosneb märkmikust 
välja rebitud lahtistest lehtedest ja lõpeb kolme-
realise pooliku sissekandega 7. oktoobril 1901. 
Kas see päevik sisaldas veel sissekandeid, ei tea. 
Väljarebitud lehed viitavad selle võimalikkusele. 
1. jaanuaril 1902 on Jõgever märkmeid jätkanud 

5  [Henn Saari, kommenteerija.] „Oma Maa” päevilt. Katkendeid J. Jõgeveri päevikust. – Keel ja Kirjandus 1960, 
nr. 6, lk. 364–369.

6  Služebnyja peremeny. – Livländische Gouvernements-Zeitung 1892, nr. 53, 27.05; Eesti Kultuurilooline Arhiiv, 
f. 51, m. 4:30, l. 26–26p. 

7  J. Tamm. Dr. Eugen Jannsen’i vabastamine tsensoriametist. – Eesti Kirjandus 1933, nr. 2, lk. 76–79.
8  H. Fischer. „Postimehe” võitlus tsaarivõimudega. – Postimees, nr. 161, 17.06.1937.
9  Just kui Fählmanni-Nolckeni päiwil. – Postimees, nr. 283, 20.12.1902.
10  Unger-Sternbergil oli vana vimm J. Tõnissoni ja Postimehe vastu (vt. J. Tõnisson. Awalik kiri Wiljandi mõisa 

omanikule maanõunik Oswald parun Ungern-Sternberg’ile. – Postimees, nr. 189, 24.08.1900, sama ka Saka-
la, nr. 36, 05.09.1900). Küllap pani mõisahärra sellele kirjutisele ilmumisloa andmise ka Jõgeveri „pattude” 
nimestikku, mis viisid järgmise kaebuseni.

11  F. Tuglas. Ado Grenzsteini lahkumine, lk 95. Päeviku sissekandele 07.02.1900 järgneb kohe 03.10.1910, kus 
Jõgever kirjutab, et „las vahe pealsed 10 aastat jäävad kui tühi leht vahele” (EKLA, f. 52, m. 2:3, l. 50p).

Jaan Jõgever (1860–1924). Foto: Carl Schulz.  
EKLA, B181:2109
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ja kirjutanud neid 26. detsembrini. Julgen arva-
ta, et Jõgever jätkas päeviku pidamist ka 1903. 
aastal, mil ta kaotas tsensoritöö. Tõenäoliselt on 
see kadunud või hävitatud.12

Jõgever oli kistud ka A. Grenzsteini ja J. 
Tõnissoni vastasseisu.13 Jõgeveri tsensoritööd 
on põgusalt valgustanud Ea Jansen,14 kusjuures 

12  F. Tuglas tänab uurimuse lõpus Veera Jõgeveri, kes võimaldas tal kasutada abikaasa päevaraamatuid. Seega 
hoiti Jõgeveri päevikuid tollal perekonnas. Kas V. Jõgever ei näidanud mingil põhjusel Tuglasele 1901. ja 
1902. aasta päevikuid või ei leidnud ta neid kodust üles? Viimane variant tundub küll väheusutav, sest neid 
märkmikke on veelgi. Loomulikult ei osanud Tuglas neid ka küsida, sest Jõgever ju ise kirjutas, et vahepealsetel 
aastatel ta päevikut ei pidanud.

13  Vt. A. Kruusberg. Aadu Grenzsteini võitlus Jaan Tõnissoniga. Eesti Ajaloo Arkiiv, № 1. Odamees, Tartu, 1921, 80 lk. 
14  E. Jansen. Tsaristlik tsensuur ja eesti ajakirjandus venestamisajal (1880.–1890. aastad). – Tuna 2000, nr. 2, lk. 58–60.
15  E. Lauk. Jaan Tõnissoni ajakirjanduslikust tegevusest 1892–1908. – Keel ja Kirjandus 1994, nr. 3, lk. 136–144. 

Jõgeveri tsensoriameti kohta märgib ta, et see kestis 1913. aasta keskpaigani (lk. 142).

kõige enam hämmastab muidugi see, et uurija 
pole pidanud vajalikuks kasutada Jõgeveri 
päevikuid. Epp Lauk on puudutanud Jõgeveri 
tsensoritegevust ja tema vallandamist Jaan Tõ-
nissoni ajakirjandusliku tegevuse kontekstis.15

Head süüvimist Jaan Jõgeveri päevikumärk-
metesse!

Lehekülg Jaan Jõgeveri kalender
märkmikust (12.(25.)03.1902), milles ta 
kirjeldab Jakob Mändmetsa (1871–1930) 
teose „Õde ja vend” keelamise põhjusi. 
Foto: EKLA, f 52, m 2:5, l 61
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Tsensuuri ja muid küsimusi 
Jaan Jõgeveri päevikutes

23 августа. [1893.] Понедельникъ.
[– – –] Tööd wäheneb. Raamatukauplused soowiwad parem, et raamatud minu juures seisawad, 
kuni Peeterburist nende kohta otsus tuleb, kui et ma nende läbilugemiseks lehed lahti lõikan, sest 
et siis neid tagasi ei wõetawat. Siis ei ole mull ka muret, et palju raamatuid minu juure seisma jääb. 
Seisku! kuni nad wäljamaale tagasi saawad saadetud, ehk alphabeti nimekirjas1 lubatud. [– – –]

28. Augustil. Laupäew.
7–8 post; 8–9 raamatukauplustest kinnipeetud raamatud läbi waadata; 9–12 Karowi2 poodis raa-
matuid rewideerida; 12–3 tsens[eerimine].; 3–½4; ½4–½5 schach;3 ½5–5; 5–10 своб[одно4].[– – –]

31 августа. Вторникъ.
[– – –] Pärast lõunat mängisime O. D[anieli]-ga5 schahhi, s[elle] p[ärast] ei lugenud „Rakwere 
laulikut”. Õhtu lugesin käsikirja „Kuldsed rahwa laulud”. Ei saa lubatud. [– – –]

3. Septembril 1893. Reede.
[– – –] Jutu „Kawalast Hansust” lõpetasin. Lubatud. – Trusmanni6 käest kiri. Nurab, et Olewikus 
palju läbi lasen. Uue seltsi7 põhjuskiri rändawat juba instansisi mööda. – Alphabeti nimekirja wal-
mistasin (1890–1892) sõnast „Brausewetter” kuni sõnani „Brockhaus” I Bd.

18. Septembril. Laupäew.
[– – –]. Kell 4 tuli Grenzstein8 ja oli siin tundi 2. Mis õieti tahab, sellest ei saa aru. Ajab kõik pahu-
pidi – Eesti rahwa kasuks! Mina sarnast poliitikat ei mõista, olen selleks liig-rumal. Wiimati ei 
näi tal ikka muud mängus olema kui oma task. Pärast temaga kõnelemist jääb iga kord niisugune 
tundmine, nagu oleks mäda muna ära söönud: süda kipub pööritama.

31. Oktoobril. Pühapäew.
[– – –] Kuberner Tartus. Hommiku saatis gorodowoi9 läbi kirja, kus ta käskis Eesti kubermangu 
ajalehes segaabielu paaride10 kohta ilmunud kirja mitte ära trükkida lubada. Kui see kiri Eestimaa 
kuberneeri tsirkulär komissaridele on, siis on kuberneeri hoiatus hiljaks jäänud. Eile tsirkular ilmus 
juba Zeitungis11 ja Postimehes. Läksin kell 11 kuberneeri juure, ei saanud kokku, oli linna sõitnud. 

1  Trükivalitsus avaldas pidevalt nii keelatud kui ka lubatud raamatute nimekirju. Jõgever tegeles nende üldni-
mekirja koostamisega, mis kergendanuks oluliselt tema tööd.

2 Eduard Julius Karow (1817−1874), Tartu raamatukaupmees ja kirjastaja.
3 Male.
4 Vaba.
5 Oskar Evald Daniel (1874−1945), eesti metsateadlane, professor, oli Jõgeveri abikaasa sugulane.
6 Jüri (Georg) Truusmann (1856−1930), õigeusuline eestlane, tsensor, ühiskonnategelane, teadlane. Ta oli 

lõpetanud Peterburi Vaimuliku Akadeemia ja töötas Tallinnas üksiktsensorina 1885−1907.
7 J. Truusmann koos mõttekaaslastega püüdis hingusele läinud Eesti Kirjameeste Seltsi asemele asutada uut 

seltsi. Vt. F. Tuglas Eesti Kirjameeste Selts. Eesti Riiklik Kirjastus, 1958, Tartu, lk. 367−370.
8 Ado Grenzstein (1849−1916), rahvusliku liikumise tegelane, ajakirjanik, kirjanik, kooliõpetaja. Ajalehe Olevik 

väljaandja ja toimetaja (1881–1901). 
9 Kardavoi, politseinik-linnavaht.
10 Mõeldud erinevat usku abielupaare. 
11 Tartu saksakeelne päevaleht Neue Dörptsche Zeitung.

Vello Paatsi / Tsensor Jaan Jõgeveri päevaraamatud



116 Tuna  3/2014

K U L T U U R I L O O L I S E S T  A R H I I V I S T  

Käisin kell 6 teist korda, üeldi kreisiülema Maideli12 juures olewat. Täna olewat wähe lootust 
temaga kokku saada, parem olewat homme hommiku pärast 9: at. [– – –]

3. Detsembril. Reede.
[– – –] Õhtu käis Прибалтiйскiй Листок’i wäljaandja ja toimetaja Лисицынъ13 (ammetlikult on Jur-
katamm14 toimetaja) tsensuri käsikirja järel, mille ta eile siia tsenseerida jättis. Jutu „судъ идетъ”15 
pidin maha kustutama. Ta olewat selle jutukesega (tema enese kirjutatud) juba mitme päälinnalehe 
toimetuse ukse pihta koputanud, aga kuskile pole julgetud jutukest tsensorihirmu pärast sisse lasta. 
Jutt on (wõi tahab olla) Eesti rahwa elust. Jutu tegelane Arak tuuakse uue kohtu ette, kus tema 
peale on kaewatud, et ta renti ei maksa (wõi wägisi ühe maatüki omandanud – ei mäleta). Arak aga 
loodab, et uus kohus – hää kohus – temale tüki maad kingib, kus ta elada wõiks, sest ta tahtwat ju 
ometi ka süüa. Kohus mõistab teda küll süüst wabaks, siiski aga jääb Arak kohtu otsuse üle paha-
seks, miks temale maatükki ei määratud, kus ta elada wõiks. – Muidu on numbris weel toimetuse 
juhtkiri lehe sihtidest – Hermanni laadi – ei kala ega liha, чтобъ волки были сыты, да и овцы целы,16 
et nii hästi Wenelased kui Sakslased, Eestlased ja Lätlased ühte wiisi tema lehega ja sihtidega rahul 
oleksiwad. Wistist wõimatu püüdmine, kuna siin nii palju isesugugi püüdmisi risti ja põigiti üks tei-
sest läbi käiwad. Mis Sakslasele paras, on Eestlase ja Lätlasele paha ja Wenelasele ei kõlba kuhugi ja 
ümber pöördud. – Siis on seal weel üks uuste küpsetatud (новоиспеченный) Wenelane – Muhulane 
Nõu17, kes laulus kurdab, et tema emakeel siin wõeraste keskel kurwalt kõlada, ja prosakirjelduses 
„oma” esiwanemate Peipsi järwe raskolnikkude ajalugu на русско-чухонскомъ жаргонe18 kirjeldab. 
Aga niisama wähe nagu warblast ööpikuks luetakse, niisama wähe luetakse Nõud Wenelaseks. On 
tal kord see õnnetus juhtunud, et Eesti ema teda sünnitanud, siis jääb ta ikka Чухной19, salaku ta 
seda nii palju kui ta tahab. Päewa läbi rewideerisin raamatukauplustewäljamaa saadetusi. [– – –]

5. Detsembril. Pühapäew.
Täna hommiku kell 11 pidi rahwahariduse Minister Tartust ära Tallinasse sõitma ja sõitis wist ka, 
wähemalt ei olnud pärast lõunat Commerz-hotelli ees, kus ta korteris oli, enam gorodowoit näha. 
Kudas siin rewision läks, on mull teadmata. Lehtedes ilmusiwad teated ainult selle üle, missugustes 
koolides ta käis, muidu ei ole ma kellegi käest midagi teadmist saanud. Mis rewisioni põhjus ja 
otstarbe on, on mull niisama teadmata, käib aga muidugi terwe Balti maa kohta, arwamise järge 
muidugi soow oma silmaga näha, kui kaugelt uued koolide eeskirjad elusse on jõudnud tõusta, kui 
kaugel nimelt Wene keel koolides edenenud on. Lehtede sõnumete järele olewat Ministri Herra 
igal pool rahulolemist awaldanud. Kas see ka tõsi piaks olema. Minu teades on mõnes kohas Wene 
keel weel õige nõrga jala peal. Õige on ju, et linna koolides kindel alus igal pool pandud on ja Wene 
keel ilma mingit raskust sünnitamata tulewikus linna koolides õpetuskeel saab olema, nagu tänini 
ilma raskusteta Saksa keel oli. Eestlased, kes ju pea ainumad koolilapsed on, wõiwad Wene keeles 

12 Peter Gottlieb Constantin von Maydell (1843−1906), Võru sillakohtunik ja seejärel Tartu maakonnaülem, 
Rõuge kihelkonna Vana-Saaluse mõisnik.

13 Päevaleht Прибалтiйскiй Листокъ, mille toimetajaks oli Mihhail Lissitsõn (1862−1913). Ajaleht ilmus Tartus 
1893−1899. 

14 Johan (Joan) Jurkatam (1858−1944), õigeusuline ärkamisaja tegelane, õpetaja, ajakirjanik, vene-eesti 
sõnaraamatute autor. Ta pärines Maasi vallast Saaremaalt nagu Jõgevergi. 

15 „Kohus tuleb”. Jutt, mille pealkirjaks on küll „Судъ” ilmus 21. detsembril 1893 ajalehe proovinumbris, näh-
tavasti siis mingis uues variandis.

16 Et hundid oleks söönud ja ka lambad terved (vanasõna).
17 Aleksei Nõu (1863−1920), õigeusuline eestlane Muhu Linnuse Neolt. Ta õppis Tartu Õpetajate Seminaris, 

oli seejärel Kastolatsis ja Nõos kooliõpetaja. 1889−1897 töötas Tartu kreisipolitsei lauaülemana, seejärel 
Riias Liivimaa kubermanguvalitsuses ametnikuna ja tsensorina, siis mitmel pool panganduses, suri Omskis. 
Nõu on tõlkinud vene keelest mitmeid tarbetrükiseid. Ajalehe proovinumbris ilmus temalt ülevaade Jurjevi 
(Tartu) maakonna vene asustusest Peipsi ääres. Seal ilmunud luuletus kuulus kellelegi P. N.

18 Vene-eesti žargoonis.
19 Halvustava varjundiga läänemeresoomlasi, sealhulgas eestlasi märkiv sõna vene keeles.
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niisama hästi edasi jõuda, nagu tänini Saksa keeles, ehk küll esiotsa koolilaste keel weel grammatika 
ja wäljaütlemise wigade kallal lonkab. Selles mõttes nimelt, et Wene keelele jäädaw alus on pandud, 
wõis Ministri Herra muidugi oma rahulolemist awaldada. Teine asi on maakoolidega. Mina ei usu, 
et kunagi Wenekeel nendes õpikeeleks saaks, olgu siis et nii palju inspektorisid seatud saab, kui 
palju koolisid on ja iga inspektor alati nagu wari kooliõpetaja kõrwal on. Ilma kahtlemata ei saa seal 
kunagi rohkem Wenekeeles (Wene keelt küll) rohkem õpetatud, kui mis Inspektori koolis olemise 
ajal saab. Koolmeistril on enesel raske Wenekeeli kõnelda, lastel seda raskem aru saada. Nõudmine 
meie walla koolis wenekeeles õpetust anda on wististe niisuguste kantselei meeste peast tõusnud, 
nagu Tallinna koolide Direktor üks olewat. Eesti talunik on мужикъ, мужикъ20 kõneleb Wenekeelt, 
aga on Eestlase ema keel Wenekeel, kui rahwas olewat nii loll, et ta ühtegi mõistlikku sõna wälja 
ütelda ei oskawat, just nagu siamaslased [siiamlased ?] orangudangidest arwawad.

17. Detsembril. Reede.
Üks kõige wiletsamatest ametitest, mis üle pea maailmas olla wõib, on küll tsensori amet. Iga 
silmapilk wõid lennata ja igaüks hüüab weel taga järele „Paras! Paras!” Kubermangu walitsuses, 
nagu Nõu, kes tsentsuri asjade pärast täna siin käis, teadis jutustada, kaewatawat, mina olewat liig 
pehme, laskwat liig palju läbi. Ise enda teada ei ole midagi kahjulist läbi lasknud, aga wõimalik 
on, et mõni asi kahe silma wahele on jäänud. Ma teen omas ametis wistist selle ameti korralikult 
pidamise tarwis rohkem tööd, kui mõnigi teine tsensor, piaegu kõik, mis sisemisesse tsensurisse 
puutub, luen ma sõna sõnalt läbi. Aga ajalehti ei wõi kaua pidada ja siis on ka wõimata suure hulga 
lehtede juures, mis mull läbi waadata on, kõik läbi lugeda. Halwem on aga see, et tsentsoril õieti 
midagi juhtnööri ei ole, ta piab umbes aimama, mida soowitakse ja mida ei soowita. Ei juhtu ta 
naela pea pihta trehwama, juhtub ta maha kustutama, mis soowitaw oli, ja läbi laskma, mis soowi-
taw ei olnud, juhtub seal juures weel mõni koguni mõnest tsirkularist otse kohe keelatud asi kahe 
silma wahele jääma, siis on saun käes. Trüki seaduse järel käia on wõimata. Trükiseaduse põhjusel 
ei oleks ma tänini peaaegu ühtegi rida kustutada pruukinud, kuna ma kustutamist ometi õige heldel 
mõedul olen tarwitanud, mõni kord rohkem pool lehe numbrid maha kustutanud, käsikirjadest 
pole juttugi, ja siiski olen ma liig pehme. Wäljamaa tsensur on teine asi. Seal on muidugi wõimata 
midagi korrapärast ära toimetada. Nimekirju ei ole, raamatuid ja ajalehti tuleb hirmu wäärt palju. 

20 Talumees, talumats.

Ajalehe Olewik 
väljaandja ja toimetaja 
Ado Grenzstein oma 
töökabinetis. Grenzsteini 
üheks elu unistuseks 
oli Jaan Jõgeveri 
lahtikangutamine 
tsensoriametist.  
Foto: EKLA, A37:1968
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Seal piab ainult hea õnne peale lootma. Iga tahes olen ju alati walmis ametit maha panema, kui 
seda nõutakse. Küll Jumal aitab jälle.

25. Detsembril. Laupäew.
Esimene Jõulu püha! Ja möödas ka. Mitte just üsna rahulise südamega, sest wankuw amet sünnitab 
natuke muret, siiski waikselt ja hästi. Raha oli napilt, aga selle napiga sai kõik tehtud, mis pühad 
pühadeks teeb. Eile õhtul põles Jõulu kuusk, niisama ka täna. W. kinkis X. pildi, mis ta oli lasknud 
Grenzsteini[l]21 maalida. Raami oli Treieri22 juurest tellinud. See tegi kõige suuremat rõõmu. Siis 
oliwad weel saatnud Karl Krüger23 papirossi toosi ja J. Krüger24 lambi. Ehk ma küll prinzipialikult 
kingitusi wastu ei wõta. Siiski ei jäänud siin muud üle, kui wastu wõtta. See oleks jällegi „peinlich”25 
neid tagasi saata. Pealegi teawad kinkijad wäga hästi, et neil sellepärast igatahes loota ei ole, et ma 
kergemalt oma ameti kohuste peale saaksin waatama. [– – –] Jõuaksin ma ühe aasta weel ametis 
olla, siis oleks raske koorm wistist enamiste kaelast ära, wõlad pea kõik maksetud. Januari kuus ja 
Weebruari kuus loodan kõige teiste wõlgnikkudega tasa saada, kuid Partz26 üksi jääb weel oma 750 
rubla kapitali ja umbes 400 rubla protsentidega. 1895. aasta esimesel poolel saaksin siis iga tahes 
wõlgadega tasa, kui nii kaua ametis peetakse.

3. I 1894.
Esmaspäew. Pärast lõunat olin K. Krügeri ja Karowi poodides wäljamaa raamatukastisid läbi waa-
tamas. Karowi poodist wälja tulles silmasin ühte uniformis meesterahwast raamatut waatawat ja 
et mull õnne ei ole meie uut shandarmi pealikut tunda, kujutasin enesele]ette, et tema ta ongi, kes 
siin mõne keelatud ja läbi peasenud raamatu järele uurib, ning wärin käis läbi keha. Ma ei ole nii 
wäga kartlik muidu, aga kui mõtled, et korraga terwe perega otsekohe uulitsa peale piad minema, 
wõlgade koorem kaelas, siis ei ole see kellegi nalja asi. Muidugi elame piust suhu, sest kõik, mis 
wähegi järel hoida wõib, läheb wõlgade tasumiseks. Saaks ma ühe aasta weel ametis olla, siis olek-
siwad wähemalt wõlad tasa, igapäewast leiba leiaks ise ikka. Ning ametis püsida, on ainult õnne asi 
ja teisiti ei wõi ollagi. Mis sisemise tsensurisse puutub, siis wõib ju siin peaaegu kõik läbi lugeda, 
ja kui midagi läbi peaseb, siis oma hooletuse läbi, wäljamaa tsensuuri27 asjus on aga puhas õnne 
asi. Näituseks sain täna Ülemalt trükiwalitsuselt ringkirja, et kuukiri Sphinx28 täieste Wenemaal 
keelatud on. Keelu põhjus oli muidugi, et temas tänini palju keelatawat ilmus, kuna mina ta terwelt 
wälja andsin, (umbes 6 eksemplaari tuli siia). Sarnasid asju wõib kümnete kaupa olla. Wõimata on 
tükki wiis sada ajalehte läbi lugeda, kuna paarikümne suuremast jaust süüta lehe kohta Peeterburist 
ja Riiast teatused saan. Niisama on lugu raamatutega, mille nimekiri minul puudub.

9. I 1894.
Pühapäew.29 Pühapäiwiti püian nii palju kui wõimalik igapäisest tööst puhata, et aga mina ka 
pühapäiwiti ei mõista nii olla, et mitte midagi ei tee, siis on mull ära määratud alphabeti nimekirja 
walmistada, iga pühapäew 200 raamatu nime. Kui ma ka Jan[n]seni aegsetest sarnasel wiisil ei jõua 
alphabeti nimekirja walmis teha, siis wähemalt teen ma minuaegsed walmis.

21 Tõnis Grenzsteiniga (1863−1916), eesti kunstnik, Ado Grenzsteini vend.
22 Tartu tisler Jaan Treier (Treyer).
23 Karl Friedrich Krüger, Tartu raamatukaupluse omanik.
24 Johan Krüger, Tartu raamatukaupmees.
25 Piinlik saksa keeles.
26 Arvatavasti Kaarel Parts (1873−1940), õigusteadlane ja ühiskonnategelane, Eesti Vabariigis Riigikohtu 

esimees. Parts oli laenanud Jõgeverile õpinguteks raha.
27 Vene impeeriumis jagunes tsensuur kõige üldisemalt sise- ja välistsensuuriks. Esimene tegeles riigisisese teine 

välismaa trükisõnaga. Tartu üksiktsensori kohustuste hulka kuulusid nii sise- kui ka välistsensuuriga seotud 
küsimused. Varem töötasid nii Tartus kui ka Riias selleks eraldi tsensorid.

28 Saksa teo- ja antroposoofiline ajakiri, mis ilmus aastatel 1886−1896. 
29 Kõik allakriipsutused Jõgeverilt.
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Käisin Treffneri30 juures. Oli tema käest tarwis Linda ja Eesti Postimehe trükilubad wälja wõtta, 
mis ülema Trükiwalitsusele piawad saadetud saama, kuna Linda toimetajaks ja wäljaandjaks ainult 
Lilli Suburg31 ja Eesti Postimehe omaks J. Tülk32 on kinnitatud saanud. Treffner kaebas, ei olewat 
terwe, wist Influentsa33. [– – –]

10. I 1894.
Esmaspäew. Olen kõigesuguste nii ütelda aasta rehnungidega töös. Ajalehed piawad korraldatud 
ja seatud kohtadesse saadetud saama; wäljamaa keelatud raamatud wäljamaale tagasi saadetud 
saama; aruanded Ülema Trükiwalitsusele ja S[ankt]. Peterburi wäljamaa-tsensurikomiteele. Õieti ei 
ole ükski neist töödest weel walmis saamas, aga 20-ks, kui ülikoolis ettelugemised algawad, loodan 
ja pian tööga järjele saama. Täna oliwad Karowi raamatud ees, kaks Karowi selli töötasiwad ühes, 
ajalehtede korraldamise tarwis wõtsin R. Oru.34 [– – –]

14. I 1894.
Reede. [– – –] Tüdimus ja wäsimus walitseb ka mujal maailmas, walitseb ka Eestlaste seas. Ajalehed 
on koguni tühjad, keegi ei wiitsi nende eest hoolt kanda, ühtegi mõtet nendes ei awaldata; ainult 
Olewik ja Hurt35 ei wäsi. Kuna Hurti wäsimatus tõeste Kalewipoega meele tuletab, ja tema töö 
temale tingimata hiilgawa nime ajaloos üleüldse jätab, on Olewiku wäsimatus teist sorti. Nagu Hurt 
ehitada ei wäsi, nii ei wäsi Olewik maha kiskuda ja siiski on Hurt ja Grenzstein – imelik asi – sõbrad. 
Wiimasel ajal on Olewik hakanud rahwuse peale tormi jooksma. Rahwus saagu häwitatud, on ta 
hüüusõna. Mis sihid temal selle juures on, ei ole igatahes üsna selge.

15. I 1894.
Laupäew. [– – –] Möödanikust olewikku pöördes tuleb midagi katku lõhna wastu. Minewikus oliwad 
katkud, mis ihu hukkasiwad, olewikus katkud, mis hinge hukkawad. Kõige oma tühjuse juures on 
praegune Eesti „intelligents”, ajalehed muidugi ees otsas, ainult Fidshi saarte inimesesööjate kõrwal 
paraja koha peal. Kui nende bestiatele36 woli antaks, tõeste nad sööksiwad, wähemalt praadiksiwad 
üksteist tule peal küpseks. Et nad aga kohtuid ja politseid kardawad, siis on neil üks tee weel lahti, tei-
neteist kahtlasteks riigialamateks tembeldada. Et see wähegi uskumise wääriline oleks, piaksiwad nad 
kõige wähemalt kümme korda targemad olema, kui kõige targem nende seast on. Et teisi olemataks 
teha ja ise siis seda targemaks maksta, õigem seda rohkem raha talupoegade käest oma taskudesse 
toppida, ulatab neil tarkust parajalt nii kaugele, et teisi politikakahtlasteks inimesteks teha. Rahwa 
nülgijad on aga kõik need Kõrwid37, Grenzsteinid, Hermannid38 ja kes nad seal kõik on, ühte wiisi.

16. I 1894
Pühapäew. Ülemalt trükiwalitsuselt tähtis seletus tsirkulaari39 teel: Keelatud wäljamaa raamatute 

30 Hugo Hermann Früchtegott Treffner (1845−1912), rahvusliku liikumise tegelane ja koolidirektor.
31 Lilli (Caroline) Suburg (1841−1923), kirjanik ja ajakirjanik, rahvusliku liikumise tegelane. Ta asutas Viljandis 

esimese naisteajakirja Linda ja oli selle vastutav toimetaja. 
32 Jakob Tülk (Tilk) (1830−1918), rahvusliku liikumise tegelane, ajakirjanik ja kooliõpikute autor.
33 Gripp.
34 Et töödega õigel ajal valmis saada, palkas Jõgever sageli endale abijõudu. Kellega just tegemist, ei julge 

kommenteerija öelda. Tollane tuntuim sellenimeline isik Tartus oli Peeter Org.
35 Jakob Hurt (1839−1906), rahvusliku liikumise üks juhte, eesti vanavara aidamees.
36 Die Bestie, elajas saksa keeles.
37 Jakob Kõrv (1846−1916), ajakirjanik, kirjanik, kooliõpetaja. Ta andis Tallinnas välja ajalehte Valgus 

(1882−1906).
38 Karl August Hermann (1851−1909), ajakirjanik, keele- ja kirjamees ja helilooja. Ta toimetas Eesti Postimeest 

(1882−1885) ja andis välja Postimeest (1886−1897) ning teisi ajalehti-ajakirju.
39 Tsensuuri põhidokumendiks oli küll tsensuuriseadus, ent järeltsensuuril avastatud või vajalikku jooksvat 

teavet edastati ringkirjade ehk tsirkulaaridega või kiirteavet koguni telegrammidega.
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pidamine enese tarwis ei ole keelatud, keelatud on ainult nende laialilautamine. See on õige kosu-
taw minule. Wäljamaa raamatute tsensuur on wähemalt siin nii seatud, et ühe inimese jõust üle 
käib, kõik keeldud raamatud, keeldud viad raamatutes ära näha. Tellitakse neid enamiste sellepä-
rast, et ka tellija ise ei tea, et raamatus keeldud asju ette tuleb, seda wähem on tellija mõttes neid 
wäljalautamise tarwis tellida, ehk selle pärast, et raamatus keeldud asjust räägitakse. Ma ei taha 
ütelda, et ka wäljalautamise tarwis ei piaks tellitama, see wõib ju paiguti mõne noorukese juures ka 
ette tulla, siis on aga harilikult ühte eksemplaari liig wähe, see üks kulub temale enesele ära, sellest 
ei saa midagi wäljalautamiseks. Ta piab kas korraga ehk üksikult mitmel puhul mitu eksemplaari 
tellima, mida iga tahes iga tsensor kohe ära märgata wõib. Muidugi ei mõtle ma, et siis wäiksema 
hoolega raamatute järel wõib walwata. Mis kord keelatud, on keelatud. Seaduse piab iga riigi alam 
täitma. Tsirkulaar on palju enam minule rahustuseks selles mõttes, et kui keelatud raamat juhtub 
läbi minema, mida selle määratu kogu raamatute ja lehtede juures, mis minu läbi käiwad, tulemata 
ei wõigi jääda, selle pärast weel pead kautada ei pruugi. [– – –]

24. I 1894.
Esmaspäew. [– – –] Aruanded edenewad wähja sammul. Täna saatsin ometi ükskord wäljamaa 
keelatud raamatud minema.40 Nüüd piab ajalehtede seadmise ja saatmise kallale asuma, alles siis 
wõib ka päris aruanded ette wõtta. Ega see töö kõik kokku kellegi suur asi ei ole, aga just selle 
pärast wõtabgi ta nii palju aega; mõtled, küll jõuan ja üks päew läheb teise järele.
[– – –]

28. I 1894
Reede. Tont teab, ära sööwad minu ikka enne, kui ma ise rahuga lahingu platsilt taganeda wõiksin. 
Ustest ja aknatest tormatakse kallale. „Eesti hiilgus” olewat igal pool Eestlaste lipu pääl, muidugi 
siis tsentsuri lubaga. Ja mina, nii hoolsaste kui ma ka kõik lehed läbi luen, ei suuda mitte kuskil 
midagi maiku hiilgusest märgata. Kui sarnane tormi jooksmine edasi kestab, siis ei pea ma küll 
seda aastat enam ametis wastu.

29. I 1894
Wõtsin nõuks „rahwuslistele” ajalehtede jagelemistele lõppu teha. Õieti on selles asjas ainult 
Olewikuga tegemist, kes „rahwuse” ümber nagu kass palawa pudru ümber käib. Ta tahab enesele 
päewalehe luba saada, selleks on waja wene lehtede ees ennast wenestajaks näidata, aga nii et Eesti 
lugejad ka ära ei taganeks. Sellest siis pikad juhtkirjad, kellede esimese poole sisu: Eesti rahwas 
ja kirjandus on hukas, aetakse rahwust taga, tõstetakse Eestlasi taewani, ähwardatakse teda kui 
rahwuse waenlast sõimukirjadega, kiidetakse Eesti kirjandust, kutsutakse üles teda harima. See 
kõik olewat põlastamise wäärt halpus, noorte poliitikakahtlaste mehikeste taskupoliitika, mis Eest-
lasi takistawat Wenelasiks saamast. Teise poole sisu on: Olewik ei olewat uneski mõtelnud Eesti 
rahwuse wastu astuda, Eesti rahwuse wastu kirjutada wõiwat ainult nõrgameelne, Eesti rahwa keel 
ja kirjandus seiswat temal alati südame peal, ta olewat nende eest juba 12 aastat wõidelnud, aga 
alati olewat temal palju wastalisi olnud, kes rahwusest midagi ei hooli. Just niisugune oli temal 
wiimane juhtkiri Olewikus, mille ma aga maha tõmbasin. Grenzstein lendis siia. Miks ma selle tüki 
maha kustutanud. Tema kirjutawat Wene asja kasuks ja Wene ametnik ei lubawat temale seda. Ma 
käskisin trükiwalitsusele maha kustutatud tüki saata. Lubas. Lahkus õige pahas tujus.

30. I 1894.
Pühapäew. [– – –] Päewakorral on Eesti „rahwus”. Olewik tõendab, et teda ei olewat olemas ja 
ta olewat siiski. Sakala, et Wiljandi pool ei märgatawat rahwusest midagi. Eesti Postimees wan-

40 Keelatud ja kinnipeetud trükisõna saadeti üldjuhul tagasi raamatukauplusele või kirjastajale, kust see oli 
lähetatud.
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gub sügawmõtteliselt pead, Postimees leiab, et rahwas olewat keha, rahwus waim, Olewik tahtwat 
rahwalt tema waimu ära wõtta, Рижскiй Вeстникъ hüiab „караулъ”! Eestlastel on rahwuse tuhin. 
Appi! Appi! Ma olen küll nii rumal, et ma kõigest sest wassingust sugugi aru ei saa. Minu arwates 
piaks Sakalal õigus olema, et rahwuse wärki kuski pool näha ei ole. Eesti keeli raamatuid luetakse, 
sest et Wenekeelseid weel nii palju ei mõisteta, pidusi asutatakse sest et noor rahwas lõbustusi 
tahab. Kõik see rahwuse mäss, mis tänawu aasta korraga nurga tagant wälja kargas, näikse Olewi-
kust wälja mõeldud olema. Temal oli ühte asja tarwis, mille kallal wõis oma „wenestamist” Рижскiй 
Вeстник’ule näidata ja see on küllalt rumal seda uskuma, wõi on tall needsamad põhjused, mis 
Grenzsteinilgi. Igatahes muretseb Grenzstein temale materiali, ja P[ижскiй]. B[eстник´u]. appi-
hüüdmised on lihtsalt wene keeli ümberpandud hädahealed Olewiku toimetusest. Lass olla. Ma 
ei luba Grenzsteinil wähemalt Olewikus enam jahtida ühe asja kallal, mida olemas ei ole, ja mis 
ainult paksu werd sünnitab.

1. II 1894
Teisipäew. Tahan hakata wäljamaa tsensuri peale rohkem rõhku panema. Kui selle kallal tubliste 
tööd teha, siis wõib ikka asja kaunis suurel mõedul paremine seada. Raamatuid tahan, nii palju kui 
wähegi wõimalik, mitte ühtegi enam hea õnne peale wälja anda, sest, nagu ma olen tähele pannud, 
see õnn petab ühte puhku. Ajalehtedega saab ka joonde, kui tsentseerimise jauks rohkem aega 
kulutada. Üleüldiselt läheb sellega läbistikku iga hommik kuni kell 12 wäljamaa tsensuuri peale, 
aga see on iga tahes parem, rohkem oma otsekohese ameti peale aega kulutada, kui kõigesuguste 
problematiliste tulewiku plaanidele ettewalmistamiseks. Muidugi ei saa ka kõige parema tahtmise 
juures ja kõige hoolsama toimetamisega ammetit kinni pidada, kui õnne ei ole. See amet on kõige 
rohkem õnne amet. Siiski tahaksin ma kõik teha, mis minu wõimus seisab, et ta enne aegu, enne 
kui ma joonele olen saanud, käest ära ei läheks. Olen ma ise kõik teinud, siis on wähemalt süda 
rahul. Õnnetuse wastu ei wõi parata. [– – –]

2. II 1894.
Kesknädal. Wäljamaa tsentsuuri toimetan järgmiselt. Pühapäiwiti teen alphabeti nimekirja, à 200 
raamatunime päewas, iga nelja esimese tähe jauks sõnas iseleht (abaa, abab, abac, abad jne; abba, 
abbc, abbd jne). Alustasin mineva aasta Januarist. Nii loodan ma jookswat alphabeti nimekirja 
pidada wõiwat. Kõikide uute raamatute nimed tulewad siis oma kohaliste lehtede peale. Üksikute 
lehtede peal on küll nimed ilma korrata, aga loodan, et see ülesotsimist palju takistada ei wõi. Kõik 
uued raamatud, kelle nimed nimekirjas ülewal ei ole, lasen koju tuua, nende kohta, mis waremalt 
ilmunud, otsin wanadest, trükitud kuu-nimekirjadest teadused üles, mis siis minu alphabeti nime-
kirja kirjutatult tulewad. Raamatute kohta, mis trükitud nimekirjades leida ei ole, teen ise otsused 
ja kirjutan juure „выдается”41 ehk „удерживается”42. Raamatukauplustele andsin käsu, et nad, 
peale nimekirjade nende raamatute kohta, mis läbiwaatamise alla tulewad, ka faktuurid saadawad. 
Nõnda tegin täna juba J. Krügeri raamatutega ja wistist ei läinud seal ühtegi raamatut õnne peale 
läbi. Karowi juurest pidasin ligi 30 raamatut kinni. Muidugi tööd lisab see suurel mõedul. Tänase 
päewa läbi töötasin nõnda, et õhtu õige wäsinud tunnen enese olewat, aga olgu peale. [– – –]

4. II 1894.
Reede. Häda selle „rahwusega”. Kukkus nagu taewast! Kas mina selles süüdlane olen, wõi liigub 
see küsimine tänawu aasta üle pea õhus, aga jahtimist on temaga. Nüüd tuli teiste hulka weel 
Прибалтiйскiй Листокъ, kes Вeстникъ Европы43 toonis tahab teistele Wene lehtedele õpetada, et 

41 Lubatakse, väljastatakse.
42 Peetakse kinni.
43 Ajaloo, poliitika ja kirjanduse kuukiri Вeстникъ Европы (1802−1918). Algselt anti välja Moskvas ja 1866. 

aastast Peterburis. Üks loetavamaid ajakirju impeeriumi intellektuaalide hulgas. Ka Jõgever oli kuukirja 
tellija-lugeja.
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nad wenestamise asjas rängaste eksiwat. Midagi wenestamist ei olewat tarwis. See on ju kõik wäga 
hea, niisama hea, nagu õndsa Don Quixoti44 wõitlus tuuleweskitega. Kõik Wenemaa nõuab, et Balti 
kuberman[gu]d wenestatud saaksiwad ja üks Прибалтiйскiй Листокъ tahab sellele terwele Wene-
maale ära seletada, et ta eksiwat ja enesele kahju tegewat. Leht on ennast muidugi juba Wenelaste 
ees tubliste blameerinud, et wähegi tema reputatsioni weel ülewal pidada, kustutasin kirja maha, 
mis ma küll ka muidugi oleksin pidanud tegema. Kes neid kirjasid temale kirjutab? Wõimalik, et 
Lissõitsin ise. Arwan aga, üks wene professor. On nii selle waimus, üks D[on Quijote]. On ju kõik 
wäga humaan ja auus ning idealiline, mis ta kirjutab, aga Don Quixoti wõitlus weskitega oli niisama 
humaan, auus ja idealiline, ning siiski naeruwäärt. – Листокъ nõuab, et Eesti rahwus piab alale 
jääma, Olewik, et ta piab kaduma. Maailm näikse kukerballi lööwat!

10. III 1894.
Neljapäew. [– – –] Walgusega45 olen hädas. Tallinna mehed hakkawad kaela peale käima, ega need 
ju ilma kläusideta46 elada ei mõista. Kõrw andis ühe kaebduse juba sisse ja sai minu poolt wastatud. 
Teine kaebdus olewat ka juba ära läinud. Kolmanda tahtis ta kohtusse anda. Saawad Tr[uusmanni]. 
üleskihutamised olema, Kõrw narr ise ei mõistaks ega julgeks nii peale käia, pealegi et kaebdused 
kõik põhjendamata ja tühised. Eile oli siin ja Trusmanni ühes toonud. Näikse hirmus tore mees 
olema, päris петухъ47, kes kõik maailma kõige tsensoritega oma krae wahele tahab toppida. Sõitis 
eile õhtu niisama targalt tagasi kui tulnud, Tallinnas saab muidugi kuulutama, mina olewat sil-
maweega teda palunud, et ta mulle andeks annaks. Üks tüütaw, igaw inimene, kellel ainult rublade 
kokkukraamitlemine pääs aset leiab.

21. III 1894 г. 
Esmaspäew. [– – –] Mull tuli täna meele wõrdlus 50 ja 75 aasta juubelipidu pühitsemise wahel. 
Mehed, kes 50 aastasel pidul tegewad oliwad, on enamaste kõik mullas. Jan[n]sen, Kreutzwald, 
Willigerode, Koidula, Jakobson, Weske. Mulle tuleb ette ja nii see wist ka on, et praegused pidus-
tajad, peale Hurti endiste kõrwal kaunis päkapikulised hiiglaste kõrwal on. Wõrdleme Hermanni 
ja Jannseni, Sööti48 ja Kreutzwaldi, Haawat49 ja Koidulat. Ainult wiimaste kahe kõrwuseadimine 
ei paista wahest pilkawalt. Üleüldse on ju Eestlaste haridus suurel kombel edenenud ja üksikud 
tegelased on kaunis tillukesteks muutunud.

2. III [IV]1894.50
Laupäew. Järw,51 endine Wirmalise toimetaja oli siin. Palus mitte pahaks panna, et ta kord mind 
Wirmalises puudutanud, kui ma Oma Maas52 kirjutasin. Ütles, mina tsenseeriwad õige asjalikult, 
kuna Jan[n]sen53 hirmus tujukas olnud ja kõige süütamaid asju maha rebinud. Eesti Postimehel olewat 
1500 lugejat, Kuberner olewat Buschiga54 wäga rahul. – Kõigest sellest otsustasin mina, et, nagu juba 
wareminegi arwata oli, lehe päris omanik Järw on ja Busch ainult nimekandja. Olgu. Mis see minusse 

44 Don Quijote La Manchast.
45 Ajaleht Valgus (1880−1906) ilmus algselt Rakveres ja seejärel J. Kõrvi väljaandmisel 1882. aastast Tallinnas. 

Oli Põhja-Eesti suurim ajaleht trükiarvuga umbes 10 000 eksemplari. Seda ajalehte tsenseeris Jõgever 1893. a. 
maist, enne seda Truusmann.

46 Vist „klausliteta”.
47 Kukk.
48 Karl Eduard Sööt (1862−1950), luuletaja, kirjastaja ja raamatukaupmees.
49 Anna Haava (1864−1957), luuletaja ja tõlkija.
50 Jõgeveri päevikus järgneb 1. aprilli sissekandele 2. märts. Peab olema 2. aprill, mis oli just laupäev.
51 Jaak Järv (1852−1920), kirjanik ja ajakirjanik, Virulase väljaandja 1882−1888. Riigikorrale sobimatute 

vaadete levitamise pärast pagendati kaheks aastaks Läänemere kubermangudest Pihkvasse.
52 Ajakiri Oma Maa ilmus Tartus 1884−1891. Jõgever oli ajakirja tegevtoimetaja 1886−1890.
53 Järv peab silmas Eugen Jannsenit (1853−1930), kes töötas enne Jõgeveri Tartus üksiktsensorina (1884−1892).
54 August Busch (1868−1922), kirjastaja ja Eesti Postimehe väljaandja Tallinnas (1894−1904).
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puutub. – Järw tulnud Riiast. Kuberner tahtwat 
ameti maha panna, tema asemele saawat 
Moskwa, endine Riia politseimeister [A. A.] 
Wlassowskij – Juba mõnda aega oli kuulda, et 
Sakala wäljaandmises jällegi muudatust tulla, 
Риж[скiй]. Вeст[никъ]. Teab nüüd ütelda, et 
Tõnisson, Reimann ja Tischler55 olewat lehe 
ära ostnud. Ka asi. Juba ammust ajast ei olnud 
Eesti lehtedel korralisi peremehi. Külakool-
meistrid istusiwad nagu hanid kaagutades sõn-
nikuhunikute otsas ja kisklesiwad üksteisega. 
Ehk paraneb nüüd asi. [– – –]

2. VII 1894.
Laupäew. [– – –] Grenzstein sõitis wäljamaale56, 
nagu kõneldakse, rahwuse küsimust wäljamaal 
uurima. Tall waesekesel näikse peas mõni kruwi 
wiltu läinud. Wahest annab ometi Olewik nii 
kaua minulegi puhkamise aega. Grenzsteini 
altkäe kaebdused kuberneerile minu peale 
hakkasiwad juba üsna igawaks minema.

Olgu kudas on. Tänini olen ma õnneli-
kult ennast kitsikustest wälja poetanud. Kahe 
aasta jooksul ei ole õigeid kaebdusigi olnud, 
olgu siis Grenzsteini altkäe sahkerdused. Kui 

kaua see nii kestma saab, on muidugi teadmata. Ämber külma wett wõib iga päew kaela walatud 
saada ja kohast lahkumine 24 tunni jooksul sündida. Mis ma siis peale hakkan, ei tea. Raha asi ei 
taha põrmugi paraneda. Asi on jällegi nii, et ei julge oma rahalise seisukorra peale mõtelda. Nii 
kaua kui terwis käes, ei karda ma siiski palju.

4. VII 1894.
Esmaspäew. Kaebdus ongi käes. Luen aga teda tühisemate hulka. Õieti ei saa ma sugugi aru, 
mis tarwis trükiwalitsus tema on wastu wõtnud ja minule otsustamiseks saatnud. Keegi Janwerk57 
kaebab Postimehe peale, et see trükkinud Tallinna rahukohtu otsuse tema kohta, mille järele tema 
olewat süüdlaseks mõistetud, kuna sarnast kohtu asja sugugi ei olewat ees olnud. Sarnaste asjade 
arutamine on kohtu asi, ja minu arwates tülitab trükiwalitsus üsna asjata ennast ja tsensorisi nende 
arutamisega. Kaewaku Janwerk Hermanni peale kohtusse, küll kohus ära seletab, kas Hermann 
on waletanud wõi mitte ja süüdlast karistab. Selles mõttes tahan ma ka trükiwalitsusele wastata.

Käsikirju kogub nii palju, et kudagi järele ei jõua. Küll luen iga päew oma kaks tundi, aga see 
ei wähenda neid palju. [– – –]

Wirmaline ja Walgus sõdiwad kangeste Sakslaste wastu, laulupidu pärast, Postimees Saks-
laste poolt, Olewik kõnnib ise oma rada. Raske on tsensori amet sellest küljest, mis keelata ja 
mis lubada. „Дeйствуй по вдохновенiю”,58 hea ütelda, aga raske täita. Parteilik ei tahaks kellegi 

55 Jaan Tõnisson (1868−194?), eesti poliitik ja riigitegelane. Villem Reiman (1861−1917), Kolga-Jaani kiriku-
õpetaja, rahvusliku liikumise tegelane. Johan Tischler (1855−1940), kirikuõpetaja Kõpus ja Kolga-Jaanis. 
Kõik kolm kuulusid Eesti Üliõpilaste Seltsi.

56 A. Grenzstein sõitis välismaale 23. juunil ja jõudis tagasi 8. augustil (vt. A. Grenzstein. Ajaloo album. Tartu, 
1910, lk. 188−189.)

57 Vt. viide 70.
58 Tegutse loominguliselt, inspireerivalt.

Eugen Friedrich Reinhold Jannsen töötas Tartu 
tsensorina enne Jõgeveri aastatel 1884–1892. Foto 
tõenäoliselt tema tsensoriajast. Foto: EKLA, Alb38:126
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wastu olla, ega kellegile kirjutamast keelata, mis ülepea lubatud, kuid piiripidamine on raske.

10. VII 1894.
Pühapäew. Esimene ja üsna tõsine watt Trükiwalitsuselt Pribaltiski Listoki pärast. Trükiwalitsus 
kirjutab, et ma saan seadusliku wastutamise alla wõetud ja Lissitsõinile keelatud lehte toimetada, 
kui Prib[altiski]. Listok, mis tänini muud ei teewat, kui teutawat auusaid Wenemehi, oma sihti ei 
muuda. Pealegi olewat lehe 24–25 numbris feljeton „о томъ, о семъ и о теплой рукe”59 ära trükitud, 
mis otsast otsani paljas laimdus olewat ja mille läbilaskmise pärast mind kohtu alla wõidawat anda. 
Wastasin, et lehe sihiga ma kunagi rahul ei ole olnud, aga ei ole esiotsa lehele pressi peale tahtnud 
panna, et lehele elamist mitte üleliia raskeks teha pealegi lootes, et leht ise oma sihti muutma 
saab. Edespidi aga saan selle eest hoolsamine muretsema, et leht oma sihti muudab. Mis feljetoni 
kohta käib, siis olin ma tema tsenseerimise ajal liig suure tööga koormatud, kuna kõik kirjanikud 
ja wäljaandjad laulupühaks, mis Jurjewis pühitseti wälja püüdsiwad anda, mis iialgi wõimalik. Sel-
lel põhjusel waatasin ma feljetooni pealiskaudselt, ei saanud temast midagi aru, nagu ma temast 
ka praegu aru ei saa, ja unustasin rutuga tema maha tõmbamata. – Saab näha, kas ja missugused 
järeldused asjal olema saawad. Kui ma ei eksi, käis tükk wist Rishki Westniku toimetaja Witwitzki60 
pihta, ehk küll see paljas arwamine on, sest et tükist tõe poolest midagi aru ei saa. Witwitski saab 
olema kaewanud Trükiwalitsusele. Kas ta ka kohtusse minu peale kaebdust tõstab, jääb ära oodata. 
Wõtku pagan sarnast korda. Mis süüd siin tsentsoril on. On see tõsi, mis Listok kirjutab, siis olgu 
Witw[itzki]. ehk kes ta seal on, parem wait. Waletab Listok, siis kaewatagu Lissitsõn kohtusse.

12. VII 94.
Teisipäew. [– – –] Hää on küll teiste juures julguse puudumist imestada, aga kuis ma ise teeksin, kui 
koha kautan, on weel küsimine. Ja see küsimine wõib wäga kergeste arutamise alla tulla. Wiimasel 
ajal on keegi kõik rattad käima pannud, et mind tõugata. Kõige tühisem asi, mille peale endistel 
paaril aastal keegi midagi rõhku ei pannud, toob oma noomituse, nii et neid wahest paar tükki 
päewas. Sagedaste teewad Riia lehed wia, Z[ei]t[ung]g61 kordab nende järele ja minule antakse naha 
pihta. Rataste käima panija on nüüd kahtlemata Grenzstein, aga kes on ta abilised. Wistist minu 
„hääd sõbrad” Jurkatamm,62 Nõu ja nende kompanii, kes endid läätse leeme eest Grenzsteinile on 
ära müünud. Iga tahes ma pian rohkem hakkama ette waatama. Praegu lennata oleks üsna wilets.

13. VII 1894.
Kesknädal. Прибалтiйскiй Листок’il tuli juba tubliste täna kannatada. Peaaegu pool numbrit läks 
lendu. Lissitsõin tuli õhtu halastust paluma, teatasin temale, missugust watti Trükiwalitsus minule ja 
temale on lubanud anda. Pidi rahule jääma, ei ole parata. – Olgu mööda minnes üeldud, kena kord. 
Trükiseaduse järele ei tohi üht rahwast ehk seisust teise wastu ärritada. Listoki sihi süüks luetakse 
aga, et ta rahwaid noomib üksteisega rahulikult elada, walitsuse käskude alla ennast heita ja mitte 
üksteisega rusika tugewust proowida. Lissitsõin tähendas üsna õigeste: „Hakkan ma nüüd ässitama, 
nagu mõned lehed teewad, siis antakse mind kohtu alla seaduse üleastumise pärast. Neil on see 
kerge, nad on poolametlikud lehed, nende wastu ei julge keegi protsessi alustada, minul ei ole aga 
ühtegi tuge. Täidan ma aga, mis seadus nõuab, ja manitsen rahwaid rahul üksteise kõrwal elama, 
siis ähwardatakse minult lehe toimetamise õigus ära wõtta. Siin on tõeste parem sulg käest maha 
panna.” Ma tähendasin, et ma siin midagi parata ei wõi, ta wõib ju kaebdust minu peale Trükiwalit-
suse ees tõsta. Wiimane watt Trükiwalitsuselt on ka tõeste igapidi imelik. Minule tehakse noomitus, 
ilma et minu käest midagi oleks küsitud, tehakse hirmus ärritatud toonis ainult kaebduse põhjusel. 

59 „Sellest, teisest ja soojast käest” üldpealkirjaga „Riia följeton” ilmus siiski ajalehe kaksiknumbris (23/24) 
juunis. 

60 Leonid Vitvitski (1856−1920), vene ajakirjanik ja teatritegelane Riias.
61 Dörptsche Zeitung.
62 Vt. viide 13.
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Muidugi ei taha ma L[issitsõini]. eest seista. 
See on üks inimene, kellel midagi püha ei 
ole, peale raha, mis tall puudub. Temal on 
üks puhas, kas ta selles wõi teises toonis kir-
jutab. Kui ta tänisest sihist kinni pidas, siis 
ainult selle pärast, et ta sellega omale luge-
jaid lootis saada. [– – –]

14. VII 1894. (õhtu)
Neljapäew. Sain 14 päewaks otpuski63 luba. 
C. Treffner64 on asemetäitjaks kinnitatud. 
[– – –]
Tööga ei taha enam joonele jõuda. Lõhun 
käsikirju lugeda, et pea suitseb otsas, siiski 
on neid terwe wirn järge ootamas ja oma-
nikud on nii kärsitumad, et üsna piinlikuks 
läheb. Grenzsteini trükikoda hakkas Kallase 
„Perekonna raamatu”65 pärast nagu luupai-
naja peale käima, wõtsin ta ette, ehk küll järg 
sugugi weel temani ei olnud jõudnud. Nüüd 
tuleb Reimann oma „Eesti koduga”66 niisama 
kaela peale. Juba paar korda käis Tõnisson 
siin tema saadikuna nuramas. Need kenad 
inimesed soowiwad küll, et nendele nii ette-
tulelik oleksid kui wähe wõimalik. Seaduse 
järele wõin käsikirju kolm kuud kinni pidada, 

Kallase käsikiri on aga paljalt poolteist kuud minu juures seisnud ja Reimanni oma weel koguni 
paljalt kaks nädalat. Ettetulelik piad nende wastu olema! Piaks nad siis ometi nii mõistlikud olema, 
et nad ise seda natukegi kergitaksid. Kuna nad peaaegu minu üle kui „rumala Wene kasaka” üle 
naerawad, tahawad nad, et mina ei piaks sellest aru saama ja neile wastutulelik olema kui paremate 
sõpradele. Omal ajal panid nad mind ilma minule teatamata Eesti üliõpilaste Seltsile liikmeks ette 
ja kukutasid läbi. Minule süüd ei teatatud ja wistist ei teadnud nad isegi, mis süüd ma olen teinud, 
olgu siis et ma nii rikas ei olnud kui nemad. Sest ajast käiwad nad minuga ümber, kui ühega, kes 
mõne häbiteu pärast eluks ajaks korporatsionist on wälja heidetud. Minul ei ole ju nende sõprust 
tarwis, aga mis nad siis minult „Gefälligkeitisi”67 ootawad. Ma täidan ka nende kohta, mis seadus 
nõuab. Miski asjaga ei ole nad ära teeninud, et ma nende pärast ennast rohkem piaksin waewama, 
kui just minu kohus on.

1. VIII 1894.
Esmaspäew. 20:st Juulist olin Tartust ära. Kõige perega käisime Saaremaal. Täna kell 7 tulime 
koju. Walgast tuli Hanni68 ka ühes ja jääb mõneks päewaks meile. Asemikuks minu äraoleku ajal 

63 Puhkus. 
64 Friedrich Gustaw Cornelius Treffner (1839−1917), Tartu Kubermangugümnaasiumi  usuõpetaja ja vanade 

keelte ülemõpetaja, Hugo Treffneri vanem vend.
65 Jutuks on Rudolf Gottfried Kallase (1851−1913) raamat „Saaroni Walge Lill Pulmapäewaks: Perekonna-

raamat” (1894).
66 Raamatuke „Eesti kodu” (1894) kujutas endast äratrükki varem Postimehes ilmunud kaheosalisest kirjutisest 

(18. ja 20. juuni 1894).
67 Vastutulelikkus, lahkus, ka teenus saksa keeles.
68 Arvatavasti Anna Daniel (1862–1942), sündinud Soomes, Veera Jõgeveri õde.

Friedrich Gustav Cornelius Treffner (1839−1917) Tartu 
Kubermangugümnaasiumi usuõpetaja ja vanade keelte 
ülemõpetaja, Hugo Treffneri vanem vend. Töötas 
ametlikult tsensori kohusetäitjana nii Eugen Jannseni kui 
ka Jaan Jõgeveri puhkuste ajal. Foto: EKLA, A96:123
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oli C. Treffner, kirjatoimetajaks Aawik.69 Selle aja sees olen trükiwalitsuse käest ühe Janwerki70 

pärast, kelle asjast ma kord waremine kirjutasin, kõwa noomituse saanud ja Rosenbergi kaebdus 
minu peale mahakustutamiste pärast tema lauludest seletada saadetud. Kõik pahad waimud 
näikse koos töötama hakanud minu peale nii palju kaebdusi sepitseda kui iial wõimalik. Tõe 
poolest ei tea enam mis peale hakata. Keegi näikse iga minu wähemat kui eksitust waritsewat ja 
kaebdusi sepitsewat ning kaebajaid kaebdustele ärritawat ning ma arwan, et ma ei üksi [eksi], 
kui ütlen, et see kõik Grenzsteini töö on. Wähemalt on ta paar korda seda teha ähwardanud 
ja paiguti olen ma ka kaebduste eneste põhjusel ikka jälle Grenzsteini juure jõudnud. Mis see 
närwihaige rahwusemäratseja õige minust tahab? Kas tema närwihaiget lehte üle pea piaks Eest-
lastele tarwis olema? Ta tahab mind ametist lahti teha. Kas ma pian seda rahuga sündida laskma 
wõi pian ma oma kaitsmiseks abinõuusi tarwitama. Kas ta leht on rahwale kasulik. Ei ole ja ei 
ole iialgi olnud. Tema hinge peal on rohkem pattusi, kui ta suudab andeks saada. Rahwa üles-
ässitamine Wenelaste wastu, wenemeeleliste asutuste, nagu Kirjameeste seltsi, kinnipanemine, 
jäle tülitsemine Eestlaste seas on Olewiku töö. See leht on surma wäärt, pian ma Truusmanniga 
õigeks kiitma. Kui Grenzstein enne mind ei häwita, siis piab ta leht häwitatud saama. Nutku 
Rishki Westnik tema pärast!kas wõi weriseid pisaraid, ma häwitan Olewiku, kui Grenzstein ette 
ei jõua ja mind ei häwita.

2. VIII 1894. Teisipäew. [– – –] Olen maha teinud homsest päewast mitte ühe riale, mis ma läbi ei 
ole lugenud, alla kirjutada. Ajalehtede pealiskaudse läbiwaatamisega, nagu tänini, ei saa kaugele. 
Noomitusi on juba nii palju, et üsna häbi.

4. VIII 1894.
Neljapäew. Hermanni peale oli kaewatud, et ta ühe tüki „Naljaks” ära trükkinud, milles ametnik-
kude teutamist arwati nägema. Mina olin tüki maha kustutanud, aga Hermann tema sellegipärast 
ära trükkinud. Täna tuli Trükiwalitsuselt otsus Hermann minu juure kutsuda ja temale tubli noo-
mitus anda. [– – –]

5. VIII 1894.
Reede. [– – –] Tsenseerimisega ei tee enam nalja. Wiimasel ajal kustutan ilma armuta kõik maha, 
mis wähegi kahtlane. Kes on süüdlane [?] Mis nad saatanad ise kaebawad minu peale. Kui nad just 
tahawad, need ajalehtede toimetajad, ma mõistan nende wastu ka wali olla. [– – –]

6. VIII 1894.
Laupäew. N[eue]. D[örptsche]. Z[ei]t[un]gi toimetaja Hasselblatt71 käis siin. „Olin puhkeaega 
pidamas, tulin koju ja leidsin, et lehes õige palju maha kustutatud on saanud. Kas on midagi 
uut ettekirjutust tulnud, et selle järge wõiks ennast seada.” – Wastasin: „Üleüldiselt – jah. Teil 
saiwad nimelt sõnumed kohtukojast maha kustutatud, sest et mina teada ei wõi, kas nad tõsised 
on. Tuleb aga ka walesõnumid ette, ja ehk sarnane wale sõnum küll lehe enese poolt õiendatud 
sai, sain ma siiski kõwa manitsuse trükiwalitsuse poolt. Teil tuleb emb kumba teha, kas sõnumed 
nii kirjutada, et kirjeldatawaid inimesi tunda ei wõiks, ehk minule iga kord tunnistused tuua, et 
kirjeldatawad sõnumed õiged on.” – „Kust ma need tunnistused wõtan.” – Mina ei wõi teisiti. 

69 Mihkel Haavik (?−1917) Aleksandri gümnaasiumi ja Treffneri gümnaasiumi vene keele õpetaja.
70 Tegemist peaks siiski olema Mart (Martin) Tamverkiga (1867−1947), hilisema kirjastaja ja raamatukaup-

mehega Haapsalus. Seda kinnitab mehe kiri (09.10.1893) Jõgeverile, kus ta palub tsensuuris kinni peetud 
käsikirja tagasi, kirjutab isegi selle võimalikust kohtu kaudu nõudmisest. Vt. EKLA, f. 51, m. 3:34, l. 1.  
M. Tamverk on saatnud ka 1895. aastal tsensuuri käsikirja „Pildike Eestimaa rüitlite meelest”. Jõgever on 
tunnistanud selle rahvale ebasobivaks. (EKLA, f. 21, m. 299).

71 Arnold Christian Theodor Hasselblatt (1852−1927), ajakirjanik ja ajaloolane. Õpetatud Eesti Seltsi tegelane 
ja Tartu linnaarhivaar.
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Seadus on selge. Näitasin temale ka seaduse paragrahwid. Kes on süüdlane? Ise saatanad kae-
bate, et ma liig pehme tsensor olen, et ma kõik läbi lasen. Wõite siis proowida, et ma ka waljust 
mõistan tarwitada. Ma tahtsin neile tööd kergitada ja lubasin tänini kõik, mida seadus otsekohe 
ei keela. Nüüd saan lubama ainult seda, mis säädus lubab. Wiimasid lausid ei awaldanud muidugi 
Hasselblattile.

7. VIII 1894.
Pühapäew. Päewa läbi olin kibedaste töös. Waja oli kinnipeetud wäljamaa raamatute hulgast need 
wälja walitseda, mis Juuni kuu jooksul tsensuuri poolt läbi waadatud. Ainult Karowi raamatud 
jõudsin läbi. C. ja J. Krügerite omad jäiwad weel waatamata. [– – –]

8. VIII 1894.
Esmaspäew. Rewideerisin raamatukaupluste raamatukastid läbi. Õhtu toimetasin oma paberite 
korraldamist. Töötan neljanda paki kallal, mille homme õhtuks loodan walmis saada; alustasin 
jälle alphabeti nimekirja walmistamist 1893. aastal läbi waadatud wäljamaa raamatute jauks, mis 
töö suwe jooksul seisis, peale selle kirjutan trükiwalitsusest nõutud seletust mahakustutuste kohta 
Rosenbergi Nekrudi lauludes.72 Tahtsin kõik mahakustutud kohad ümber panna, see on aga jäle 
suur töö; wist saan paljalt mõne laulu proowiks ümber panna. Treffner tõi ühe jau käsikirju, mis 
tema waadata oli wõtnud, teise osa lubas homme tuua. [– – –] Minu päew läheb jälle masina moodu. 
Kell 8 hommiku tee; kuni 9 käsikirjade lugemine, 9–10 umbes posti walmistamine, 10–11 jalutus; 
11–1 wäljamaa tsensuuri asjade toimetamine, 1–3 sisemine tsensuur, 3 lõuna; ½4–½5 käsikirjade 
lugemine; ½5–5 puhkeaeg; 5–6 käsikirjad; 6–7 jalutus; 7–8 alphabeti nimekiri; 8–½9 thee; ½9–11 
paberite korraldamine. [– – –]

9. VIII 1894.
Teisipäew. [– – –] Ametlist jookswat tööd oli täna nii palju, et kell kaheksast hommiku kuni kell 
üheni neid toimetasin; Rosenbergi laulude mahakustutuste seletust ei puudutanud, niisama ka 
lubatud wäljamaa raamatute lahutamist kinnipeetute hulgast. Aega ei jagunud selleks üle. Wiimase 
töö tahan homme ära teha ja ülehomme siis Rosenbergi laulude mahakustutuste seletuse. Siis jääb 
rutulisemate tööde hulgast weel ajalehtede ärasaatmine, mis tänawu aasta esimesel poolel ilmunud. 
[– – –] Hommiku käis Wares.73 Palus paar lehekülge pikka kirjakest läbi lugeda, mis ühele enne 
tsenseeritud raamatule piab lisaks tulema. Toimetasin selle ära.

Käsikirjadega on hirmus rutt. Käiwad kaela justament nagu endisel ajal wõlauskujad. Ega ma 
ennast ometi tükkideks ei wõi rebida. Ma teen nii palju kui wähegi jõuan, aga ilma lugemata ma 
ometi ikka neile kätte andma ei hakka. Mitmed näiwad kaebama minna tahtwat. Mingu! Saan 
ühe noomituse jälle juure. Minust lugupidamine näikse muidugi Trükiwalitsuses juba kadunud 
olewat.

(järgneb)

72 Tegemist on usutavasti köstri ja koolmeistri Jüri (Georg) Rosenbergiga (1837−1903). Tema „Nekrudi- 
Laulud” olid ilmunud 1866, teine trükk 1875. Nähtavasti soovis autor veel kolmanda täiendava trüki avalda-
da, seda aga Jõgever trükki ei lubanud. Autor kaebas uuesti ja Jõgever oli sunnid lauludega taas tegelema 
veel mitu korda.

73 Martin (Märt) Vares (1855−1915), koolmeister ja hiljem raamatukaupmees ning kirjastaja Tartus. Tema 
kohta vt. M. Vares. Katkendid minu mälestustest. – Tuna 2004, nr. 3, lk. 106−117, nr. 4, lk. 123−137.

Vello Paatsi 

(1948), PhD, vanemteadur, Eesti Kirjandusmuuseum, Vanemuise 42, 51003 Tartu, vello@kirmus.ee
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Eesti ajalugu Vene-
Liivimaa sõjast 
Põhjasõjani

Enn Küng, Margus Laidre, Ivar Leimus, Aivar 
Põldvee, Anti Selart, Marten Seppel, Kai 
Tafenau, Ülle Tarkiainen ja Enn Tarvel. 
Eesti ajalugu III: Vene-Liivimaa sõjast 
Põhjasõjani. Peatoimetaja Enn Küng, 
kaastoimetaja Marten Seppel. Tartu 
Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituut. 
Tartu, 2013. 488 lk.

¢ 2003. aastast ilmuva „Eesti ajaloo” sarja III 
köite ilmumise puhul on õpetlik (taas) lugeda 
Kari Tarkiaineni avaravaatelist retsensiooni II 
köite kohta, kus arutletakse laiemalt üldkäsit-
luse žanri ning ülevaateteoste kirjutamise eri 
lähtekohtade ja viiside üle (rahvuslik ajaloo-
tõlgendus või rahvusvaheline perspektiiv, nn. 
ühemehe-käsitlus või kollektiivne autorlus, 
era- või riiklik rahastus). Tarkiaineni arutlus 
paigutab terve „Eesti ajaloo” sarja sedalaadi 
kirjanduse avaramale taustale: kui näiteks 
„Eesti ajalooga” võrreldavad Soome ja Rootsi 
suurteosed ilmuvad enamasti erakirjastuste toel 
ning on väiksema autoritegrupi või sageli vaid 
ühe autori omanäolised käsitused, siis riiklikult 
rahastatav Eesti 6-köiteline üldkäsitlus kannab 
„kogu ajaloolaskonna ühispingutuse pitserit” 
ning on sellisena akadeemilisem.1 Õiglane on 
lisada, et esimest laadi ülevaateteoste koostamist 
ei soosi Eesti väiksus ja sellest tulenev ajaloo-
laste vähesus, samuti teadustöö rahastamise 
süsteem. Asjaolude kokkulangemisel on aga just 
„Eesti ajaloo” III köite kõrvale võimalik lugeda 
alternatiivset käsitlust Eesti ajaloost 16.–17. 
sajandil, mis on küll ilmunud Soomes.2 

Kollektiivse autorlusega „Eesti ajaloo” ees-
märgiks on akadeemiliselt kõrgetasemeline käsit-
lus, mis oleks ühtlasi suunatud ka ajaloohuviliste 

laiemale ringile. Õige on, et sedalaadi ettevõtmise 
latt peab olema seatud kõrgele, sest just niisu-
gustest raamatutest loodab üldsus leida „õiget” 
ajalugu.3 Üldkäsitluse kirjutamisse on kaasatud 
Eesti parimad asjatundjad, kellele omakorda see 
formaat pakub tänuväärset võimalust sünteesida 
kokkuvõtlikult senise uurimisloo, sealhulgas 
omaenese ajaloolase-töö tulemusi. Ootuspäraselt 
on parimate jõudude osalusel valminud „Eesti 
ajaloo” mitu raamatut hinnatud Eesti ajalookir-
janduse preemia konkursil (mille žürii koosneb 
doktorikraadiga ajaloolastest) aasta parimaks 
ajalooraamatuks. Selle tunnustuse sai ka III köide, 
mille koostaja ja peatoimetaja Enn Küng on üks 
kogenumaid ja viljakamaid 17. sajandi uurijaid, 
kaastoimetajaks „Eesti ajaloo” sarja ilmumise 
aastatel ajaloolaseks küpsenud Marten Seppel.

Enn Küngi poolt saatesõnas antud kompakt-
ne ja otstarbekalt liigendatud historiograafiline 
ülevaade toob välja käsitletava ajastu uurimisloo 
põhijooned ning olulisemate Eesti ja välismaiste 
autorite panuse. Seejuures ilmneb, millised 
teemad on enim huvitanud Eesti, millised teiste 
maade ajaloolasi ning missugused on rohkem ja 
millised vähem uuritud valdkonnad. Ülevaatega 
koos on kasulik ja huvitav hoida pilku raamatu 
lõpus oleval, lugejasõbralikult temaatiliselt rüh-
mitatud valikbibliograafial, mis historiograafilisi 
üldistusi kinnitab ja konkretiseerib. 

Küngi sõnutsi on „Eesti ajaloo” III osas 
seatud eesmärgiks näidata sündmuste ajaloo 
kaudu, kuidas ja millistel tingimustel kuulus 
Eesti ala Vene, Taani, Poola-Leedu ja Rootsi 
riigi koosseisu, iseloomustada nende riikide ja 
provintside vahelisi suhteid, Eesti- ja Liivimaa 
tähtsust neid valitsenud riikide jaoks ning näi-
data, mida uut tõid välisvõimud Eesti ühiskon-
na jaoks. Neid küsimusi on püütud vaadelda 
Läänemere ümbruse piirkonna ja Euroopa 
ajaloo kontekstis (saatesõna, lk. 11). Seatud 
sihid tulenevad mõistagi ajastust endast, mille 
sisuks olid sõjad Eesti ala pärast, Eesti allumine 
mitmele võõrvõimule ning Eesti ajaloo teed-
rajavad sündmused ja protsessid. Tänapäeva 
Eesti ajalookirjutuse lähtekohtadele vastavalt 
on käsitluse keskmes kogu Eestimaa minevik, 
mitte kitsamalt eestlaste ajalugu.

1  K. Tarkiainen. Eesti keskaeg uues valguses. – Tuna 2013, nr. 2, lk. 131–133 ja 137–138. 
2  K. Tarkiainen, Ü. Tarkiainen. Provinsen bortom havet. Estlands svenska historia 1561–1710. Stockholm, 2013. 
3  K. Lust. Ere saavutus Eesti ajalookirjutuses. – Sirp 24.01.2014. 
4  M. Laidre. Saja-aastane sõda Eestis (1558–1660/61) ja rahvastiku suurus 16.–18. sajandil. – Akadeemia 2000,  

nr. 5, lk. 931–957; Der Hundertjährige Krieg (1558–1660/61) in Estland. – Forschungen zur Baltischen 
Geschichte 1 (2006), lk. 68–81. 



Tuna  3/2014 129

Arvustused 

Raamat on jaotatud viide temaatilisse pea-
tükki: 1. Põhjamaade saja-aastane sõda Lii vi-
maal, 2. Eesti ala jaotatuna Vene, Taani, Rootsi 
ja Poola-Leedu vahel, 3. Rootsi administratiiv-
võim Eesti alal, 4. Asustus ja majandus Rootsi 
võimu perioodil, 5. Vaimuelu Rootsi ajal. 

Esimeses peatükis pealkirjaga „Põhjamaade 
saja-aastane sõda Liivimaal” annab Margus 
Laidre ülevaate sõdadest Eesti alal ja Eesti 
pärast aastail 1558–1661. Aastail 1558–1561 
aset leidnud sündmusi käsitleb Laidre selle sõja 
eelloona, milles peitusid järgnenud võitluste 
põhjused. Saja-aastane sõda ise koosneb omava-
hel seotud etappidest: võitlus Liivimaa pärandi 
pärast 1562–1595, Rootsi-Poola vastasseis ja 
jätkusõda Eesti- ja Liivimaa pärast 1598–1629 
ning Rootsi tõus Läänemere ainuvalitsejaks 
1629–1661. Laidre on niisiis jäänud kindlaks 
oma 2000. aastal esitatud „Eesti saja-aastase 
sõja” kontseptsioonile,4 kuid on muutnud selle 
nime. Määratluse „Eesti saja-aastane sõda” 
puhul polnud kahtlust, et see hõlmas kõiki 
ajavahemikus 1558–1661 Eesti alal sõdinud 
riike, kuid mõiste „Põhjamaad” tekitab siinses 
kontekstis nõutust: kas mõtleb autor selle all ka 
Poola-Leedut ja Venemaad või üksnes Rootsit ja 
Taanit või hoopis „põhja pool” asuvaid maid?5 
Kui ajaloolaste ringis on Eesti / Põhjamaade 
saja-aastase sõja kontseptsiooni mõttekuses ja 
vajaduses pigem kaheldud,6 siis mitteakadeemi-
lisel tasandil on see siin-seal kõlapinda leidnud, 
ning pole võimatu, et just tänu kõnealuses köites 
jäädvustamisele.7 

Laidre kirjutab sõjasündmustest ning nende 
poliitilistest ja diplomaatilistest tagamaadest 
talle omaselt köitvalt ja ladusalt, kuid sellegi-
poolest ei ole sõjaajaloo-kaugel lugejal seda 
detailirohket ja pikka ajavahemikku hõlmavat 
ülevaatepeatükki lihtne läbida (ega peagi 
olema). Et rohked seosed ja kõrvalepõiked 
lugedes kaasas püsiksid, tuleb ikka ja jälle lehti 
tagasi pöörates mälu värskendada, mis on va-
jalik ka seetõttu, et sõdade käsitlus loob tausta 
järgmisele peatükile „Lõuna-Eesti Vene, Taani, 
Poola-Leedu ja Rootsi võimu all” (1561–1629). 
Selles kirjeldatakse nimetatud riikidele alluta-

tud alade halduskorraldust, maavaldussuhteid, 
mõisa- ja talumajanduse toimimist, linnaõiguste 
andmist ja linnade olukorda, rahvastiku-, ki-
riku- ja kooliolusid. On arusaadav, et esimese 
peatükiga üht ja sama aega vaatlevate osade 
puhul käsitletakse mõningaid teemasid uuesti, 
lisades ühtlasi uusi asjaolusid ja aspekte, mis 
sõdade peatüki vaatevinklisse ei mahtunud. 
Nii puudutatakse veelkord Saaremaa Taaniga 
ja Lõuna-Eesti Poola-Leeduga liitmist (Enn 
Tarvel) ning Põhja-Eesti Rootsi alla minekut 
(Enn Küng). Tarvel täpsustab seejuures, mis 
ajast võib rääkida reaalselt Taani võimu algusest 
Saaremaal ja Poola-Leedu omast Lõuna-Eestis 
(vastavalt 1573. ja 1582. aastast). 

16.–17. sajandi Eesti ajaloo üks kesksemaid 
küsimusi on talurahva olukord ja luterluse 
kindlustumine. Seetõttu on oluline tähele panna 
Tarveli järeldust, et riigitalupoja koormised olid 
Lõuna-Eestis Poola võimu all mõõdukamad kui 
samal ajal talurahval Põhja-Eestis Rootsi alal. 
Usuelus peab Tarvel imestamisväärseks, kui 
kindlalt püsisid Poola-Leedule alluva Liivimaa 
sakslased luteri usu juures; talurahvast arvab 
ta samal ajal aga kaldunuvat katoliku kiriku 
poole, nii et „rekatoliseerimist” ei olnud vaja 
ette võttagi. Värvikat lugemist leidub luterlaste 
ja katoliiklaste heitluste kohta linnaeestlaste 
usulise enda poole võitmise pärast aastaküm-
nete jooksul. Traditsioonilise „vastureformat-
siooni” asemel kõneleb Tarvel „katoliiklikust 
reformatsioonist”, mis alles 1630. aastatel jäi 
lõplikult alla protestantlikule. Venemaa poolt 
vallutatud Liivimaa kohta leiab Anti Selart, et 
seal õigeusklik misjon üldiselt puudus, aga oli 
üksikuid vaimulikke (nt. Petseri kloostri ülem), 
kes soovinuksid õigeusku Liivimaa talupoegade 
hulgas levitada. 

Enn Küngi kirjutatud ülevaade juba 1561. 
aastast Rootsile allunud Põhja-Eestist annab 
pildi Rootsi riigi ja selle esindajate eesmärki-
dest ja tegevusest erinevate eluvaldkondade 
korraldamisel. Rootsi-aegse haldus-, kohtu- ja 
kirikukorralduse peajooned, tähtsamate ins-
titutsioonide (asehaldur, (kindral)kuberner, 
lääniasehaldur jt.) olemus ja funktsioonid 

5  Sõdade peatüki kokkuvõttest võib näiteks lugeda: „Oliwa, Kopenhaageni ja Kärde rahu panid punkti P õ h j a -
m a a d e s  (minu sõrendus – L. K.) ligemale sada aastat (1554–1661) kestnud sõjale, millest ainuvõitjana väljus 
Rootsi. Rzeczpospolita, Taani ja Venemaa olid kõik sunnitud tunnistama Rootsi edu, [– – –].” Või sealsamas 
kokkuvõttes: „Põhjamaade sada aastat kestnud sõda fikseeris järgmiseks ligemale 40 aastaks selge jõudude 
vahekorra Läänemere ääres.” 

6  Vt. nt. P. Piirimäe. Tartu ja sõjad. – Sirp 06.02.2009; E. Tarvel. Hollandikeelne eesti ajalugu. – Tuna 2013,  
nr. 3, lk. 136. 

7  Nt.: E. Ernits. Tõrvandi ajaloost XVII sajandi esimesel poolel. – Olevik. Ülenurme valla leht, märts 2014 (nr. 3). 
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ning seisusliku omavalitsuse (rüütelkonna ja 
linnade) asutuste toimimise alused on hästi ära 
seletatud. Võrreldes eriti eelneva Poola-Leedu 
alapeatükiga, on siin vähe värvikat eluolulist 
ajalugu, mistõttu võib see osa olla laiemale 
lugejaskonnale vähem köitev. Kuid arvestades 
seisuslike ja riiklike asutuste pädevuse ja tege-
vuse põimumist ning seda, et kujunenud keeru-
lise dualistliku valitsemis- ja kohtukorralduse 
mõistmine on Rootsi-aegsetest protsessidest 
arusaamiseks ülimalt oluline, on valitud rõ-
huasetus väga vajalik ja teretulnud. 

Haldus- ja administratiivajalugu jätkub ka 
järgmises, samuti Küngilt pärinevas peatükis 
(„Rootsi administratiivvõim Eesti alal”), kuid 
nüüd on jutt ajast, mil kogu Eesti ala oli Rootsi 
riigi koosseisus. Pärast asjakohast ülevaadet 
Rootsi siseriiklikust arengust 17. sajandil käsitle-
takse Rootsi provintsipoliitikat ja reaalset tege-
vust provintside valitsemisel, Eesti- ja Liivimaa 
riigiõiguslikku positsiooni Rootsi riigis ja selle 
muutumist sõltuvalt Rootsi sise- ja välispoliitilis-
te olude teisenemisest. Ühtaegu on tähelepanu 
all küsimused, mil määral juhinduti provintside 
valitsemisel emamaa eeskujust ning kuidas 
mõjutas riigi samme Eesti- ja Liivimaa erinev  
õiguslik staatus (vabatahtlikult Rootsile allunud 
vs. Rootsi poolt vallutatud ala) ja sotsiaalma-
janduslik olukord. Põhjendatult on eraldi ala-
peatükid pühendatud 17. sajandi pöördelistele 
aegadele ja sündmustele – Gustav Adolfi refor-
mikavale Eestimaal 1620. aastate teisel poolel, 
Johan Skytte tegevusele Liivimaa, Ingerimaa 
ja Käkisalmi kindralkubernerina 1630. aastatel 
ning Karl XI absolutistlikele reformidele. 

Ootuspäraselt on peatükk „Asustus ja ma-
jandus Rootsi võimu perioodil” raamatu põhjali-
kemaid ja toekamaid, sest just see valdkond, eriti 
asustus- ja agraarajalugu on Eesti ajalooteaduse 
üks tugevamaid ja järjepidevalt arenenud suun-
di. Ülle Tarkiainen toob välja asustuse ja rahvas-
tikupildi muutumise ning rahvastiku liikumise 
seosed sõdade ning 17. sajandi rohkete katkulai-
nete ja näljahädadega. Rahvastikukatastroofide 
hulgas ei ole siin juttu 1657. aasta katkust (seda 
on mainitud küll lk. 368–369 linnade käsitle-
misel), kuigi ühel lisatud fotodest on näha just 
selle katku aegne väljavõte kirikuraamatust. 
Lähema vaatluse all on uute mõisate rajamise 
protsess ja Eesti alal levinud külatüübid. Tar-
kiainen võtab kokku tähtsamad perioodi jooksul 

asustuspildis toimunud muutused: linnuste kui 
asustuskeskuste tähtsuse kadumine, kirikukihel-
kondade kujunemine haldusüksusteks, võimu- ja 
majanduskeskusteks tõusnud mõisate rolli kasv 
asustuspildis. Kameralistlikust õpetusest juhitud 
reduktsiooni tulemuste piiritlemisel olnuks siin 
võimalus ja põhjus võtta seisukoht ka palju 
vaieldud küsimuses Karl XI aegse reduktsiooni 
mõjust talurahva olukorrale, kuid autor nendib 
vaid vaoshoitult, et riigivõimu tugevnemise ja 
aadlivõimu nõrgenemisega „kaasnes talurahva 
seisundi reguleerimine”. 

Talurahva olukorra põhjaliku lahkamiseni 
jõuab Marten Seppel, kes analüüsib mõisa- ja 
talumajandust ning käsitleb talupoegade teoor-
just, andameid ja makse ning sunnismaisust. 
Ta rõhutab mõisate kasvu ja mõisamajanduse 
arenguga kaasnenud mõisahärruse väljakujune-
mise pöördelist tähtsust Eesti ühiskonna jaoks, 
toonitades ühtlasi, et tegemist oli üldlevinud 
nähtusega Ida-Euroopas. Tugevnev mõisahärrus 
kahandas linnade osatähtsust (nt. suurenes aadli 
roll viljakaubanduses); talurahva sunnismaisus 
takistas elanike liikumist linnadesse. Mõisate 
kõige tulusam sissetulekuallikas oli talupoegade 
tasuta töö; mõisnikul oli õigus talurahvalt tööd 
nõuda, kuna talupoeg oli tema omand. Et mõi-
samajanduse efektiivsus oli ka riigi huvides, siis 
aktsepteeris riik pärisorjust (sh. toetas mõisnik-
ke pagenud talupoegade tagasinõudmisel), kuigi 
talupoegade õigusliku seisundi üle aeg-ajalt (nt. 
Karl IX ajal) arutleti. Mööndes, et reduktsioo-
nijärgsetel aastatel astuti riigimõisates olulisi 
samme talupoegade olukorra parandamise 
poole, leiab Seppel hoolikalt argumenteerides, 
et need abinõud lähtusid riigi kameralistlikest 
ja majanduslikest huvidest ning et riigil ei olnud 
kavatsust pärisorjust kaotada ja/või talurahva 
seisundit lähendada Rootsi isiklikult vaba ta-
lupoja omale. 

Küsimused Rootsi talurahvapoliitika ees-
märkidest provintsides, pärisorjuse lõplikust 
väljakujunemisest Eesti- ja Liivimaal ning 
eriti reduktsioonijärgse talurahva õiguslikust 
olukorrast on Eesti ajalooteaduses juba 1930. 
aastatest olnud ülekaalukalt enim diskuteerita-
vad. Olgugi et raamatu käsitlusviis ei näe ette 
väitluste esitamist, oodanuks siinkohal siiski – 
arvestades küsimuste akuutsust päris viimaselgi 
ajal8 – osutamist ka alternatiivsele tõlgendusele 
(pärisorjuse kaotamisest riigistatud mõisates 

8  Vt. ülevaadet 2. mai 2013 väitlusest Eesti- ja Liivimaa talurahva olukorrast Rootsi aja lõpus: Ajalooline Ajakiri 
2013, nr. 4, lk. 375–403.

9  Vt. A. Loit. Feodaalkorra lagunemine Eestis. – Ajalooline Ajakiri 2013, nr. 4, lk. 377–382. 
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poliitilistel motiividel).9 Asjakohane olnuks ehk 
pisut arutleda ka sõnade „pärisorjus” ja „pärisor-
juslik” („Leibeigenschaft”, „leibeigen”) endi 
üle, mille kohta nendib Seppel lühidalt, et neid 
pruugiti kaasajal mitmetähenduslikumalt kui 
hilisemas ajalookirjanduses (lk. 333). Sõna oli 
kasutusel ka Rootsis („livegen” – pärisorjuslik), 
kus talupojad olid isiklikult vabad.10 

Enn Küngi kirjutatud linnade-käsitluses on 
kõige põhjalikum kaubanduse osa, mis on autori 
n.-ö. pärisala. Ta vaatleb Tallinna ja Narva kui 
Eesti ala tähtsamate kaubanduslinnade olusid 
seoses Rootsi riigi kaubanduspoliitikaga, linna-
de kauplemiskorraldust ja -olusid ning näitab 
kaubanduse sõltuvust Läänemere regiooni 
poliitilisest ja majanduslikust olukorrast. Tänu 
visale kogumistööle Eesti ja Rootsi arhiivides 
saab autor nüüd esitada rikkalikult statistilist 
ainest (vt. nt. muljetavaldavat tabelit Öresun-
di läbinud Eesti- ja Liivimaa laevade kohta 
1681–1700 (lk. 358) ja provintside merelinnu 
külastanud laevade arvu kohta 1634–1710 
(lk. 360). Linnade õiguslikku staatust ja hal-
duskorda, kohtukorraldust ning tsunftisüsteemi 
on iseloomustatud peamiselt Tallinna ja Narva 
näitel. Linlaste igapäevaelu selle mitmekesisuses 
jääb üldiselt eeskirjade ja reeglistike taha varju. 
Tõsiasi on aga, et näiteks keskajaga võrreldes on 
17. sajandi argielu uurimine olnud viimasel ajal 
sootuks loium, mistõttu eluolu kirjeldamiseks 
vajalikke eriuurimusi on napilt. Üpris põgusalt 
on räägitud ka Eesti linnade välisilmes 17. 
sajandil toimunud muutustest, mis on tõenäo-
liselt tingitud kunsti- ja arhitektuuriajalooliste 
aspektide teadlikust kõrvalejätmisest kõnealu-
sest köitest. 11 Samas on kohaselt toodud välja 
linnaehitusliku arengu tõukejõud ja tagamaad: 
Narva kujunemist uhkeks barokklinnaks soodus-
tas transiitkaubanduse najal sugenenud jõukus; 
strateegiliselt tähtsa asukohaga Tallinna, Kures-
saare, Pärnu ja Tartu, samuti Narva ilme määras 
nende ehitamine kindluslinnadeks. 

Asustuse ja majanduse teema lõpetab Eesti 
numismaatika suveräänne asjatundja Ivar Lei-
mus kontsentreeritud ülevaatega profaani jaoks 
keerulistest ja pidevalt muutunud mündioludest 
aastail 1558–1710. Rõõmustav on tabel andme-
tega taalri kursi muutumise kohta Tallinnas ja 
Riias 1561–1593, kuid mündinduse valdkonnas 

asjatundmatut valdab siinkohal soov, et 16.–17. 
sajandi rahaasjades orienteeruda aitavaid raha-
tabeleid võinuks mündiolude peatükis rohkemgi 
esitada. 

Peatüki „Vaimuelu” pealkiri võimaldab üp-
ris paindlikke valikuid, milliseid vaimse kultuuri 
ajaloo tahke sellega hõlmata, millised välja jätta. 
Siin mahuvad selle määratluse alla kirikuvalitse-
mine, usu- ja haridusolud (Aivar Põldvee) ning 
kirjasõna areng (Kai Tafenau) 17. sajandil. Selle 
ajajärgu kiriku- ja usuloolist sisu iseloomusta-
takse kui reformatsiooni lõpuleviimist Rootsi 
riigi järjekindla kirikupoliitika tulemusena 
luterluse juurutamisel. Rootsi kirikupoliitika 
tagamaadele heidab valgust ülevaade Rootsi 
emamaa kirikuoludest seoses Euroopa konfes-
sionaalsest lõhestatusest tingitud arengutega. 
Kirikuvalitsemist on vaadeldud kirikujuhtide 
ametiaegade kaupa, mispuhul nähtub, et edu 
provintside kirikusüsteemi rajamisel ja kind-
lustamisel sõltus suuresti kirikujuhi isiksusest 
ning tema koostöö laabumisest riigivõimu 
esindajatega ja suurmaaomanikega. Teisalt 
ilmneb läbivalt, kuidas riigi püüded provintside 
kirikuelu oma kontrolli alla saamiseks põrkusid 
seisuste, eriti tugevasti kirikliku iseseisvuse 
säilitanud Tallinna linna vastuseisule, seda kuni 
Karl XI poolt Rootsis kehtestatud kirikuseaduse 
absolutistliku jõuga sisseviimiseni Eestis 1690. 
aastate algul. 

Kiriku- ja usuelu argipäeva käsitlus kesken-
dub maaelule (nt. vaimulike positsioon ühis-
konnas, talurahva suhe kirikuga, talurahva nn. 
ebausk ja võitlus selle vastu, nõiaprotsessid jm.), 
linnade usuolusid puudutatakse vaid põgusalt. 
Paljudest 17. sajandi luterluse peavoolust häl-
bivatest religioossetest suundumustest on välja 
toodud müstikasse kalduva „visionismi” ning 
erinevate konfessioonide lähendamist taotleva 
sünkretismi vastukajamist Eesti alal. 

Linnade kooli- ja haridusolude ülevaates 
on enesestki mõista põhjalikult räägitud Eesti 
kultuuriloo „kahest algusest” – Tallinna güm-
naasiumi ja Tartu ülikooli asutamisest ja tegevu-
sest. Tallinnas tähendas gümnaasiumi avamine 
suurt nihet vaimses elus, sest „vana hansalinn 
sai uue, akadeemilise mõõtme” (lk. 395). Tartu 
ülikooli teemalise valikkirjanduse hulgast on 
välja jäänud kahe Ajaloolise Ajakirja ülikooli 

10 Pärisorjuse teemat, sh. asjaomast sõnakasutust eritleb mitmekülgselt K. Tarkiainen. Befriades bönderna 
verkligen. – Provinsen bortom havet, lk. 207–215.

11  Saatesõnas öeldakse kunstiajalooga seonduvate aspektide mittekäsitlemise põhjenduseks, et nende kohta 
saab teavet „Eesti kunstiajaloo” üldkäsitlusest. 
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mõtteloole pühendatud topeltnumbri12 artiklid, 
mis pakkunuks küllap veelgi lisandust sisukale 
alapeatükile „Ülikool ideede ja teaduse aja-
loos”. Ettearvatavalt põhjalikult on käsitletud 
17. sajandi lõpul talurahvahariduse edendamist 
ja talurahvakoolide võrgu kujunemist, millises 
valdkonnas end autor juba pikka aega eriti 
koduselt tunneb. 

Alapeatükis „Kirjasõna ja raamatukultuur” 
on antud ülevaade trükitegevuse algusest, raa-
matute levikust ja suurematest raamatukogudest 
ning valgustatud valikuliselt 17. sajandi Eestiga 
seotud õpetlaste ja kirjameeste (Tartu ülikooli 
ja Tallinna gümnaasiumi õppejõudude, krooni-
kakirjutajate, vaimulike kirjameeste) loomin-
gulist tegevust. Lõpuks saab lugeda kokkuvõtet 
eestikeelse kirjakultuuri, sealhulgas eestikeelse 
trükisõna arengust 16.–17. sajandil ning Piibli 
eesti keelde tõlkimise vaevadest ja sellega seotud 
keeletülidest 1680.–1690. aastatel. Silma hakkab, 
et siinses vaatluses ei ole innustutud ärgitustest 
siduda saksa vaimulike tegevust eesti kirjakeele 
edendamisel misjonilingvistikaga.13 

Eestikeelsete ilmalike tekstide ülevaate 
lõpule jõudes tuleb ühtlasi ja mõnevõrra oota-
matult kätte ka raamatu lõpp. Nagu enamikel 
„Eesti ajaloo” köidetest puudub ka käesoleval 
köitel sisukokkuvõte. See võinuks vast siiski olla, 
summeerimaks vaatluse all olnud perioodi ja 
valdkondade peajooned ja aset leidnud muutu-
sed ühiskonnas. 

Raamat on rikkalikult ja mitmekesiselt illust-
reeritud, pilte leiab pea igalt teiselt leheküljelt. 
Fotodel on vahendatud Eesti, Saksa, Läti ning 
Rootsi arhiivide ja muuseumide ainest (ühte-
kokku 11 mäluasutusest). Siin on valitsejate 
ja teiste ajalooliste isikute portreid, pilte Eesti 
ala linnustest (sõdade peatükis on pildiallkirjas 
„loss”, mujal „linnus”) ja teistest ehitistest, 
olmeesemetest, relvadest, raamatutest ning 
hulganisti arhiividokumentidest. Eriliselt köidab 
pilku Kuramaa rüütelkonna omandusse kuuluv 
Liivimaa ordumeistri, aadli ja linnade alistumis-
leping Poola kuningaga („Pacta subjectionis”, 
lk. 139–140), mille säilimine Herderi Instituudi 
dokumendikogus Marburgis oli viimase ajani 
laiemalt teadmata. Käsikirjalised kaardid, 
plaanid ja lahinguskeemid (ajalooarhiiv, Rootsi 
sõjaarhiiv) on informatiivsed ja kunstipäraselt 

12  Ajalooline Ajakiri 2010 nr. 3/4 (Tartu ülikool varauusaja akadeemilises maailmas / The University of Tartu 
in the early modern academic world) ja 2012 nr. 3/4 (Religiooni ja ateismi ajaloost Eestis / On the history of 
religion and atheism in Estonia).

13  Vt. hiljuti nt. M. Lepajõe. Wotzu ist die tzung? – Kroonikast kantaadini. Muusade kunstid kesk- ja varauus-
aegsel Eesti- ja Liivimaal. Koost. K. Kaju. (Eesti Ajalooarhiivi toimetised, 20 (27). Tartu, 2013, lk. 69–92. 

teostatuna dekoratiivsed. Illustratsioonid on 
silmapaistvalt kvaliteetsed, kuid mõne üriku pil-
dil tundub olevat värvidega siiski midagi valesti 
läinud (nt. lk. 187, 288). 

Üks vastutusrikkamaid ülesandeid ülevaate-
teose kirjutamisel on leida optimaalne esitusviis, 
mis rahuldaks nii akadeemilist lugejat kui sobiks 
ka profaanist ajaloohuvilisele. „Eesti ajaloo” 
kolmandas köites on sellega hästi toime tuldud, 
raamat on ladusalt kirjutatud ja keeleliselt kor-
rektselt toimetatud. Tundub ka, et toimetajad on 
eri autorite käekirja pieteeditundega suhtunud. 
Lugemismuljeid kokku võttes võib tõdeda, et 
raamat vastab igati tegijate seatud eesmärkidele 
ja valikutele. Raamatu sisus kajastub 16.–17. 
sajandi ajaloo uurimise üldiselt kõrge tase, kuid 
annavad tunda ka selle nõrgemad küljed (nt. 
argiajaloo, väikelinnade ajaloo, ideedeajaloo ja 
kirikuloo mõnede tahkude vähesem uuritus). 
Viimaste eest ei lasu vastutus muidugi III köi-
te autoritel. Enn Küngi juhtimisel ja Marten 
Seppeli kaaspanustamisel on valminud sisukas, 
huvitav, teaberohke ja usaldusväärne teos.

Lea Kõiv

Lea Kõiv 

(1961), MA, juhataja asetäitja,  
Tallinna Linnaarhiiv, Tolli 6, 10133 Tallinn,  
lea.koiv@tallinnlv.ee
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Exegi monumentum

Suurmehi ühendab üks kahetsusväärne oma-
dus – meie arvates elasid nad kõik kunagi 

ammu. Kaalukaid tegusid tehti kauges minevi-
kus. Balti ajaloolased Friedrich Georg Bunge1, 
Carl Schirren2 jt. avaldasid oma vägevad üri-
kutekogud 19. sajandil. Kui hiljem ongi midagi 
võrdväärset tehtud, siis vaid üksikute sähvatus-
tena. Millegi võrreldavalt monumentaalseni on 
jõutud harva. Ja kes viitsikski tänapäeval enam 
midagi tüsedamat kokku panna, selle lugemisest 
rääkimata.

Sestap äratab harjumatut lugupidamist pro-

fessor Raimo Pullati elutöö üks tahke – kõigest 
kümmekonna aasta jooksul avaldatud Tallinna 
ja Pärnu kodanike 18. sajandi pärandiloendite 
kuueköiteline kogu.3 Tegemist on esmajärgu-
lise allikmaterjaliga, mis peegeldab märgitud 
linnade asukate varauusaegse elu-olu paljusid 
ainelisi tahke. Suhteliselt hiljuti lisandus sellele 
veel seitsmeski köide eraraamatukogude kohta, 
mis küll suures osas põhineb juba eelmistes 
köidetes avaldatud materjalil.4 See meie oludes 
nii erandlik sari on teenitult pälvinud laialdase 
tähelepanu ja sooja vastuvõtu niihästi meil5, aga 
veel enamgi mujal. Ükski prohvet pole kuulus 
omal maal. Saksa6, Poola7, Läti8, Soome9, Tšeh-
hi10 ja Briti11 ajaloolased on ilmunud köidete 
kohta avaldanud põhjalikke tutvustusi-arvustusi 
oma riigi tuntumates ajalooalastes väljaannetes. 

Kuid allikaid ei publitseerita selleks, et neist 
ülevaateid kirjutataks. Neid avaldatakse teiste 

1  F. G. Bunge et al. (Hrsg.). Liv-, Ehst- und Curländisches Urkundenbuch, Bd. 1–12. Reval et al. 1853–1910; II. 
Abt., Bd. 1–3. Riga, Moskau, 1900–1914.

2  C. Schirren (Hrsg.). Quellen zur Geschichte des Untergangs livländischer Selbständigkeit. Aus dem 
schwedischen Reichsarchive zu Stockholm, Bd. 1–8. Reval, 1861–1881; Neue Quellen zur Geschichte des 
Untergangs livländischer Selbständigkeit. Aus dem dänischen Geheimen Archive zu Kopenhagen, Bd. 9–11. 
Reval, 1888–1892.

3  Die Nachlassverzeichnisse der deutschen Kaufleute in Tallinn I: 1702–1750 = Tallinna saksa kaupmeeste va-
randusinventarid I: 1702–1750, bearb. von R. Pullat. Tallinn, 1997; Die Nachlassverzeichnisse der deutschen 
Kaufleute in Tallinn II: 1752–1775 = Tallinna saksa kaupmeeste varandusinventarid II: 1752–1775, bearb. von 
R. Pullat. Tallinn, 2002; Die Nachlassverzeichnisse der deutschen Kaufleute in Tallinn III: 1777–1800 = Tallinna 
saksa kaupmeeste varandusinventarid III: 1777–1800, bearb. von R. Pullat. Tallinn, 2004; Die Nachlassverzeich-
nisse der Einwohner der Stadt Pernau 1702–1800 = Pärnu elanike varandusinventarid 1702–1800, bearb. von R. 
Pullat. Tallinn, 2005; Die Nachlassverzeichnisse der Handwerker in Tallinn 1706–1803 = Tallinna käsitööliste 
varandusinventarid 1706–1803, bearb. von R. Pullat. Tallinn, 2006; Die Nachlassverzeichnisse der Literaten 
in Tallinn 1710–1805 = Tallinna literaatide varandusinventarid 1710–1805, bearb. von R. Pullat. Tallinn, 2007.

4  Die Privatbibliotheken in Tallinn und Pärnu im 18. Jahrhundert. (Tallinna ja Pärnu eraraamatukogud 18. 
sajandil.) Bearbeitet von R. Pullat. Tallinn, 2009.

5  Nt. K. Kodres. Varandusloend – eraelu ja elamiskultuuri ajaloo ammendamatu allikas. Tuna 2008, nr. 2,  
lk. 139–140; T. Liibek. Tallinna ja Pärnu kodanike lektüür valgustussajandil. – Sirp, 28.08.2009; R. Saard. 
Arvokas lähdejulkaisu Itämeren kirjahistorian tutkijoille. – Suomen kirkkohistoriallisen seuran Vuosikirja 
99, 2009, 224–225; L. Aarma. Tallinna ja Pärnu eraraamatukogud 18. sajandil. – Tuna 2010, nr. 1, lk. 140–143.

6  K.-R. Allik. Zeitschrift für Ostmitteleuropa Forschung 47, 1996, 4, lk. 623; O.-H. Elias. Hansische Geschichts-
blätter 116, 1998, lk. 306–307; Hansische Geschichtsblätter 120, 2002, lk. 359–360; D. Kühn. Ostdeutsche 
Familienkunde 1999, nr. 1, lk. 174–175; H. Schultz. Zeitschrift für Ostmitteleuropa–Forschung 55, 2006, 1,  
lk. 138–139. 

7  H. Samsonowicz. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, rocz. XLV, 1997, z. 1, lk. 103–104; A. Klonder, 
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, rocz. XLIX, 4, Warszawa, 2001, lk. 413; Kwartalnik Historii Kultury 
Materialnej nr. 3–4/2007, lk. 370–371; M. Bogucka. Acta Poloniae Historica, 2006. T. 93, lk. 250; Acta Poloniae 
Historica, 2005, T. 92, lk. 262–264.

8  L. Dumpe. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls 2005, nr. 4, lk. 184–186; Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls 
2006, nr. 3, lk. 189–190; Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls 2007, nr. 4, lk. 189–190; Latvijas Vēstures Institūta 
Žurnāls, 2009, nr. 4, lk. 191–192.

9  O. Turpeinen. Historiallinnen Aikakauskirja 1997, nr. 3, lk. 251; T. Laine. Teologinen Aikakauskirja. Teologisk 
Tidskrift 6/2009, lk. 631–632.

10  O. Fejtová. Listy filologické 126, 2003, nr. 3–4, lk. 362–365; Listy filologické, 130, 2007, nr. 3–4, lk. 421–424; 
Listy Filologicke 133, 2010, nr. 3–4, lk. 451–454; V. Bůžek. Český časopis historický 102, 2004, lk. 670–671.

11  P. H. Wilson. Continuity and Change 14, 1999, lk. 275–314.
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ajaloolaste töö hõlbustamiseks ja edendamiseks. 
Väärib tõsist tähelepanu, et ehkki kõik Raimo 
Pullati varaloendite köited peale ühe ilmusid 
käesoleval, 21. sajandil, on nende põhjal jõutud 
avaldada juba terve rida eriuurimusi. Varaloen-
dite kasutamisega tegi algust Raimo Pullati ju-
hendatav Lauri Suurmaa, kes oma magistritöös 
analüüsis neis kajastuvaid köögi- ja lauanõusid.12 
Raimo Pullati teine magistrant Helve Russak 
seevastu pööras tähelepanu omaaegse olme peh-
memale küljele, vaadeldes pärandites peegeldu-
vat rõivamoodi.13 Meie hõbedauurimise grand 
old man Kaalu Kirme leidis avaldatud allikaist 
olulist ja huvipakkuvat lisa oma teadustööks.14 
Kaks noort Saksa ajaloolast Jörg Driesner ja 
Robert Riemen vaatlesid ühes artiklis Tallinna 
kaupmeeste vara hulgas olnud peegleid ja pilte.15 
Raimo Pullat ise on väsimatult jätkanud niihästi 
uute varanimistute publitseerimist16 kui ka neis 
sisalduva ainese teaduslikku läbitöötamist.17 Ja 
last but not least – ka allakirjutanu lasi end ah-
vatleda pärandiloendite tüsedast varamust ning 
üritas nende põhjal vaadelda siinset 18. sajandi 
mündisortimenti.18 

Ennustan, et sellega ei lõpe ei Raimo Pullati 
avaldatud varaloendite sihipärane kasutamine 
ega ka uute vastavasisuliste allikate avaldamine. 
Värske teadmine ei sünni vanade autorite ülelu-
gemisest (ehkki sedagi tuleb aeg-ajalt teha), vaid 
esmajoones ikka uudse ainese publitseerimisest 
ja läbitöötamisest.

Ivar Leimus

12  L. Suurmaa. Köögi- ja lauanõud Tallinna kaupmehe igapäevaelus (varaloendite põhjal). – Vana Tallinn 13 
(17). Tallinn, 2002, lk. 257–267; Tallinna saksa kaupmeeste varaloendites inventeeritud laua– ja kööginõud 
kultuuriajaloo allikana 18. sajandil. – Vana Tallinn 15 (19). Tallinn, 2004, lk. 9–157.

13  H. Russak. Tallinna kaupmeeste peakatted 18. sajandi I poole varaloendites. – Vana Tallinn 16 (20). Tallinn, 
2005, lk. 320–341; Tallinna kaupmehepere garderoob 18. sajandi esimese poole varaloendites. – Vana Tallinn 
18 (22). Tallinn, 2007, lk. 45–120.

14  K. Kirme. Kasutades uusi allikaid. – Vana Tallinn 19 (23). Tallinn, 2008, lk. 31–44.
15  J. Driesner, R. Riemen. Spiegel und Bilder in den Nachlassinventaren deutscher Kaufleute in Reval im 18. 

Jahrhundert. – Land und Meer. Böhlau, Köln, Weimar, Wien, 2004, lk. 165–198.
16  Viimati: R. Pullat. Kahe Tallinna 18. sajandi käsitöölise varaloendid. – Vana Tallinn 15 (19). Tallinn, 2004,  

lk. 179–196; Tallinna raehärra Bernhard Johann Meyeri pärandiloend. – Vana Tallinn 19 (23). Tallinn, 2008,  
lk. 151–177; Suurgildi vanema Gotthard Paulseni ja tema lese varaloend. – Vana Tallinn, 20 (24). Tallinn, 2009, 
lk. 179–199; Pankrotistunud Tallinna kaupmehe Georg Friedrich Ludloffi varandusinventar 1752. aastast. – 
Vana Tallinn 24 (28). Tallinn, 2013, lk. 306–326.

17  R. Pullat. Peegeldusi 18. sajandi tallinlaste elulaadist varandusinventaride põhjal: muusikariistad, kunstilem-
bus, relvad ja liiklusvahendid. – Vana Tallinn 22 (26). Tallinn, 2011, lk. 120–167; Tallinlaste elu peegeldusi 18. 
sajandil: linna heakord ja tervishoid, linlaste mööbel, linnaelanike elulaadi agraarsusest. – Vana Tallinn 23 
(27). Tallinn, 2012, lk. 202–259; Tallinlaste elu peegeldusi 18. sajandil. Linnaruum ja elukohad, linnakodaniku 
rõivastus. – Vana Tallinn 24 (28). Tallinn, 2013, lk. 136–213; R. Pullat, L. Suurmaa. Varandusinventarid kui 
luksuse ajaloo uurimise allikad varauusaegse Eesti linnades 18. sajandil. – Vana Tallinn 19 (23). Tallinn, 2008, 
lk. 13–30.

18  I. Leimus. Mündid Eesti- ja Liivimaa kubermangus 1710–1800. – Vana Tallinn 25 (29). Tallinn, 2014 (ilmumas). 

Ivar Leimus  

(1953), PhD, teadur-kuraator,  
Eesti Ajaloomuuseum,  
Pirita tee 56, 10127 Tallinn, 
ivar.leimus@ajaloomuuseum.ee
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Karikatuurne vaenlane
Irina Belobrovtseva, Vladimir Danilevskij, 

David Vseviov. Vaenlase kuju. Eesti 
kuvand nõukogude karikatuuris 1920.–
40. aastatel. Valgus, Tallinn. 2013, 152 lk.

Ütle, kes on su vaenlane, ja ma ütlen,  
kes oled sa ise.

Eelmise aasta detsembris ilmus Nõukogude 
visuaalset propagandat käsitlev raamat „Vaen-
lase kuju. Eesti kuvand nõukogude karikatuuris 
1920.–40. aastatel”. Kuigi pealkiri osutab, et 
keskendutakse üksnes Eestit vaenlasena ku-
jutavale materjalile, annab teos hea ülevaate 
karikatuurist ja poliitilisest satiirist laiemalt. 
Autoreid, kes esindavad pisut erinevaid tea-
dusvaldkondi, ühendab Nõukogude kultuuri 
ja ajaloo hea tundmine. Irina Belobrovtseva 
on kaitsnud doktoritööd nii Majakovski ja 
rühmituse LEF kunstilistest otsingutest kui ka 
Bulgakovi romaanist „Meister ja Margarita”. 
Vladimir Danilevskij on oma dissertatsioonis 
käsitlenud bolševike võimuvõtmisele järgnenud 
vene kirjandust eksiilis. Ajalooprofessor David 
Vseviovi raadiovestlused Venemaast („Müstiline 
Venemaa”) on aga saavutanud lausa kultussaate 
staatuse.

Raamat koosneb 15 lühikesest peatükist, 
mille võiks mõtteliselt jagada kolme üksteist 
täiendavasse teemaarendusse: ajalooline üle-
vaade poliitilisest satiirist ja karikatuurist kui 
žanrist, karikatuuridest vene kultuuri kontekstis 
ning Eesti kuvandist nõukogudeaegses avalikus 
tekstiringluses. Nii võib lugeja teada saada, et 
poliitiline satiir oli täiesti kohal juba antiik-maa-
ilmas (Cicero kõned ja Pompei hoonetel leidu-
vad grafitid). Massiliselt hakati karikatuure aga 
kasutama reformatsiooni ning talurahvasõdade 
ajal 16. sajandi Saksamaal. Eesti kontekstis 
võib esimestena mainida Liivi sõja aegseid 
moskoviidi ja Ivan Julma vastu suunatud n.-ö. 
mainekujunduskampaania lendlehti (lk. 14). 
Huvitavaid kõrvalepõiked on autorid teinud 
Prantsuse revolutsiooni (järgsesse) ajastusse, 
kus karikatuurid, koos lendlehtede ja igasuguste 
kuulujuttudega, olid üks keskseid masse liikuma-
panevaid kommunikatsioonivorme. Samuti saab 
lugeja teada, et Euroopas peeti inimeste avalik-

ku karikeerimist solvavaks ning seda reguleeris 
range tsensuur. Muutus vastupidises suunas toi-
mus 19. sajandi lõpus, ilmselt võib selle peamise 
põhjusena näha massimeedia laiemat levimist 
ning sellega kaasnenud demokratiseerumist.

Vene ja Nõukogude kultuuriruumis esine-
nud poliitilise karikatuuri fenomeni mõtestami-
sel loovad autorid seoseid 17. sajandil tekkinud 
lobokiga (ehk niinepuukoorele edasiseks 
trükkimiseks graveeritud piltidega), mis ena-
masti kujutasid folkloorist pärit motiivide abil 
hea ja kurja võitlust. Nii esines madu või lohe 
antagonistliku tegelasena („fašistlik madu”) ka 
Nõukogude karikaturistide töödes (lk. 15–17). 
Loomulikult ei arenenud vene kujutav satiir 
isoleeritult, üksnes oma folkloorse traditsiooni 
põhjal, vaid selgelt võib märgata ka Lääne 
mõjusid, nt. realistlikus maneeris joonistatud 
tegelaste peadega võrreldes karikatuurselt 
väikesed kehad (lk. 28). Erilise ja Nõukogude 
karikatuuri visuaalse kaanoni kujunemises 
tähtsa positsiooni omistavad autorid aga ka-
hekümnendate aastate alguses Nõukogude Te-
legraafiagentuurile, kus tollal töötasid sellised 
kunstnikud ja luuletajad nagu Dmitri Moor ja 
Vladimir Majakovski, kui nimetada tuntumaid 
(lk. 41). Sellal hakkasid välja kujunema Nõuko-
gude karikatuurižanrile omased arhetüüpilised 
vaenlasekujud: kapitalist kõvakübara, sigari ja 
monokliga, kes vihjas enamasti Suurbritanniale 
ja USA-le; mitte-nõukogude univormiga kind-
ral, kellele Poola puhul lisati Pilsudski vuntsid, 
Jaapani puhul aga asiaatlikud näojooned. Meta-
fooriliselt kujutati vaenlasi enamasti sõjakusele 
osutava marukoerana või roomaja, putuka või 
mikroobina, ehk siis tegelastena, kelle eesmär-
giks oli olla parasiit töölisriigi kehal. Huvitav 
on seejuures Saksamaa, kes oli sõdadevahelisel 
perioodil trükis enim kajastatud vaenlane (lk. 
98), kuid kelle kuvand sai kanoniseeritud alles 
Hitleri võimuletulekuga. 

Eesti ja teiste Balti riikide puhul torkab 
kohe silma, et niisugust stereotüüpset kuvandit 
sel ajal välja ei joonistunud (lk. 65, 67). Põhjus 
on siin lihtne. Nõukogude Venemaale ei olnud 
need kolm pisiriiki, kellesse suhtuti avalikult 
kui üleminekunähtusesse, „õiged” vaenlased. 
Trükisõnas esitati neid vasallriikidena ning 
nende kujutamine sõltus sellest, kelle vasal-
lina ja mis eesmärkidel neid näidata taheti. 
Vastavalt vajadusele karikeeriti Eestit sõduri-
vormis kindralina, nt. Laidonerina, kellele oli 
tagasihoidlike vurrude asemel külge kleebitud 
Pilsudski ülepaisutatud vuntsid, osutamaks 
Eestile kui Poola marionetile. Või tüüpilise 
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frakis kodanlasena, kes kurnab töölisklassi, 
kuid teeb seda ennekõike Suurbritannia nõu-
del. Eriti kahekümnendate alguses kujutati 
Eestit karikatuuridel koos tsaari sümbolitega, 
mis pidi osutama sidemetele valgekaartlastega. 
Levinud võtteks oli Eestit markeeriva tegelase 
kujutamine väiksena, mis omakorda viitas pro-
portsioonidele „õigete” vaenlastega. Samuti ei 
kuulunud eestlased kui rahvus nende hulka, kes 
oleks nõukogude inimeste teadvuses loonud 
seose „eestlane rahvusena on vaenlane” (lk. 
74). Pigem oli Eesti puhul tegemist vaenlasega 
riiklikul tasandil, sest paljudel karikatuuridel 
kujutati ka eestlasi kannatajatena n.-ö. klikiva-
litsuse all. Niisugune retoorika hoogustus eriti 
kolmekümnendate aastate lõpus, kui valmistati 
ette pinnast „sõbralike suhete süvendamisele”. 

Tegemist on rohkelt (ligi 100 karikatuuri)  
ainulaadset ja hea kvaliteediga materjali pakku-
va teosega, mis võiks olla aluseks ka edasipidiste-
le uurimistöödele. Autoritepoolne karikatuuride 
analüüs balansseerib visuaalsemiootika ja aja-
looalase lähenemise vahel. Siia lisanduvad veel 
verbaalsete ajakirjandustekstide analüüsid, mis 
pole küll otseselt karikatuuridega seotud, kuid 
nad ehitavad olulise tausta nõukogulikele vaen-
lasekuju konstrueerimise mehhanismidele. (lk. 
73–74, 90) Hetkel puudub siit küll akadeemilise-
le tööle vajalik uurimuse teoreetiline raamistik 
ja meetod, mis võimaldaks teha ehk suuremaid 
üldistusi ka kompositsiooni, karikatuuride struk-
tuuri ja vaenlase kujutamise tüpoloogiate kohta, 
samuti pole välja toodud võrdlevaid analüüse 
teiste sarnaste režiimide praktikatega. Kuid 
see pole olnudki autorite eesmärgiks ja võiks 
jääda teiste asjasthuvitatute ülesandeks. Tõsi, 
mitte kõigi raamatus esitatud väidetega ei saa 
siinkirjutaja nõustuda: väide, et erinevalt Nõu-
kogude propagandale iseloomulikule vaenulike 
elementide mitmekesisusele võis natsionaalsot-
sialistliku propaganda vaenlase taandada juudi 
kujule (lk. 54), tundub pisut ülepakutuna. Olles 
oma magistritöö tõttu pisut selle retoorikaga 
tuttav, kaldun seda väidet pehmendama. Samuti 
võiks olla selgemini argumenteeritud võimu ja 
rahva suhte kirjeldamine Freudi naeruteooria 
kaudu (lk. 67–68). 

Totalitaristlik kujutamisloogika

Võime küsida, mis funktsiooni kannab endas 
niisugune satiiril ja groteskil tuginev visuaal-

ne kujutamine nagu poliitiline karikatuur. 
Tolle ajastu konteksti mõistmisel on oluline 
teadvustada, et Oktoobrirevolutsioonile järg-
nenud aastatel, eriti enne kolmekümnendaid, 
valitses lihtrahva (eriti talurahva) seas suurel 
määral kirjaoskamatus. Propagandistidele ei 
piisanud uue maailmapildi levitamisel pelgalt 
verbaalsetest vahenditest. Nii osutab vene 
uurija Vladimir Hlebkin, et kahekümnendate 
aastate Vene talurahva ettekujutused käibi-
vatest marksistlik-leninistlikest terminitest ja 
lööksõnadest sarnanesid eelkõige igapäevaelus 
ettetulevate tähendustega.1 Näiteks defineeriti 
klassivaenlast kui mingisse parteisse kuuluvat 
inimest; elementi silmapaistva isiksusena; init-
siatiivi rahvusena; paviljoni lihtsa asjakesena 
(kuna keegi polnud seda enne näinud) jne. 
Kuna visuaalse propaganda eesmärgiks oli 
ennekõike bolševistliku duaalse maailmapildi 
juurutamine ja masside mobiliseerimine, siis pi-
did levinud visuaalsed kujundid ja stereotüübid 
olema „oma didaktilises lihtsuses nõukogude 
inimestele üheselt arusaadavad” (lk. 41) ja 
looma auditooriumis emotsionaalselt õige 
reageeringu. 

Kahekümnendate aastate lõpuks asendusid 
revolutsioonijärgsed ning tihti ilma ideoloogi-
lise varjundita stereotüübid kõikehõlmavate 
müütidega, mis asetasid vaenlase rolli „võõra” 
ideoloogia ja võõraste väärtustega kapitalistli-
kud riigid. Uus ideoloogiline nihe „sotsialismile 
ühel maal” toimus Nõukogude Liidus aga kol-
mekümnendate aastate alguses, see väljendus 
vaenlase kujutamisel ka karikatuuride temaatika 
valikus (lk. 40). Tõsi, pigem on siin tegemist ver-
baalse osa muutusega, mille kaudu markeeriti 
uued vaenlased ja nende vaenulikud eesmärgid 
rahuarmastava Nõukogudemaa suunas. Kui me 
vaatleme kas või Eestit vaenlasena kujutavaid 
karikatuure, siis oli olulisemaks tunnuseks, mis 
määras ära, kellega tegu (lisaks „võõrale” sõja-
vormile), pilti saatev lisatekst või mundrile või 
frakile kirjutatud tähekombinatsioon „Estonia”. 
Karikatuurne kuju on oma sisemise struktuuriga 
küll märkimisväärse veenmisjõuga ja taastoodab 
auditooriumis valitsevaid eelarvamusi, kuid 
oma konkreetsema tähenduse saavad nad as-
tudes referentsiaalsetesse suhetesse verbaalse 
diskursusega. 

Lihtsa ja selgetele stereotüüpidele üles 
ehitatud maailmapildi mõistmiseks tuleb ar-
vestada ka tollal valitsenud ühiskondlike suhete 
iseloomuga. Massilise hirmu ohvriks langenud 

1  V. Hlebkin. Ritual v sovetskoj kul´ture. I. Anus-K, Moskva, 1998, lk. 52.
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ühiskondade puhul võib eristada kahte tüüpi 
hirme: esiteks, on olemas kõigile nähtav oht (nt. 
sõda). Ohu allikas on selge ja hirmu objektis ei 
ole kahtlust ei asjaosalistel ega ka seda uurivatel 
ajaloolastel. Huvitavam on aga teine juhtum, 
kus hirmu reaalsed põhjused jäävad ühiskon-
nas varjatuks.2 Siin ei kutsu mitte hädaoht 
esile hirmu, vaid hirm konstrueerib hädaohu. 
Hirmu objekt on sotsiaalne konstruktsioon, 
nende semiootiliste koodide sünnitis, mille 
abil sootsium ennast ja ümbritsevat maailma 
kodeerib.3 Pole liialdus öelda, et diskursuse 
tasandil iseloomustas Nõukogu propagandat 
permanentne sõja ning välis- ja sisevaenlase 
otsimise retoorika. Pidevad endiste juhtide rah-
vavaenlaseks tembeldamised (Trotski); erinevad 
kohtuprotsessid, kus kaebealusteks alles eilsed 
süüdistajad (Jagoda), põhjendamatud arretee-
rimised jne. tekitasid hirmuõhkkonna, mida 
võiks kenasti iseloomustada Stalini retoorikat 
uurinud Mihhail Vaiskopfi tähelepanek: Stalin 
suutis tänu jumalikule läbinägelikkusele jõuda 
trotskismi olemuseni, „poliitiliste tegelasteni”, 
„kes varjasid omi vaateid mitte üksnes töölis-
klassi, mitte üksnes trotskistide masside, vaid 
ka juhtivate trotskistide eneste eest”.4 Siin oleks 
Stalin justkui Trotski ise, kes teab vaenlaste 
(trotskistide) plaane ja mõtteid paremini, kui 
vaenlased ise teavad, ja kes „vaenlastelt maski 
maha rebib”. 

Niisuguse psühholoogilise kaose tekita-
misel ja samal ajal sellele lahendust pakkuval 
retoorikal oli lõppkokkuvõtteks ühiskonda 
konsolideeriv roll. Totalitarismi tingimustes 
pole kommunikatsiooni esmane eesmärk mitte 
reaalsuse kirjeldamine, vaid aksioloogilise (n.-ö. 
must-valge) sümbolite-süsteemi loomine, mille 
kaudu konstrueeritakse ühiskondlik identiteet, 
mobiliseeritakse võimudele soovitud suunas 
masse ning ühtlasi legitimeeritakse partei või-
mupositsioon poliitilises diskursuses. Sõnade 
ja visuaalsete sümbolite (käesoleval juhul kari-
katuuride) sisuline läbipaistvus ja püsiv osutus 
oleks diskursiivsel tasandil võinud õõnestada 
totalitaarse ühiskonna tähtsaimat teesi: parteil 
on alati õigus!5 Karikatuuridel esitatud visuaalne 
kuju pidi ennekõike tekitama viha vaenlase vastu 

(lk. 74). Kes vaenlane konkreetselt on ja mida ta 
plaanitseb, seda sai võim alati verbaalse tekstiga 
või sümbolite kombinatsiooniga täpsustada, 
ilma et oleks pidanud uut visuaalset kujundit 
välja mõtlema.6 

Andreas Ventsel

2  J. Lotman. Hirm ja segadus. Esseid kultuurisemiootikast. Koost. M. Lotman. Varrak, Tallinn, 2007, lk. 50.
3  J. Lotman. Hirm ja segadus, lk. 51. 
4  M. Vaiskopf. Pisatel´ Stalin. NLO, Moskva, 2002, lk. 355
5  A. Ventsel. The role of political rhetoric in the development of Soviet totalitarian language. –Russian Journal 

of Communication 2009, Vol 2. No 1–2, 9–26, lk. 23  
6  Kirjutise valmimist toetas Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Kultuuriteooria Tippkeskus) 
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„Nii mõnigi 
arhiivinduse 
püha lehm 
on hinge 
vaakumas.“

Juubeliintervjuu  
riigiarhivaar  
Priit Pirskoga  

Küsib Jaanus Arukaevu (J.A.): Mis sind arhiivi 
juures köidab?

Priit Pirsko (P.P.): Arhiivinduses on roh-
kem kütkestavat, kui esmapilgul tajutakse. 
Kõige rohkem on mind ilmselt köitnud või-
malus olla n.-ö. sündmuste keskel. Digiajastu 
tähendab üleminekut ühelt info edastamise 
viisilt teisele, täiesti uuele infokäsitlemise 
viisile. Minu tulek arhiivi langes kokku selle 
ülemineku algusega Eestis ja see üleminek pole 
tänaseks sugugi lõppenud. Arhiiv infoasutusena 
on kahtlemata olnud selle põhimõttelise muu-
tuse eesliinil. Meie arendused on olnud suures 
osas seni tundmatute lähenemiste katsetamine 
ja see on tõesti põnev.

Muidugi on mulle alati olnud huvipakkuv 
vahetu kokkupuude arhivaalidega, ajaloolase 
haridusega inimesele on see justkui võimalus 
ajalugu käega kombata. See on hoopis midagi 
muud kui kellegi teise minevikureflektsioo-
nist osasaamine. Autentne arhiividokument 
ajalooallikana ei saa jätta erutamata, kas siis 
seetõttu, et see avab meile mingi senitundmatu 
tahu, või vastupidi – seetõttu, et jääb tänasele 
uurijale suuresti arusaamatuks.

Suurte organisatsiooniliste muutuste läbi-

viimine, aga samuti organisatsioonikultuuri ja 
-väärtuste kujundamine on mulle ka alati pinget 
pakkunud. Sama, juba mainitud üleminekuaja 
kontekstis on põhimõtteliste muutuste ellukut-
sumine arhiivinduses olnud ühtaegu nii võimalus 
kui ka vajadus.

J.A.: Milline on olnud kõige suurem arhiivi ja Eesti 
riigi vahelise suhte muutus viimasel kahekümnel 
aastal? 

P.P.: Rahvusarhiiv on panustanud mitmel 
moel ja erinevates lõikudes, seega on minu 
vastus siin ehk rohkem maitseküsimus. Aga 
ikkagi, arhiivikasutamise umbes sajakordne 
suurenemine vähem kui kümne aasta jooksul on 
muutnud nii Eesti ühiskonda kui ka Rahvusar-
hiivi. Meie roll on teisenenud – üksikute kasu-
tajate teenindamine on asendunud arhivaalide 
vahendamisega väga paljudele 24/7. Arhiiv on 
üks neist väga paljudest põhjustest, miks just 
Eestis on hea elada.

Ka Eesti riigi panus arhiivindusse on olnud 
märkimisväärne. Aastaks 2017 säilitatakse ¾ 
meie kogudest kaasaegsetes hoidlatingimustes. 
Kui arvestada, et taasiseseisvumisel alustati 
nullnivoolt, on edasiminek olnud tohutu.

Priit Pirsko. Foto: B. Aavasalu
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J.A.: Eesti Vabariigi taastamine tugines ajaloolis-
tele argumentidele. Kas Eesti omandireform oli 
„monument kangelaslikule arhiivitöötajale”, kes 
ei lasknud sovetiajal olulisi dokumente makula-
tuuri saata? 

P.P.: Tõepoolest, Eesti-aegset maaoman-
dit kajastavate arhivaalide säilimine tuleneb 
tõsiasjast, et 1940. ja 1950. aastate maku-
leerimiskampaania ajal töötanud arhivaarid 
suutsid langetada õigeid otsuseid ja neid samu 
otsuseid sageli üsna tömpide võõrkeelsete ja 
-meelsete ülemuste ees kaitsta. Teisalt on meil 
seitsekümmend aastat hiljem väga keeruline 
hinnata, kas siin oli rohkem kodanikujulgusel 
põhinevat kangelasmeelt või oli pigem tegemist 
korralikele teadmistele tugineva arhivaari kut-
seomadusega – säilita, mis seda väärt, hävita, 
mis väärtusetu. 

Minu enda, tollaste ekspertiisikomisjoni ak-
tide läbivaatamisele tuginev seisukoht on pigem 
see, et makuleerimiskampaania kahjusid on eri-
alakirjanduses üle võimendatud. Arvestama peab 
siin eelkõige asjaolu, et 1940. aasta juunipöörde 
järgselt veeti arhiividesse kokku sisuliselt kogu 
Eesti riigi- ja omavalitsusasutuste dokumentat-
sioon ilma erilise valiku või hindamisotsusteta. 
Seega on arusaadav, et hilisemate sotsialistlike 
makuleerimisnormide tingimusis oli arhivaa-
ridest professionaalidel küllalt võimalusi leida 
arhiiviainest, mille sisuline väärtus oli tühine. 

Muidugi tehti tollal ka vigu, nii ideoloo-
gilisest survest tulenevaid kui ka tahtmatuid. 
Siin on oluline juhtida tähelepanu arhivaari 
töö paradoksaalsusele. Dokumentide väärtust 
hinnates, n.-ö. terasid sõkaldest eraldades saab 
arhivaar tugineda teadmistele, mis pärinevad 
minevikust või olevikust, nii uurimishuvide kui 
üldse arhivaalide kasutamise kohta. Arhivaalide 
kasutajad tulevad aga tulevikust, s. t. tulevaste 
kasutajate tulevasi vajadusi ette näha on paras 
kunsttükk. Sestap armastan rõhutada, et ar-
hivaari töö on prediktiivne, selle õnnestumisi 
või ebaõnnestumisi saab mõõta palju hiljem, 
seda nii hindamisalal kui ka näiteks säilitus- või 
konserveerimisstrateegiate valikul.

Omandireformi mõju siinsele arhiivindusele 
võiks võrrelda Reagani tähesõdade programmi 
mõjuga Nõukogude Liidule. Niigi viletsas seisus 
arhiivid ammendasid omandireformi vajadusi 
teenindades kogu arenguvõimekuse. Arhiivid 
laostusid, nagu sovetiriik oli laostunud: intel-
lektuaalselt ja ideeliselt, majanduslikult ja elu-
oluliselt. Kindlasti oli 1990. aastate keskpaigast 
toimunud taaskäivitus sellevõrra lihtsam, et 
võita oli palju ja kaotada mitte midagi.

J.A.: Milline on järgmine oluline teema, kus arhiiv 
toob Eesti ühiskonna kastanid tulest välja?

P.P.: Olen veendunud selles, et riik ja 
ühiskond on pigem tervik kui paljude halvasti 
haakuvate või koguni tõukuvate tükikeste 
kogum. See tähendab, arhiiv on osa riigist ja 
arhiivi suutlikkusest oma rolli täita ja avalikke 
teenuseid pakkuda saab palju järeldada riigi 
haldussuutlikkuse, aga ka ühiskonna jätkusuut-
likkuse kohta. Seega, kui kastanid on tules, siis 
need kastanid on meie ühised kastanid ja need 
tuleb üheskoos tulest välja koukida. 
 
J.A.: Sa läksid ajaloolasena tööle ajalooarhiivi. 
Milliseid muudatusi on arhiivides tehtud selleks, 
et ajaloolastel oleks parem meie minevikku 
uurida? 

P.P.: Ma ei salga, et arhivaaridel on olnud 
mitmeid õnnelikke hetki, mil meie kasutajad, 
olgu nad siis professionaalsed teadlased või 
hobiuurijad, on meid siiralt tänanud. Kõige 
suurem muudatus on see, et sovetiaegne poolsu-
letud arhiiv on ammust ajast muutunud avatuks 
kõigile. Astu vaid üle läve, kohapeal või veebis. 

Põhimõtteliseks pöördeks juurdepääsu 
lihtsustamisel oli arhiivi pabernimistutesse 
kängitsetud arhiivikirjelduste avamine veebis. 
Kõik edasised sammud, esijoones muidugi 
massdigiteerimine, on tulenenud just viimasest. 

Või hoopis teiselaadne arhiivitehniline 
uuendus – arhivaalide kauglaenutuse korralda-
mine Tallinna-Tartu-Pärnu-Viljandi nelinurgas – 
on kergendanud ajaloolaste tööd. Rahvusarhiivi 
püsiv ja kõrgprofessionaalne panus ajalooalase 
erialakirjanduse üllitamisse, eriti ajalookultuuri 
ajakirja Tuna väljaandmine, on kindlasti siin 
samuti märkimist väärt.

J.A.: Kas arhiiv on ajaloo uurimise asutus? 
P.P.: Jah, ikka on. Aga mitte ainult. 19. 

sajandi arhiiv oli näiteks eelkõige ajaloo  
uurimise asutus, keskaegne arhiiv ei olnud seda 
pea üldse. Tänapäeva arhiiv peaks panustama 
ajaloouurimisse, aga n.-ö. ise ajaloo uurimine 
on ajaloouurimise võimaldamise ja vahenda-
misega võrreldes selgelt teisejärguline. Arvan 
niiviisi seepärast, et mõõtes arhiivi ees seisvaid 
ülesandeid, on võimalik selgelt vahet teha uni-
kaalsete, s. t. põhimõtteliselt ainult arhiivi poolt 
täidetavate ülesannete ja jagatud ülesannete 
vahel. Esimesed kohustused jäävad täitmata, 
kui meie neid ei täida, teised kohustused, sh. 
ajaloouurimisega seonduv, täidetakse teiste 
asutuste ja isikute poolt nagunii, tihti paremini, 
kui meie seda suudame.
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J.A.: Kas arhiiv on arhiivinduse koolitamise 
asutus? 
P.P.: Arhiiv ei ole koolitusasutus verbatim et lite-
ratim, aga Eesti ahastes oludes on Rahvusarhiiv-
gi kord enam, kord vähem koolitanud. Küsimus 
on arhivaari kutsealases ettevalmistuses, mis 
kõrgkooli tasandil evib teatud vältimatuid kitsas-
kohti. Teaduskraadiga arhiivinduse õppejõude ei 
saagi meil piisavalt olla, seega jääb valida, kas 
arhiivinduse asjatundjaid ette valmistada ajaloo 
õpetamise eriharus, infoteaduse õpetamise eri-
harus või mingis muus kombinatsioonis. Kõik 
need valikud tähendavad seda, et Rahvusarhiivi-
ga liitujad peavad arvestama pideva täiendõppe 
vajadusega. Muide, see on õigupoolest pigem 
hea kui paha. 

J.A.: Miks arhiividest sai ajalookultuuri ja aja-
looteaduse populariseerimise asutus? Miks tekkis 
Tuna ja Ajalooarhiivi oma kirjastus? 

P.P.: Sa mäletad ise ilmselt väga hästi, et 
ajaloo ja hiljem ajalookultuuri maastikul kaa-
salöömine sai meie üheks esimeseks selgeks 
prioriteediks Tartus 1990. aastate keskel. Ilmselt 
tingis selle toonaste uute tulijate endi ajaloola-
setaust, teisalt oli professionaalne ajalooalane 
kirjastustegevus tänasega võrreldes pea ole-
matu. Tõesti, algul nägime arhiivi paljuski kui 
vahendit ajaloouurimise ja ajalooga tegelemise 
võimaluste avardamiseks. Mul on hea meel, et 
meie pingutused osutusid edukaks, ja veelgi 
parem meel selle üle, et tänased Rahvusarhiivi 
publikatsioonid on väga kõrge kvaliteediga. 

J.A.: Kas arhiivid, raamatukogud ja muuseumid 
kui mäluasutused lähenevad teineteisele või hoopis 
kaugenevad (arhiiv kui universaalne koguja-hoius-
taja; raamatukogu kui universaalne lugemissaal 
ja muuseum kui hariduslik meelelahutusasutus)? 

P.P.: Arvan, et eriti raamatukogud ja arhii-
vid lähenevad üksteisele. Infoajastu infoküllus 
muudab infotarbijaid. Digitaalne infovahetus on 
lisaks muule kaasa toonud ka teabe esinemis-
vormide paljususe ja läbipõimumise: dokument 
ei esine enam ammu ainult käegakatsutava ja 
kindlatele vorminõuetele vastava teabena ning 
iga raamatukujuline artefakt ei pruugi enam 
olla kultuuri ja kultuuripärandiga seonduv 
nähtus. Meid lähendab tegelikult ka see, et uued 
põlvkonnad on sündinud digitaalsesse maailma. 
Tahvelarvutis saab vaadata nii e-raamatut, e-mu-
seaali kui ka e-arhivaali, kedagi ei peagi huvita-
ma, kas hoidla, kus on hoiul originaal, kuulub 
raamatukogule, arhiivile või muuseumile.
Nii mõnigi arhiivinduse püha lehm on hinge 

vaakumas. Olukorras, kus iga kahe aasta ta-
gant kahekordistub inimkonna poolt toodetav 
info, on teabe konteksti rõhutamine küll aina 
olulisem, aga samal ajal ka üha keerulisem. 
Provenientsiprintsiibi järgimises kahtlemine ei 
ole enam ketserlus, selle üle arutatakse ülikoo-
lideski. Suurte andmete (big data) kontsept-
sioon on väitmas risti vastupidist arhiiviteooria 
aluspõhimõtetele. Ühesõnaga, meie valdkonna 
kontseptuaalsed nurgakivid on hetkel testimisel. 
Kas nad osalt murenevad või mitte, seda näitab 
juba lähitulevik.

Aga ikkagi, naastes algse küsimuse juurde. 
Infovaldkonna asutuste helge tulevik seondub 
minu arvates omavahelise mõistliku põimumise 
ja seniste valdkonnapõhiste lähenemiste aruka 
rakendamisega mujalgi. Näiteks tasub arhiivil 
katsetada raamatukogudest-muuseumidest 
laenatud märksõnapõhist otsimehhanismi, sa-
mas võiksid raamatukogud-muuseumid tõsiselt 
analüüsida arhiivindusliku hindamise ideestikku 
teavikute ja museaalide kogumisel.

J.A.: Kuidas muutub virtuaalne ja füüsiline arhii-
vikasutus? Kas arhiivi kui rahva eest olulise info 
varjamise asutuse mainet on siiani märgata? 

P.P.: Kahtluseta saab sedastada, et tänaseks 
on arhiivikasutus Eestis veebipõhine – 99,3% 
kõigist külastustest toimub Internetis ja ainult 
0,7% kohapeal uurimissaalides. Eelmisel aastal 
toimus kokku umbes 1,4 miljonit külastust 102 
eri riigist. Ööpäevas pöördutakse meie allikate 
poole keskmiselt umbes 4000 korda ja aasta-aas-
talt külastusintensiivsus kasvab.

Meie kasutajaskond varieerub väga suurel 
määral, kuigi laias laastus võib öelda, et umbes 
2/3 klientidest on perekonnaajaloo uurijad. 
Genealoogiahuvi on „nakkus”, mis võib põhi-
mõtteliselt tabada igaüht, soost, vanusest, hari-
dustasemest ja tegevusalast sõltumata, sestap ei 
ole võimalik nn. keskmist arhiivikasutajat kuigi 
täpselt portreteerida. Samas teame, et umbes 
5500 inimest külastab arhiivi regulaarselt. Kui 
mitte päev-päevalt, siis üle mõne päeva või näda-
la ikka. Kurioossel kombel on võimalik eristada 
ainult üht kooslust, mille esindajate arhiivika-
sutus on absoluutnumbriteski infoajastul vähe-
nenud – need on professionaalsed ajaloolased, 
kelle tänase teabevajaduse rahuldavad trükised 
ilmselt paremini kui kunagi varem.

Tõepoolest, veel 1990. aastatel oli palju 
peamurdmist selle üle, kuidas murda arhiivi 
kui suletud asutuse kuvandit, kuidas veenda 
inimesi selles, et arhiivi põhiroll ei ole enam 
varjamine ja salatsemine, vaid teabe kättesaa-
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davaks tegemine. Minu meelest on praeguseks 
arhiivi kuvand totaalselt teisenenud ja küllap 
on seda muutumist põhjustanud palju rohkem 
teod kui sõnad.

J.A.: Arhiivi toodud materjalide säilivuse tagab 
suuresti hoone sisekliima ja turvalisus. Kas 20 aas-
taga on toimunud olulisi muudatus arhiivihoonete 
ehitamise ja haldamise põhimõtetes?

P.P.: 1999. aastal, mil oli valminud uus ja 
esimene kaasaegne arhiivihoone Kuressaares, 
säilitati nõuetekohastes tingimustes 2% Rah-
vusarhiivi praegustest kogudest. Siis oli tegemist 
kokku paarikümne hoidlahoonega väga erine-
vates kohtades ja väga erinevates tingimustes. 
Täna on meil moodsates säilitustingimustes 
55% ainesest ja paari aasta pärast, Rahvusarhiivi 
Noora-nimelise peamaja valmimisel 75% – kok-
ku seitsmes hoidlakorpuses. Vähem kui paari-
kümne aastaga on edenemine olnud tohutu.

Loomulikult on selle aja jooksul muutunud 
palju ka ehitustehnilistes aspektides, samuti ar-
hiivistandardites. Lühidalt öeldes, energiasääst-
likkus ja optimaalse tasakaalu leidmine säilitus- 
ja kasutuskeskkonnale esitatavate nõuete vahel 
on olnud peamised muutuste vedurid. 
 
J.A.: Kaasaegses juhtimises peetakse üha tähtsa-
maks rolliga kokku sobivaid väärtushinnanguid. 
Millised on arhiivitöötaja peamised väärtushin-
nangud? 

P.P.: Ilmasõdadevahelise arhiivinduse 
juhtteoreetik Hilary Jenkinson on märkinud, 
et arhivaar peab olema tõe erapooletu valvur. 
Tänased arusaamad on ammu tõrjunud arusaa-
ma arhivaarist kui valvurist, pigem rõhutatakse 
arhivaari kui ukseavaja, teabe vahendaja ja 
edasikandja rolli. Ometi, Jenkinsoni osunduse 
teist poolt, erapooletuks olemise vajalikkust, 
tuleb kaasajalgi tähele panna. Arhivaar puutub 
paratamatult kokku väga paljude erinevate 
andmetega, millest vaid osa on kõigile avalikud. 
Sestap on kriitilise tähtsusega see, et arhiivist 
ja arhivaaride kaudu ei imbuks välja andmeid, 
mis on ühe või teise õigusakti järgi piiranguga, 
kaitsmaks isikute eraelu, riigi julgeolekut või 
muud, mis kaitsmist väärt. Kui nii juhtuks, siis 
kaoks ka arhiivi usaldusväärsus, aga sedakaudu 
ka arhiivi võimekus üldse oma ülesandeid täita.

Lisaks usaldusväärsusele mainiksin arhivaari 
väärtushinnangute kõrgemal skaalal mõneti 
suisa vastupidist omadust – omakasupüüdmatut 
arhiiviteabe jagamise ja levitamise valmidust. 
Hea arhivaar on hea teenindaja. 

Ning kolmandaks, see puudutab konkreetselt 

tänast eesti arhivaari – me peame väärtustama 
uut, olema avatud. Innovatsioon ja teistsuguste 
lahenduste katsetamine on edasiviiv, enesega 
rahulolu ja käidud radadel tallamine sohu viiv.

J.A.: Milliseid Eesti arhiivinduse komponente sa 
kiidad oma välismaa kolleegidele? Mis on meil 
erilist? 

P.P.: Võib kõlada albilt, aga tegelikult ei 
ole 2014. aastal arhiivinduses valdkonda, mis 
ei vääriks kiitust. Rahvusarhiiv tervikuna on 
kiiresti edasi sammunud ja nii ongi ainuvõimalik. 
Katsugem ette kujutada organisatsiooni, mille 
üks valdkond on tipule ligidal ja mõni teine 
haru lootusetult maha jäänud – nii lihtsalt ei 
saa juhtuda. 

Eesti arhiivinduse teeb eriliseks eelkõige see, 
et sidusjuurdepääs arhiiviainesele on lausaline 
ja tasuta. Olime ühed esimesed, kes suutsid 
2009. aastaks kogu arhiivi teatmestu üle kanda 
veebipõhisesse andmebaasi. Mis puudutab di-
giteerimist, siis mõned Euroopa rahvusarhiivid 
on avanud rohkem allikaid veebis, kui Eestis 
seni jõutud, aga tavaliselt peab kasutaja mujal 
üht-teist juurepääsu eest maksma, meil mitte. 
Eesti eristub ka selle poolest, et veebis leitav ge-
nealoogiline allikmaterjal on kaugelt täielikum 
kui mujal, selle põhjuseks on teadupärast kiri-
kuarhiivide riigistamine 1940. aasta juunipöörde 
järel ja hea koostöö usuühingutega tänapäeval.

Meie digitaalarhiivindusealased arendus-
projektid on teada-tuntud ja tähelepanu päl-
vinud. Samas on selge seegi, et edu nimetatud 
valdkonnas on tulnud paljuski koostöös teiste 
edumeelsete rahvusarhiividega. See puudutab 
nii täisfunktsionaalse digitaalarhiivi tarkvara 
loomist kui ka kitsamaid arendusprojekte, olgu 
siis tegemist geoinfosüsteemide, ühisloome, 
avaandmete, andmebaaside arhiveerimise või 
muu uudsega.

Tähelepanu on pälvinud Eesti arhiivinduslik 
õigusloome. 2011. aasta arhiiviseadus on uuen-
duslik makrohindamise juurutamise tõttu, aga 
julgelt on lahendatud ka arhiiviainese asutustest 
üleandmise-vastuvõtmise korraldus ja nii mõnigi 
muu aspekt. Tegelikult on õigusloomega otse-
selt seotud ka arhiivinduse organisatsiooniline 
lahendus. Eestis on arhiivinduse organisatsiooni 
reformitud julgelt ja jõuliselt, seegi on andnud 
meile teatud eelise efektiivsuses ja piiratud 
ressursside ratsionaalses kasutamises.

J.A.: Euroopa Liidu E-ARK projektis vastutab 
Eesti andmete digitaalsele arhiivile üleandmisega 
seotud arenduste eest. See on vist kõige keerulisem 
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küsimus. Kas see on märk meie tugevusest või 
hulljulgusest? Või mõlemast? 

P.P.: Edu saavutamiseks on mis tahes orga-
nisatsiooni juhtimisel vaja nii tugevat sisu kui 
ka julgust, viimast kui mitte alati, siis mõnikord 
kindlasti. Teisalt, konkreetselt E-ARK-i sarnas-
test projektidest rääkides tuleb osundada, et 
selliste intellektuaalselt nõudlike projektidega 
liitumine ei saa juhtuda ühtäkki või kuidagi 
juhuse tahtel. Selliste projektide partneriteks 
kasvatakse ja see kasvamine kestab aastaid, 
mitte kuid. Nii on olnud see ka Rahvusarhiivi 
puhul. Me oleme liikunud samm-sammult liht-
samalt keerulisemale ja see on hoidnud inimesi, 
kes arendustega tegelevad, jätkuvalt ärksate ja 
huvitatutena.

J.A.: Millised konkreetsed välismaised eeskujud 
on kõige rohkem Eesti arhiivindust mõjutanud? 
Miks? Millised inimesed on selle mõju võimalikuks 
teinud? 

P.P.: Esimese hoo lükkasid kodumaisele 
arhiivindusele sisse meie kolleegid Rootsist ja 
Soomest 1990. aastatel. Tollal väljendus see 
materiaalses abis, aga iseäranis kasulikuks osu-
tusid just koolitused ja praktikad Stockholmis ja 
Helsingis. Kuigi siinne arhiivinduslik traditsioon 
on põhjamaisest erinev, suutsime neilt üle võtta 
arhiiviasjade üldise korraldamise loogika ja ar-
vatavasti ka professionaalse töökultuuri.

21. sajandil oleme kõndinud juba omil 
jalul ja otsese ülevõtmise või õppimise asemel 
saab tõesti rääkida teatud eeskujudest teatud 
valdkonnis. Digitaalarhiivinduses on meil abiks 
olnud brittide, hollandlaste, taanlaste, norralaste 
ja šveitslaste arusaamad. Tihe koostöö on säi-
linud ka soomlaste ja rootslastega. Säilitamise 
ja konserveerimise alal tuleb taas mainida hol-
landlasi, aga ka taanlasi, soomlasi ja paljusid 
teisi. Arhivaalidele juurdepääsu korraldamisel ja 
erinevate sihtrühmadega suhestumisel on ilmselt 
suurim eeskuju olnud brittide mudel, audiovi-
suaalia vallas taas ehk soomlaste lähenemine. 
Seadusloomes kujundas viimase arhiiviseaduse 
ülesehituse ja käsitlusviisi eelkõige saksa tra-
ditsioon. Rõhutamist väärib, et laiaulatusliku 
rahvusvahelise koostöö veduriteks on meie 
valdkondade juhid, nende õlul on vahetute 
kontaktide loomine ja hoidmine.

J.A.: Kes konkreetselt välismaistest arhiivindusega 
seotud inimestest on sind isiklikult kõige rohkem 
mõjutanud? 

P.P.: Ootamatu küsimus. Pole kunagi osanud 
niiviisi mõelda. Ometi, kui nimetada esimesi 

keelele tulevaid nimesid, siis need on seotud 
minu nn. selliaastatega üheksakümnendatel: 
toonane Rootsi riigiarhivaar Eric Norberg ja 
Soome riigiarhivaar Kari Tarkiainen. Mõjuta-
nud, ja üldse mitte vähe, on ka mitmed arhii-
viteoreetikud oma tekstide kaudu. Nimetagem 
siin selliseid autoreid nagu Ernst Posner, Terry 
Cook, Eric Ketelaar, Helen Samuels, Luciana 
Duranti.

J.A.: Kas Eesti on rahvusvahelisel arhiivindus-
maastikul täna pigem abi saaja või abi jagaja? 
P.P.: Ma mainiksin esmalt seda, et Balti koostöö 
raames on eestlased vähemalt kümmekond 
viimast aastat olnud eestvedajateks ja suu-
naandjateks. Balti arhivaaride kohtumised on 
järk-järgult arenenud valdkonnaekspertide 
kohtumisteks. Läti genealoogiliste allikate vee-
biportaali otsene eeskuju oli meie Saaga. Samuti 
eelnes lõunanaabrite arhiivireformile põhjalik 
audit, kus võrdluse aluseks oli Rootsi ja Eesti 
arhiivikorraldus. Balti koostöö mõte seisneb 
parimate ideede ja praktikate jagamises. Selle 
viimaseks hiilgavaks näiteks on säilituseksper-
tide koostatud kolmekeelne (eesti-läti-inglise) 
arhivaalide kahjustuste atlas, mille on soovinud 
oma kogudesse soetada mitmed maailma pari-
mad raamatukogud.

1990. aastatel saime ise laialdast koolitust 
soomlastelt-rootslastelt. 21. sajandi algusaastail 
kasutasime välismaiseid eksperte oma digi-
taalarhiivinduse inimeste väljaõppeks, vastava 
strateegia ja üksuse ülesehitamiseks. Viimastel 
aastatel laieneb järk-järgult muumaiste kollee-
gide huvi õppida Eesti kogemustest. Tooksin siin 
esile kaks põhivoolu. Esimene lähtub Eesti riigi 
välispoliitilistest eelistustest ja välisministeeriu-
mi välisabi projektidest. Gruusia ja Kasahstani 
arhivaaride nõustamise ja koolitamise järel on 
sel aastal fookuses Moldova projekt. Teine välis-
abi suund tuleneb meie endi rahvusvahelistest 
kontaktidest ja suhetest. Nõnda on tekkinud 
päris tihe kogemuste vahetamise ja jagamise 
formaat Bulgaariaga. Seda koostööd poleks 
muidu sündinud, kui hea kolleeg Martin Ivanov, 
nüüdseks küll juba endine Bulgaaria riigiarhi-
vaar, poleks ise kahepoolsete suhete loomisel 
nii palju panustanud.

J.A.: Traditsiooniline asutus tootis pabereid, arhiiv 
hoiab pabereid. Ühele paberdokumendile, näiteks 
kirikuraamatusse, võidi koguda andmeid sada 
aastat järjest. Täna tekib enamik mõtestatud 
informatsioonist digitaalselt, arvuti eluiga on 3–5 
aastat ning uued operatsioonisüsteemid ei taga 
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vanade andmebaaside kasutamist tulevikus. Kas 
arhiivides on seetõttu juba tekkinud või tekkimas 
mäluauk? 

P.P.: Infoajastu protsessid on sageli vastu-
käivad. Tõepoolest, nii riist- kui ka tarkvara 
vananevad väga kiiresti, 10–15 aastat tundub 
olevat maksimaalne ajaline piir digitaalse info 
säilimisel sellisel moel, nagu see loodi. Teisalt, 
digitaalse info hulk kasvab pöörase kiirusega, 
kahekordistudes iga järgmise kahe aasta möö-
dumisel. Arhivaari jaoks tähendab see arhiivi-
väärtusega teabe pidevat kasvu käsikäes selle-
sama arhiiviväärtusliku teabe suhtelise osakaalu 
vähenemisega – nagu öeldud, informatsiooni 
koguhulga pideva kahekordistumise taustal. 
See on põhjus, miks me rakendame täiesti 
teistmoodi hindamismeetodeid kui paberajastul. 
See on põhjus, miks me teeme koostööd teiste 
teabeasutustega, otsustamaks küsimusi, kuidas 
säilitada informatsiooni, mis on teistsugune 
kui klassikaline dokument. Näiteks on veebi 
arhiveerimine meie ettepanekul nüüdseks Rah-
vusraamatukogu ülesanne. 

Infotehnoloogilise ettevalmistusega inime-
ne on harjunud mõtlema viisil: mida rohkem 
(infot), seda uhkem. Sellest käsitlusest on välja 
kasvanud suurte andmete kontseptsioon, mis 
mõnevõrra lihtsustatult tähendab seda, et and-
mete kasvamisel hoomamatuks teabehulgaks on 
võimsad arvutid need, mis igasugusele päringule 
vastuse annavad. Selle lähenemise keskmes on 
arvamus, et tänapäeval on tehnoloogia odavne-
mise tõttu võimalik säilitada igasugune info, nii 
oluline kui ka ebaoluline. Kui on täidetud kolm 
tingimust – andmeid on palju, need on mitme-
kesised ja neid on võimalik kiiresti analüüsida, 
siis on leitavad senitundmatud korrelatsioonid, 
mis viivat paremate ja õigemate järeldusteni. 
Kvantiteedist kasvavat kvaliteet.

Kahtlemata on arhivaari arusaamine mõne-
võrra kahtlevam, põhinedes traditsiooniliselt 
teabe väärtuse hindamisel ja selle säilitamise 
või hävitamise üle otsustamisel. Ütleksin, 
et senine arhiivinduslik hindamismudel on 
järginud inimmõistuse radu, mitte tuginenud 
usule tehnoloogia ülisuutlikkusest. Indiviidi-
dena ei tarbi me kunagi kogu informatsiooni, 
me omandame teabe üht-või teistsugust (eel)
valikut tehes. Keegi ei süüvi igasse artiklisse 
igas päevalehes ega loe läbi iga rida igas Face-
booki postituses. Pangem tähele, et iga järgnev 
põlvkond või iga järgnev ühiskond ei vaja oma 
edukaks toimimiseks kogu teavet minevikust. 
Pilku Eesti ajalukku pöörates, näiteks 10. sajan-
dil toimunu kohta teame 21. sajandil üllatavalt 

vähe, ebaharilikult vähe isegi arheoloogide ja 
ajaloolaste arvates. Ometi ei häiri see meid 
kuigivõrd. Me tegelikult isegi ei tea, et me selle 
ajastu kohta midagi ei tea.

Arvatavasti selgub lähema paari põlvkonna 
vältel, kas info väärtuse hindamine pikaajalise 
säilitamise protsessis kaob või mitte. Kui kaob, 
siis kaob ka arhivaari elukutse. Samas, kas niisu-
gune infokõiksust haldav maailm on võimalik, ja 
kui on, siis kas see on inimeste endi poolt juhitav 
maailm – see on küsimus, mis jääb siinkohal 
vastuseta.

J.A.: Milline on sinu nägemus Eesti üleminekust 
digitaalarhiivindusele? Kui pikaajaline on üle-
minek? 

P.P.: Üleminek digitaalsele infokasutusele 
on pöördumatu, vähemasti seni, kuni elektri-
varustus toimib. Nõnda pole ka arhiivinduses 
kaksipidi arvamist – me oleme valmis digitaalse 
info vastuvõtmiseks ja säilitamiseks. Teisalt, ja 
see johtub just paberilt digitaalsele ülemineku 
jätkuvast kestmisest. Keegi ei tunne lõplikke la-
hendusi detailides. Sestap on meie, s. t. digitaalse 
maailma esimese põlvkonna arhivaaride esmane 
ülesanne tagada digitaalsete dokumentide säi-
limine ja üleandmine järgmisele põlvkonnale. 
Väga rumal oleks väita, et hetkel pruugitavad 
digiainese käsitlemise meetodid oleksid kõlbu-
likud ka aastal 2114 või 2514.

Ma ei tea, kui kaua võib kesta kõnealune 
üleminek digiajastusse. Eelmine teabe käsit-
lemisega seotud üleminek – valdavalt suulise 
infoedastuse asendumine valdavalt kirjalikuga 
– vältas Euroopas mitusada aastat. Küllap on 
praegune muutus oluliselt kiirema tempoga, 
kuid selge on ka see, et üht-teist võtame ka nn. 
pabermaailmast tulevikku kaasa. Teisalt, ilmselt 
lõpeb paberarhivaalide ajastu Rahvusarhiivi 
tulevikuhoidlates just selle sajandi esimese 
kümnendiga, hilisemad paberile vormistatud 
arhiiviväärtusega dokumendid peaksid olema 
pigem haruldused. 

J.A.: Suur tänu!

Jaanus Arukaevu 

(1966), filosoofiamagister,  
juhatuse esimehe nõunik, Eesti Energia AS,  
Laki 24, 12915 Tallinn,  
jaanus.arukaevu@eesti.ee
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¢  25. aprillil 2014 kogunes Tartusse J. Liivi 
tänaval asuvasse Rahvusarhiivi kenakene hulk 
ajaloolasi ja ajaloohuvilisi, et elada kaasa 2013. 
aasta parima ajalooteose väljakuulutamisele.1 

Allakirjutanu tõdeb rahuldusega hinges, et tollase 
Ajalooarhiivi ja kunagise Teaduste Akadeemia 
Ajaloo Instituudi kahekümne aasta tagune 
algatus on osutunud elujõuliseks ja muutunud 
oodatud sündmuseks meie ajaloolaskonna elus. 
Tänavu anti preemia välja juba üheksateistküm-
nendat korda ja ees ootab juubeliaasta. Selle aja 
sees on preemia väljaandjate ring ka oluliselt 
laienenud. Hetkel toetavad üritust kaheksa asu-
tust. Kokkuleppe kohaselt liigub väljaandmise 
korraldamine n.-ö. külakorda ning tänavu oli 
see kanda Rahvusarhiivil ja järgmisel, s. o. juu-
beliaastal Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudil. 
Otsustuskogu töö rakendamisel tekkis mõningaid 
probleeme. Nimelt oli Rahvusarhiivi poolt pea-
korraldajaks nimetatud Tõnu Tannberg. Viimane 
ei pidanud eetilistel kaalutlustel võimalikuks 
kuulumist otsustajate ringi, sest oli ise mitme 
esitatud teose valmimisega otseselt seotud. Ko-
misjoni esimehe valimiseks korraldati liikmete 
vahel hääletus ning sellesse ametisse sai Priit 
Raudkivi Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudist. 
Õige valiku langetamise raskus lasus lisaks temale 
veel kahel komisjoniliikmel: Aigi Rahi-Tammel, 
Tartu Ülikooli Ajaloo ja Arheoloogia Instituudi 
arhiivinduse osakonna juhatajal ning Pärnu Muu-
seumi direktoril Aldur Vungil. Olgu märgitud, et 
komisjoniliikmed peavad evima doktorikraadi.
 
Selle aasta ajalookirjanduse aastapreemia no-
minentideks esitati üksteist teost:

1)  Eesti ajalugu. III. Vene-Liivimaa sõjast Põh-
jasõjani. Koostaja ja peatoimetaja Enn Küng, 
kaastoimetaja Marten Seppel. Tartu Ülikooli 

1 Huvi korral saab ammendava ülevaate aastapreemia statuudi ja varasemate nominentide kohta: http://
rahvusarhiiv.ra.ee/public/Kasutamine/Koostooleping_Ajalookirjanduse_aastapreemia.pdf

Rasked valikud tehtud!
Ajalookirjanduse aasta- ja Tuna 

artiklipreemia 2014

Ajaloo ja arheoloogia instituut, Tartu, 2013;
2)  Eesti kunsti ajalugu. VI. I osa, 1940–1991. 

Koostaja ja toimetaja Jaak Kangilaski.  Eesti 
Kunstiakadeemia, Kultuurileht, Tallinn, 2013;

3)  Friedrich Ludwig von Maydelli pildid Balti-
maade ajaloost. Koostanud Linda Kaljundi, 
Tiina-Mall Kreem. Eesti Kunstimuuseum, 
Tallinn, 2013;

4)  Johannes Gutslaffi piiblitõlge 1647–1657. 
Koostanud: Maeve Leivo, Ahti Lohk, Kris-
tiina Ross, Kai Tafenau. Eesti Keele Sihtasu-
tus, Tallinn, 2013;

5)  Ivo Juurvee. Rääkimine hõbe, vaikimine 
kuld. Riigisaladuse kaitse Eesti Vabariigis 
1918–1940. SE&JS, Tallinn, 2013;

6)  Tiina Kala. Jutlustajad ja hingede päästjad. 
Dominiiklaste ordu ja Tallinna Püha Kata-
riina konvent. Tallinna Ülikooli Kirjastus, 
Tallinn, 2013;

7)  Toomas Karjahärm. 1905. aasta Eestis. Mas-
siliikumine ja vägivald maal. Argo, Tallinn, 
2013;

8)  Kroonikast kantaadini. Muusade kunstid 
kesk- ja varauusaegsel Eesti- ja Liivimaal. 
Koostanud Katre Kaju. (Eesti Ajalooarhiivi 
toimetised. 20 (27)). Eesti Ajalooarhiiv, 
Tartu, 2013;

9)  Riigikaitse Nõukogu protokollid 1933–1939. 
Allikapublikatsioon. Koostanud Urmas 
Salo. (Uurimusi ja allikmaterjale Eesti sõja-
ajaloost, 6). Eesti Ajalooarhiiv, Tartu, 2013;

10) Tiit Rosenberg. Künnivaod. Uurimusi Eesti 
18.–20. sajandi agraarajaloost. Tartu Ülikooli 
Kirjastus, Tartu, 2013;

11) Tiit Pruuli. EÜE jälg. Pildikesi üliõpilasnoor-
soo elust. Varrak, Tallinn, 2013.

Nominentide nii suur hulk valmistas komis-
jonile rõõmu, kuid ühtlasi muutis nende seast 
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parima väljaselgitamise parajaks peamurd-
miseks. Tõtt-öelda on komisjoni töö parima 
publikatsiooni väljaselgitamisel olnud alati 
keeruline ja küllap on otsus sõltunud paljuski 
ka liikmete isiklikest eelistustest. Arusaadavalt 
on ajalooteaduses võimatu leida kriteeriume, 
mida rakendades saaks välja filtreerida selle 
kõige-kõige parema. Komisjoniliikmed võtsid 
aga kõike seda fataalse rahuga, sest mitte kor-
dagi pole olnud olukorda, kus langetatud otsus 
poleks kuluaarides kriitika alla sattunud. Otsusta 
nii või teisiti, hurjutada saad sa ikka. Niisugune 
kord juba on meie ajalookultuuri eripära.

Laias laastus saab preemiale esitatud teosed 
jaotada nelja kategooriasse: 1) üldkäsitlused; 
2) monograafiad; 3) allikapublikatsioonid; 4) 
artiklitekogumikud. Aastapreemia algusaegadel 
oli üheks oluliseks mõõdupuuks lisaks sisule 
ka tehniline teostus. Paaril esimesel aastal oli 
nominentide seas trükitehniliselt tagasihoidlikke 
pehmekaanelisi rotaprintväljaandeid. Kõvakaa-
nelised neljavärvilised trükised olid pigem erand. 
Selles osas on olukord radikaalselt muutunud. 
Kõik üksteist nominent-publikatsiooni olid lait-
matu trükitehnilise kvaliteediga. Mõne väljaan-
de puhul oli tegemist suisa paraadväljaandega, 
mis annab tunnistust, et raha pole ajaloolastele 
sugugi selga pööranud. Algusaegadega võrrel-
des torkas komisjonile silma veel üks asjaolu: 

nimelt on jõuliselt lisandunud üldkäsitlus kui 
omaette žanr. 2013. aasta „saagi” seas oli ko-
gunisti kaks tüsedat üldkäsitlust: Eesti ajalugu 
III ja Eesti kunstiajalugu 6/1. Kuidas aga ikkagi 
võrrelda üldkäsitlusi, mida on riiklikult soliidselt 
rahastatud, avalikkus kaua oodanud ning mille 
autorkonna moodustavad oma ala parimad 
erialateadlased, n.-ö. ühemehe või -naise raama-
tuga, mille ilmumine on teinekord ka kitsamale 
kolleegideringile  uudiseks? Mõtlemisainet järg-
mistel otsustuskogudel igatahes jagub. 

Komisjoni omavahelised arutlused, mille 
käigus jõuti lõppotsuseni, jäävad saladuseks. 
Kõik üksteist publikatsiooni on seda väärt, et 
neid arvustataks akadeemilistes väljaannetes 
eraldi ja põhjalikult ning siinkohal pole üri-
tatudki seda teha. Komisjoniliikmete pro- ja 
kontraargumendid jäävad nende endi teada. 
Avalikkusele võib öelda aga seda, et finaalivää-
riliseks tuli igal komisjoniliikmel valida välja neli 
publikatsiooni. Komisjoniliikmete ühine seisu-
koht oli, et juba finaali jõudmine tähendas võitu. 

Finaali jõudsid: 1) Eesti ajalugu III; 2) Eesti 
kunstiajalugu 6/1; 3) Tiina Kala. Jutlustajad ja 
hingede päästjad. Dominiiklaste ordu ja Tallin-
na Püha Katariina konvent ja 4) Ivo Juurvee. 
Rääkimine hõbe, vaikimine kuld. Riigisaladuse 
kaitse Eesti Vabariigis 1918–1940. 

Teoreetiliselt oli võimalik, et võitja selgub 

Enn Küng ajaloopreemia kättesaamisel. Foto: H. Tamman
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juba finaalis. Paraku nii ei läinud. Sealt edasi, 
n.-ö. superfinaali said edasi kaks teost: Eesti 
ajalugu III ja Ivo Juurvee raamat riigisaladuse 
kaitsest. 

Komisjoni esimehena võin öelda, et su-
perfinaal kulges komisjoniliikmetel üksteise 
veenmise ja ümberveenmise tähe all. Peale jäi 
„Eesti ajalugu. III. Vene-Liivimaa sõjast Põh-
jasõjani”. Ja juba on jõutud kolleegideringis 
teravmeelitseda, et kui 2014. aastal ilmub Eesti 
ajalugu I, siis pole järgmise aasta komisjonil 
palju peamurdmist. Elame, näeme. 

Ajalookirjanduse aastapreemia väljakuulu-
tamisel on viimasel kümnel aastal antud üle ka 
Tuna artiklipreemia eelmise aasta parima loo 
eest. Valiku langetavad toimetuskolleegiumi 
liikmed. Tõsi küll: erinevalt ajalookirjanduse 
aastapreemiast selguvad hääletustulemused juba 
varem ja üllatusmoment langeb ära. Protseduur 
näeb ette seda, et iga kolleegiumiliige valib välja 
eelmise aasta artiklite seast kaks tema arvates 
parimat ning nii liigutakse hääletades kuni pa-
rima selgumiseni. Kolleegiumi liikmed valisid 
välja seitse nende arvates paremat artiklit: Lea 
Altnurme. Kristluse tähenduse ja tähtsuse muu-
tus eestlaste seas 1857–2010, 2013, nr. 4; Toomas 
Karjahärm. Mõisnike kahjud 1905. aastal ja 
nende hüvitamine, 2013, nr. 2; Peeter Kenkmann. 
1937. aasta põhiseadus – autoritaarse režiimi 
„reformimise” katse, 2013, nr. 1; Lea Kõiv. 
Uue vagaduse otsinguil. Andreas Sandhagen ja 
ortodoksne luterlus Tallinnas, 2013, nr. 2; Mait 
Kõiv. Kaosest sünnib kord: ajaloolisest mälust 
muistses Spartas, 2013, nr. 3; Aivar Põldvee. Va-
nemuise sünd. Lisandusi eesti pseudomütoloogia 
ajaloole, 2013, nr. 1; Atko Remmel. Nõukogude 
religioonipoliitika Eesti NSV-s inimõiguste ja 
sõnavabaduse aspektist vaadelduna, 2013, nr. 3. 

Parimaks 2013. aastal Tunas ilmunuks osutus 
Lea Kõivu „Uue vagaduse otsinguil. Andreas 
Sandhagen ja ortodoksne luterlus Tallinnas”, 
ilmunud 2013, nr. 2. 

Palju õnne premeeritutele ja esiletõstetutele!

Priit Raudkivi, 
ajalookirjanduse aastapreemia komisjoni 
esimees, Tuna artiklipreemia komisjoni liige

Priit Raudkivi 

(1954), PhD, vanemteadur, Tallinna Ülikooli  
Ajaloo Instituut, Rüütli 6, 10130 Tallinn,  
raudkivi@tlu.ee

Esemeliste allikate 
potentsiaal

 Näitus „Baltisaksa 
jäljed Eesti 
muuseumikogudes” 
(06.12.2013–31.03.2014) 
Kuraatorid Olev Liivik, 
Tõnis Liibek, kujundaja 
Aime Andresson

¢ 2013. aasta detsembris tähistas Baltisaksa 
Kultuuri Selts Eestis oma 25. sünnipäeva Tal-
linna Linnaarhiivis korraldatud teaduspäevaga 
„Veerand sajandit Baltisaksa Kultuuri Seltsi 
Eestis”1 ja samas avatud näitusega „Baltisaksa 
jäljed Eesti muuseumikogudes”. Nii üks kui ka 
teine, kumbki omal viisil, avardas baltisaksluse 
kui mingi omaette, kindlate joontega nähtuseks 
peetud uurimisteema piire. Tõsi, küll mitte 
esmakordselt, kuid ometi intrigeerival ja konk-
reetsel viisil. 

Keskendudes seltsi initsiatiivil sündinud 
ning ajaloolaste Olev Liiviku ja Tõnis Liibeki 
koostatud näituse tutvustamisele, tooksin 
esmalt välja selle aluseks oleva loova koostöö 
Eesti muuseumide ja teadusasutustega, seal 
töötavate professionaalidega.2 Tänu avatu-
sele ei ole näitusel ainult Liiviku ja Liibeki 
„kodumuuseumi” – Eesti Ajaloomuuseumi 
– ning neile kui iseseisvatele uurijatele enim 
huvi pakkuvad esemed, vaid materjali on ka 

1  http://www.baltisaksaselts.ee/tegevus.html
2  Tallinna Linnamuuseum (Risto Paju), Eesti Aja-

loomuuseum (Ivar Leimus, Anne Ruussaar, Jaak 
Mäll, Maia Madar, Ene Hiio, Helle Avila, Milan 
Pening, Merilis Roosalu), Hiiumaa Muuseum (Helgi 
Põllo), SA Läänemaa Muuseumid (Eve Otstavel), 
SA Virumaa Muuseumid (Pilvi Põldma), Teatri- ja 
Muusikamuuseum (Seidi Raid), Anne Untera (Eesti 
Kunstimuuseum), Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituut 
(Inna Jürjo, Ulrike Plath). Kaasa aitasid ka vabakut-
seline ajaloolane Sirje Kivimäe ja Seltsi kauaaegne 
juhatuse liige Maaja Silm.

http://www.baltisaksaselts.ee/tegevus.html
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kaugemalt ja erinevatest valdkondadest. Seda 
tuleb rõhutada, sest see viitab asjaolule, et 
baltisakslastega seotud esemelist kultuuri 
leidub paljudes Eesti muuseumides, kõigis 
maakonnamuuseumides ja linnamuuseumides, 
paljudes külamuuseumides ning tegelikult isegi 
Teatri- ja Muusikamuuseumis, samuti Eesti 
kunstimuuseumides ja -galeriides. 

Vaataja mõtteid kinnitab ja juhib edasi 
näituse saatetekst: „Eesti muuseumides leidub 
arvukalt esemeid, mida võib arvata baltisaksa 
pärandi hulka. Isegi juhul, kui esemete pä-
ritolu on täpsemalt teadmata, võib oletada, 
et need kuulusid kas baltisaksa aadlile või 
saksakeelsetele linlastele või vaimulikele, 
kes kujundasid siinse mõisa- ja linnakultuuri. 
Olid nad ju pikka aega euroopaliku kultuuri 
materiaalsete väärtuste olulisimad tellijad ja 
tarbijad. Baltisaksa kultuuri esemelise pärandi 
hulka saab seega lugeda ka mitmeid esemeid, 
mis on vaid kaude baltisakslastega seotud. 
Nõnda ei anna mõni importese aimu mitte 
niivõrd baltisaksa kultuuri eripärast kui ajastu 
moest ja võimalustest ning kohaliku meistri-
mehe tehtu kajastab samavõrd baltisaksa kui 
põlisrahva kultuuri.”

Niisiis – baltisaksa kultuuri piirid on hägusad 
ja hägustuvad veelgi, (balti)sakslaste põlisela-
nikele vastandumise traditsioon on hakanud 
hääbuma. Kas see kõigile meeldib või mitte, ei 
ole antud näituseruumis tähtis.

Ekspositsioonipinna piiratuse tõttu on näi-
tuse koostajad keskendunud eksponaate valides 
Eesti mõisa-, aga ka (uusaegse) linnakultuuri 
kõrgajastu, 18.–19. sajandi ja 20. sajandi alguse 
pärandile. On esemeid asjakohaste ajalooliste 
fotodega. Ajalooliste fotode ette esemeid pai-
gutades on vastust otsitud küsimustele – kes on 
olnud ühe või teise eseme omanik või omanikud, 
kuidas või mil puhul on ese soetatud või sündi-
nud, milline on olnud selle saatus? 

Esemeid, mille puhul neile küsimustele vas-
tuse saaks anda, leidub võrreldes sellega, kui pal-
ju on muuseumides kõiksugu otseselt või kaud-
semalt (balti)saksa kultuuriga seotud asju, aga 
üllatavalt vähe. Seda enam väärib kõnealune, 
esemeis peituvat uurimispotentsiaali avav näitus 
tähelepanu ning seda enam tuleks korraldada 
sarnaseid, erinevate uurijate ja koguhoidjate 
teadmisi koondavaid näitusi. Mida rohkem sel-
liseid väiksemaid või suuremaid, oma olemuselt 
uurimuslikke esemete näitusi on, seda taheda-
maks ja peenemaks muutub meie arusaam Eesti 
rahvuslikust või rahvusülesest kultuuriajaloost. 
Peale selle oleksid niisugused väljapanekud, 

mis (muuseumi žargoonis) „jutustavad lugu” 
ja sisaldavad mõningaid „kollaseid” motiive, 
ka laiemale avalikkusele huvipakkuvad ning 
ajaloo kui distsipliini kandepinda tugevdavad. 
Näiteks olen kindel, et enamikku nn. tavakülas-
tajaid erutaks eksponeeritud juustest ülipeenelt 
põimitud Stackelbergide-Harpede-Schillingute 
sugupuu ning vähemalt pooled neist hüüataksid: 
„Uskumatu!” Aga samas olen veendunud selles, 
et muuseumi hoidlast avalikkuse ette toodud 
kõnealune ese pakub huvi ka geeniuurijatele, 
rääkimata siis 18.–19. sajandi kultuuri ja kunsti 
uurijatest, kes asetavad kõnealuse eseme klõpsti 
juba olemasolevasse miniatuuride-traditsiooni 
konteksti. 

Piirdudes siinkohal selle ühe eksponaadi 
näitega, tahaksin muuseumitöötajana juhtida 
tähelepanu väljaspool muuseumide ringi ehk 
vähe tuntud andmebaasile MuIS (Muuseumide 
Infosüsteem). Selle kaudu on (või on tulevikus) 
laiemale avalikkusele nähtavad mitte üksnes 
Eesti muuseumide varad, varadega seotud 
legendid ja dokumendid, vaid ka nendest 
koostatud näitused. Nii peaks ka Tallinna Lin-
naarhiivi ajalik näitus „Baltisaksa jäljed Eesti 
muuseumikogudes” saama n.-ö. igavese elu 
esemeliste allikate ja neisse kätketud ajalooli-
se informatsiooni kogumina. Ja kuigi näituse 
koostajad ise ei pea kõnealust väljapanekut 
oma teadlaskarjääris kuigi tähelepanuväärseks 
saavutuseks, pean mina seda kenasti kujundatud 
ja annotatsioonidega varustatud esemenäitust 
siiski ajaloo uute uurimispiiride ja allikate tut-
vustamise, aga ka muuseumide ja teadusasutuste 
koostöö ning mõistagi Baltisaksa Kultuuri Seltsi 
elujõu seisukohalt tähtsaks.

Tiina-Mall Kreem 

Tiina-Mall Kreem 

(1971), PhD, kuraator, Eesti Kunstimuuseum 
– Kadrioru Kunstimuuseum, Weizenbergi 37, 
10129Tallinn, tiina-mall.kreem@ekm.ee
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Darmstadtis, Balti-Saksa Ühingule (Deut-
sch-Baltische Gesellschaft) kuuluvas suure-

pärases juugendstiilis villas toimuvad Mare Bal-
ticumi nime kandvad baltisaksa kultuuri päevad 
on pika traditsiooniga üritus. Seekordne kolmel 
päeval, 22.–24. novembril 2013 toimunud semi-
nar kandis nime „Den Geschwistern Witz und 
Wahrheit” ja oli pühendatud kunsti, kirjanduse 
ja muusika rollile murrangulistel perioodidel. See 
tsitaat pärineb 1937. aastal Tallinnas sündinud 
(balti)saksa kirjaniku ja kunstniku Robert Gern-
hardti luuletusest ning seda võiks eesti keelde 
tõlkida kui „vennastele vaimukusele ja tõele”. 

Mare Balticumi kultuuripäevade eesmärgiks 
on tutvustada Baltikumi ajalugu, kultuuri, kunsti 
ja kirjandust minevikus ning tänapäeval, nii bal-
tisaksa kui ka eesti ja läti taustaga uurijate poolt. 
Kultuuripäevade mõju ja tuntust on aastate 
jooksul aidanud tõsta tõsiasi, et üritusel viibivad 
korraldajate toel alati ka eestlased ja lätlased. 
Seekord osales esinejate ja publikuna kokku 
36 eestlast ja lätlast, kellest 25 olid üliõpilased. 

Kolme päeva jooksul peeti ühtekokku seitse 
ettekannet, mis käsitlesid katusteemat eri vaate-
nurkadest. Igale seminari ettekandele oli valitud 
moderaator, kes esinejat tutvustas, diskussiooni 
suunas ja kelle kommentaar võttis mõnikord isegi 
lühiettekande vormi. Elavat diskussiooni hoidis 
aktiivselt ka publik, kelle kommentaarid ja küsi-
mused koos moderaatori sõnavõttudega sisusta-
sid pea sama aja, mille oli võtnud ettekanne ise.

Seminari avaettekanne Berliini Kunstiaka-
deemia professorilt Rosa von der Schulenburgilt 
oli pühendatud Weimari vabariigi aegsele saksa 
kunstnikule ja poliitilisele karikaturistile Geor-
ge Groszile. Ettekanne oli ilmestatud rohkete 
illustratsioonidega ning lahkas Groszi näitel 
ühe kunstniku vastasseisu võimuga 1920. aastate 
Saksamaal. Samal õhtul avati maja teisel korru-
sel ja trepikäikudes välja pandud Lätis sündinud 
baltisaksa kunstniku Heinrich Schilinzky mõjuv 
maalinäitus, mida kommenteeris tema lesk 
Barbara Schilinzky. Seminari avapäeva lõpetas 
Kadrina organisti Külli Eriksoni antud kontsert 
Darmstadti Pauluse kirikus.

Laupäevased ettekanded olid juba Baltiku-
mi-kesksed. Esimese ettekande pidas kirjandus-

Mare Balticumi kultuuripäevad 2013 
Darmstadtis

teadlane Hans Graubner Göttingeni Ülikoolist, 
kes talle omasel elegantsel viisil avas Jakob 
Michael Reinhold Lenzi „Koduõpetaja” („Der 
Hofmeister”) tausta, näidates, mil määral on 
teoses esitatud ühiskonnakriitika seotud 18. sa-
jandi lõpul Liivimaal õhus olnud sotsiaalkriitiliste 
diskussioonidega ning kui valuline oli reaktsioon 
teosele Lenzi enda perekonnas ja baltisaksa ko-
gukonnas laiemalt. Lenzi kriitika sihtmärgiks olid 
hegemoniaalse ühiskonnakorra alustalad, mille 
reformimise ideed baltisaksa kogukonna hulgas 
valulise reaktsiooni esile kutsusid. Lenzi draa-
ma esitab negatiivse utoopia, mille lõpetuseks 
läbikukkunud koduõpetaja end kastreerib, süm-
boliseerimaks enda kui institutsiooni võimetust 
ühiskondlike vajadustega kaasas käia. Graubner 
tõstis esile ka jõulise ja range isa motiivi, mis 
sobis nii teoloogilise vaatenurga, baltisaksa tradit-
sioonilise perekonnamõiste kui ka baltisakslaste 
suhte kirjeldamiseks nende alamate suhtes. Lenzi 
kirjanduslik jumal-isa ei tunne algul andestust, 
kuid suudab tegevuse käigus siiski näha ka enda 
inimlikku ekslikkust, Lenzi tegelik isa ei andnud 
pojale kirjanduslikku isatappu kunagi andeks.  

Järgmine ettekanne, mis lõpuks kutsus 
esile ägeda diskussiooni, oli Maris Saagpakult 
Tallinna Ülikoolist, kes rääkis eestlaste emant-
sipeerumisprotsessist ja selle kajastustest bal-
tisaksa kirjanduses. Ettekande keskne sõnum 
oli, et pärast valgustusperioodi ja baltisaksa 
estofiilide tegevust 19. sajandi teisel veerandil 
toimus eestlaste ja baltisakslaste järk-järguline 
võõrandumine. Üksteise tegemiste vastu ei 
tuntud enam endist huvi – baltisakslaste vaa-
tenurgast olid eestlased valelikud ja reetlikud, 
kuna soovisid väljuda senisest õpilase rollist 
valitsenud paternalistlikus suhtes. Baltisakslased 
ei soostunud lõpuni täielikult aktsepteerima 
eestlasi kui partnereid.  

Lätlasi esindas temperamentne kunstiajaloo-
lane Helena Demakova, endine kultuuriminis-
ter, kes nõukogudeaegsest tsensuurist rääkides 
mõnevõrra üllatavalt rõhutas, et keelatud kunst-
nikke, kelle teosed oleks alles 1990-ndail välja 
toodud, erinevalt näiteks Eestist, Lätis peaaegu 
ei olnud. Teatud määral mängis rolli enesetsen-
suur, kuid Demakova väitel olid Nõukogude Läti 
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kunstiametnikud reeglina piisavalt erudeeritud 
inimesed, kes lasid ka avangardistlikel kunstni-
kel loometööd teha. 

Teine Läti esindaja, Anita Uzulniece, tut-
vustas Läti ühiskonnakriitilist filmi ülemine-
kuaegadel. Juris Podnieksi film „Kas on lihtne 
olla noor?” („Vai viegli būt jaunam?”) seostus 
eestlastele Merle Karusoo sotsiaalkriitiliste 
töödega Nõukogude aja lõpus. Huvitav oli ka 
lätlaste ettekannetes mainitud Valentina Frei-
mane filmiklubi tegevus Läti Teatriliidu raames, 
kus pikkade aastate jooksul peaaegu avaliku sa-
ladusena olevat näidatud keelatud nn. riiulifilme 
ja diskuteeritud nende üle. 

Teise seminaripäeva õhtul toimus ball ning 
selle raames ühtlasi Lätis sündinud ja baltisaks-
laste ümberasumist käsitleva allikapublikat-
siooniga kuulsaks saanud Dietrich A. Loeberi 
nimelise üliõpilastele suunatud artiklikonkursi 
laureaatide õnnitlemine. Auhinda anti välja 
kolmandat korda ning konkursile olid oodatud 
uurimused erinevatelt erialadelt, mis siiski ühel 
või teisel moel baltisaksa temaatikat puuduta-
vad. Ajaloolane Triin Tark Tartu Ülikoolist pälvis 
auhinna oma töö eest „Torm veeklaasis? Polee-
mika Tartu Lutheri eraakadeemia ümber 1930. 
aastatel”. Sama auhinna sai ka Läti üliõpilane 
Rūta Brusbārde, kes kirjutas oma võistlustöö 
keskaegse Riia ehitusajaloost. 

Laupäevase ettekandepäeva lõpetanud ballil 
said eesti ja läti osalejad kaasa tantsida tradit-
sioonilisi baltisaksa ballitantse, mis suure osa 
eestlaste ja lätlaste jaoks oli tõenäoliselt esma-
kordne kogemus. Tänapäeva noortele oli see kui 
sattumine ajaloolisse filmi, kus kehtivad teised 
reeglid ja kombed – sümpaatseks muutis balli 
õhkkonna avatus ja teadmine, et siin mängitakse 
kõik koos ühte toredat mängu, taaselustamaks 
(ehk põhjendatult) igavikku vajunud aegu.

Pühapäeval tervitas seminaripäevadest osa-
võtjaid lühikese kõnega Eesti Vabariigi Berliini 
suursaatkonna kultuuriatašee Harry Liivrand, 
kes meenutas ka Darmstadtis sõdadevahelisel 
ajal toiminud „Tarkuse kooli” („Schule der 
Weisheit”), mille rajas Eestist pärit baltisaksa 
filosoof  Hermann von Keyserling. 

Seminari viimasesse päeva jäi veel kaks 
ettekannet. Nimelt andsid lõppakordi Mare 
Balticum kultuuripäevadele Eesti Muusika- ja 
Teatriakadeemia professor Kristel Pappel ning 
Balti-Saksa Ühingu praegune eesistuja Frank 
von Auer. Pappel tutvustas oma ettekandes 
sakslastele muusikanäidete abil meie laulupeo-
traditsioone ja nende muutumist ajas. Ettekanne 
näitas ilmekalt, kuidas võimude poolt soositud 

laulupidudest kujunes aja jooksul paradoksaal-
selt vastupanu ja vabaduse sümbol. Eestlastele 
ja lätlastele ei pakkunud ettekanne kuigi palju 
uut teadmist, mitmetele sakslastele aga pakkus 
kindlasti uue vaatenurga Baltikumi laulupeo-
traditsioonidele.

Frank von Auer seevastu rääkis hoopis 
tõsisemal teemal ja nimelt Thomas Manni bal-
tisakslaste Warthegausse ümberasustamise ajal 
peetud raadiokõnede retseptsioonist baltisaks-
laste hulgas. Aueri ettekandest selgus, et balti-
sakslased ei lasknud end Mannist mõjutada ning 
mälestustest ega muudest allikatest ei ole teada, 
et baltisakslaste hulgas oleks Warthegaus nende 
kõnede üle arutatud. Seminari viimane ettekanne 
kutsus esile vast kõige elavama diskussiooni ning 
baltisakslaste ümberasumise aegseid hoiakuid 
arutati veel pikalt pärast ettekande lõppu.

Huvitavaid ja elavat diskussiooni äratanud 
ettekandeid sisaldanud seminari võib lugeda 
igati kordaläinuks. Üritusel osalemiseks võima-
luse saanud hulk eesti tudengeid võivad ehk olla 
need, kes aastate pärast mõnedel järjekordsetel 
Mare Balticumi kultuuripäevadel ettekandeid 
peavad ning traditsiooni edasi veavad. Selleks, 
et nii läheks, jätkub loodetavasti üritust korral-
daval Balti-Saksa Ühingul ka edaspidi jaksu asja 
vedada ning eestlastel ja lätlastel huvi osaleda. 
Loodetavasti kasvab eesti tudengite seas ka huvi 
Dietrich A. Loeberi nimelise artiklikonkursi 
vastu, mis on ajaloolastele, germanistidele või, 
miks mitte, ka teiste erialade esindajatele suu-
repärane võimalus juba teadlasetee alguses ka 
väljaspool Eestit endast märk maha jätta.

Maris Saagpakk
Triin Tark
Anne Untera

Maris Saagpakk 

(1973), PhD, saksa kultuuriloo dotsent,  
Tallinna Ülikool, Narva mnt. 29, 10120 Tallinn,  
saagpakk@tlu.ee

Triin Tark 

(1988), MA, triint11@gmail.com 

Anne Untera 

(1951), MA, graafikakogu juhataja,  
Eesti Kunstimuuseum,  
Weizenbergi 34/ Valge 1, 10127 Tallinn,  
anne.untera@ekm.ee
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¢ 9. märtsil 1944 elati Tallinnas igapäevast elu. 
sõda küll kestis, kuid rinne oli õnneks stabilisee-
runud Narva-Pihkva joonel. Oli neljapäevane 
õhtupoolik, taevas pilvitu ja ilm märtsikuiselt 
kõle. Enamikul linnakodanikel sai tööpäev 
seljataha ja nüüd oli võimalus aega endatahtsi 
kasutada: kes ruttas koju pere juurde, kes kinno 
või teatrisse, kes sõpradega kohvikusse kohtu-
ma. Päike loojus ja hakkas hämarduma. Nüüd 
järgnes midagi ootamatut – õhuhäiresireenide 
huilgamine, lõhkevad pommid, majade kokkuva-
risemine, lõõmav leekidemeri, paanikas inimeste 
kisa, haavatute oiged, ümberringi valitsev hirm 
ja surm. Sellisesse kaosesse olid mõne hetkega 
kistud tuhanded inimesed. 

Tallinna oli varasemate sajandite jooksul 
korduvalt piiratud ja pommitatud, ka selle-
sama viimasegi sõja ajal mitmel korral, kuid 
selline häving oli enneolematu. Kahe pommi-
tamislaine tulemusel (esimene 240 ja teine 60 
lennukit) hukkus umbes 800 inimest, kellest on 
nimeliselt õnnestunud kindlaks teha 554 (neist 
naisi üle 300, mehi üle 200 ja lapsi üle 30), li-
saks 50 Saksa sõjaväelast ja 121 sõjavangi. 213 
inimest sai raskelt ja 446 kergemalt vigastada. 
Täielikult hävis üle 1500 hoone, kannatada sai 
ligi 3500. Korvamatut kahju tekitati kultuuri-
varadele, lisaks arhitektuuriliselt väärtuslikele 
hoonetele põlesid kunstikogud, arhivaalid, 
museaalid ja raamatud.1 Häving oleks võinud 
olla veelgi katastroofilisem, kuid esimeselt 
pommitamiselt tagasi pöördunud Nõukogude 
lennukitele hiilisid sappa Soome lennukid. Öö-
pimeduses ei osatud neid vaenlasteks pidada ja 
kui Leningradi lähistel olevatel lennuväljadel 
maandumisradadel tuled süüdati, siis viskasid 
Soome lennukid sinna oma pommilaadungid. 
Seetõttu jäi teine pommitajatelaine esimesega 
võrreldes tagasihoidlikuks.

Tallinn ei olnud kaugeltki ainuke linn Eestis, 

Märtsi suurpommitamisest  
70 aastat

1  Vt. lähemalt: Tallinn tules. Dokumente ja materjale Tallinna pommitamisest 9/10. märtsil 1944. Tallinna Linnaar-
hiivi toimetised nr. 2. Koostanud J. Kivimäe ja L. Kõiv. Tallinn, 1997. Käesoleval aastal lisandus teemakohane 
fotoalbum: J. Juske. Tallinna märtsipommitamine 1944. Kirjastus Pegasus, 2014; samuti kronoloogilises vormis 
koostatud ja rikkalikult illustreeritud: M. Helme. Õhusõda Eestis 1941–1945. Värviprofiilid Arvo Vercamer. 
Kirjastus Grenader, 2014.

mida Nõukogude lennuvägi pommitas. Narva 
pommitati maatasa juba 6. märtsil, õnneks olid 
elanikud selleks ajaks linnast evakueeritud, kuid 
hävis Euroopa üks barokkarhitektuuri kaunei-
maid pärleid – Narva vanalinn. Tapat ja Jõhvit 
pommitati 7. märtsil, Tartut 26.–27. märtsil, Pär-
nut pommitati veel enne vallutamist Punaarmee 
poolt 23. septembril 1944.

Tallinna 1944. aasta 9. märtsi suurpom-
mitamise ohvrite mälestusürituste pidamist 
alustas Eesti Muinsuskaitse Selts 1989. aastal 
hingepalvega ohvrite matmispaigal Siselinna 
kalmistul mälestusüritusega Niguliste kirikus 
ning küünalde süütamisega Harju tänava hal-
jasalal Niguliste kiriku ümbruses. Ka sel aastal 
jätkati 25 aastat tagasi alustatud traditsioonilis-
te mälestusüritustega. Hommikul kell kümme 
asetati Siselinna kalmistule märtsipommitami-
se ohvrite mälestusmärgi juurde pärgi, lilli ja 
süüdati küünlad. Hingepalvuse pidas EAÕK 
ülempreester, Kaitseliidu peakaplan major 
Aivar Aleksander Sarapik, mälestuskõnega 
esines Tallinna Linnavolikogu aseesimees 
Toivo Tootsen. Teiste hulgas asetas mälestus-
samba juurde lilled ka Ukraina suursaadik 
Viktor Krõžanivski. Kell kaksteist avati Kiek-
in-de-Kökis Tallinna Linnamuuseumi näitus 
„Purustatud linnasüda – Harju tänav enne 
ja pärast õhurünnakut 9.–10.03.1944”. Päev 
varem avati Eesti Vabadusvõitluse Muuseumis 
Lagedil märtsipommitamise näitus, kus olid 
eksponeeritud Helsingit ja Tallinna pommi-
tanud lennukite mudelid, Tallinna kohal alla 
tulistatud lennuki detailid, lõhkemata pom-
mid ja valguspomm, omaaegne raadiosaatja, 
mis tänaseni töökorras. Muuseumi juhataja 
Johannes Tõrs andis ülevaate Tallinna pom-
mitamisest ning Tuusula Õhutõrjemuuseumi 
juhataja Mati Kuulma rääkis ja näitas filmi 
Soome pommitamistest.
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Konverentsiettekanded Helsingi, Tallinna 
ja Narva suurpommitamistest

Neitsitornis, kust avaneb suurepärane vaade 
pommitatud Niguliste kirikule ja Harju tänava 
alale, peeti konverents Eesti ja Soome linnade 
terroripommirünnakutest 1944. aastal. Kon-
verentsi korraldamise eesmärgiks oli võrrelda 
veebruaris toimunud Helsingi pommitamisi 
Tallinna märtsipommitamisega üldises Teise 
maailmasõja terroripommitamiste kontekstis 
ja juhtida Tallinna kõrval tähelepanu ka teis-
tele pommitamistes purustatud Eesti linna-
dele, eelkõige Narvale. Soome sõjaajaloolane 
Carl-Fredrik Geust rääkis Nõukogude Liidu 
kaugpommitajate üritusest sundida Soomet 
erirahu sõlmima. Reservkolonel Ahti Lappi 
ettekande pealkirjaks oli „Helsingi õhutõrjevõit 
1944”. Helsingi Linnaarhiivi vanemuurija Martti 
Helminen rääkis Helsingile veebruaris 1944 
tekitatud pommituskahjudest, illustreerides 
ettekannet suure hulga fotodega. Konverentsi 

teises pooles rääkis kaitseministeeriumi nõunik 
Taavet Liias Tallinna märtsipommitamisest ühe 
osana 1944. aasta lahingutest ja Narva Muuseu-
mi direktor Andres Toode arhitektuurimälestiste 
kahjude hindamisest pärast Teist maailmasõda 
Narva näitel. 

Helsingi pommitamised

Meie põhjanaabrite pealinn Helsingi elas veeb-
ruaris 1944 üle kolm venelaste suurpommita-
mist,2 mis toimusid kümnepäevaste vahedega:

6.–7. veebruaril (pommituslennukeid 216, 
pomme 2100, millest 16% langes linna terri-
tooriumile, hävitades 15 kivi- ja 13 puumaja, 
vigastades 111 kivi- ning 26 puumaja), surma-
saanuid oli 103.

16.–17. veebruaril (420 pommituslennukit, 
pomme 4200, millest 3% langes linna territoo-
riumile, hävitades 4 kivi- ja 18 puumaja, vigas-
tades 13 kivi- ning 40 puumaja), surmasaanuid 
oli 24.

26.–27. veebruaril (üle 900 pommituslen-
nuki, pomme 9000, millest 3,6% langes linna 
territooriumile, hävitades 16 kivi- ja 43 puumaja, 
vigastades 114 kivi- ning 21 puumaja), surma-
saanuid oli 18.

Helsingis oli kolmes suurpommitamises 
surmasaanute arv ligikaudu 150, kellest ni-
meliselt on teada 145. Nagu nähtub arvudest, 
oli Helsingi kolme pommitamise ohvrite arv 
kordades väiksem, kui see oli Tallinnas ühe pom-
mitamisega. Esimesel Helsingi pommitamisel 
oli ohvrite arv kõige suurem, sest linnaelanikud 
ei olnud suurpommitamist üle elanud ega osa-
nud otstarbekohaselt käituda, paljud arvasid, 
et tegemist on järjekordse õppehäirega, ega 
tõtanud seepärast varjendisse. Pärast esimest 
pommitamist evakueeriti Helsingist suur hulk 
inimesi, eelkõige lapsed ja vanurid. Kuigi vene-
laste pommituslennukite arv kasvas järgmistel 
rünnakutel Helsingile kordades, ohvrite arv 
hoopiski kahanes tunduvalt. Soomlased ise 
nimetavad suurepäraselt korraldatud Helsingi 
kaitset Vene pommituslennukite eest „ilma-
torjuntavoitto” ehk siis õhutõrjevõiduks. Seda 
ilmselgelt ka täie õigusega – kui võrdleme Tallin-
nas ühe suurpommitamise tagajärjel toimunud 
hävingut. On arvatud ka, et soomlased kaitsesid 
ise oma pealinna, kuid Tallinna kaitsjateks olid 
sakslased, kes ei kaitsenud mitte linna ja lin-
naelanikke, vaid eelkõige strateegiliselt olulisi 

Lennukitelt visati alla langevarjudega valguspommid 
ehk jõulupuud, mis pidid valgustama pommitatavaid 
sihtmärke. Eksponaat Eesti Vabadusvõitluse 
Muuseumis Lagedil. Repro

2  Vt. lähemalt: J. L. Mäkelä. Helsinki liekeissä. Suurpommitukset helmikuussa 1944. WSOY, Porvoo-Helsinki, 1967.
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sihtmärke. Helsingi õhukaitse korraldamisega 
oli tegeletud juba kolm aastat ja suurrünnakud 
ei olnud õhukaitsele ootamatud. Ümber linna 
oli korraldatud ringkaitse ja intensiivse tõrjetu-
lega püüti hoida vaenlase lennukid linna kohalt 
eemal. Üksikuid lennukeid ei jahitud – kui mõni 
oli oma pommid maha heitnud ja tagasi pöördus, 
siis lasti tal rahus minna. Paljud Vene lendurid 
nii tegidki ja viskasid oma pommid juba enne 
Helsingi kohale jõudmist alla.3

Eestlastest ohvrid Helsingis

Üllatav ja ilmselt vähe tuntud on asjaolu, et 
Helsingiski oli 1944. aasta veebruaris toimunud 
pommitamiste ohvrite hulgas mitu eestlast.4 
Vabatahtlikuna Soome armeesse astunud ja 
mereväes madrusena teeninud Oskar Voorse 
oli sündinud 1919. aastal Saaremaal Kihelkonna 
vallas Pidula külas. Ta võttis osa Eesti vabasta-
misest kommunistlikust ikkest. Astus Soome 
mereväkke oktoobris 1943 ja teenis Helsingi 
laevastikubaasis jäälõhkujal „Sisu”, mis oli all-
veelaevade emalaev ja osales Helsingi õhukaitsel 
kahe 105 mm õhutõrjesuurtükiga. 25-aastane 
Oskar Voorse sai raskesti haavata 6. veebruari 
õhurünnakus ja suri Helsingis sõjaväehaiglas 12. 
veebruaril, ta maeti Malmi kangelaskalmistule.

1924. aastal Tartus sündinud Endel Undrits 
oli samuti Eestist tulnud Soome, et astuda vaba-
tahtlikuna Soome armeesse. Ta oli Jollase mõi-
sas, eestlastest pagulaste peatuspaigas, avaldus 
armeesse astumiseks oli kirjutatud, kuid väeossa 
ei olnud teda jõutud saata, kui 6. veebruaril toi-
mus tema jaoks saatuslik Helsingi pommitamine. 
Jollase mõisas sai selle pommitamise tagajärjel 
veel 3 inimest haavata.5

Eestis sündinud 73-aastane Saul Org oli 
endine kaupmees, kes hukkus Helsingi pom-
mitamisel 7. veebruaril koos abikaasa Alina 
Mathildaga oma elukohas Kruunuvuorenkatu 
11, nende tütar Salme sai raskesti haavata.

26. veebruaril olid restorani „Koitto” kogu-
nenud puhkuse saanud Eesti vabatahtlikud, et 
seal laupäevaõhtut veeta. Kui 18.45 anti õhu-
häire, siis osa neist ja ka personalist ei tõtanud 

varjendisse, vaid jäi restorani eesruumi. Võimas 
pomm lõhkes otse restorani ukse ees kella 
üheksa paiku ja surmas kolm Eesti vabataht-
likku. Veel neli eestlast sai haavata, samuti üks 
soomlasest treial ja neli personali kuuluvat neiut. 
Surma sai vabatahtlikuna mereväes teeninud 
madrus Johannes Eduard Aas, kes oli sündinud 
1911 Harjumaal Viimsi vallas. Soome armeesse 
oli ta astunud aprillis 1943 ja olnud rindel Raja-
joel. Siis oli ta suunatud mereväkke, kus teenis 
kergelaevastikus ja valvemootorpaadil. Reamees 
Ralf Vambola Hanso oli sündinud 1919 Järva-
maal Albu vallas Ahula külas. Soome armeesse 
oli ta astunud vabatahtlikuna septembris 1943 
ja olnud rindel Rajajoel. Reamees Karl Siim 
oli sündinud 1920 Rakveres, Soome armeesse 
astunud vabatahtlikuna oktoobris 1943, olnud 
rindel Rajajoel. Kõik hukkunud Eesti vabatahtli-
kud maeti Malmi kangelaskalmistule Helsingis.6

Märtsi suurpommitamise 70. aastapäeva 
õhtul kell kuus algas Nigulistes kontsert-juma-
lateenistus, kus vaimulikuna teenis EELK Tal-
linna praost Jaan Tammsalu. Esinesid Tallinna 
Vanalinna Hariduskolleegiumi kammerkoor ja 
Andres Uibo orelil. Eesti Muinsuskaitse Selts 
eksponeeris Nigulistes fotonäitust Helsingi, Tal-
linna ja Narva pommitamisest. Veerand kaheksa 
hakkasid lööma Tallinna kirikute kellad ja rahvas 
süütas mälestusküünlad Harju tänava veeres. 
Küünalde süütajate hulgas oli tavapäraselt ka 
Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves.

Suurte linnade lauspommitamine oli Teise 
maailmasõja ajal tavapärane. Jaapanlased 
pommitasid Pearl Harbori, ameeriklased viska-
sid aatomipommi Hiroshimale ja Nagasakile, 
sakslased pommitasid Varssavit, Coventryd ning 
Londonit, britid koos liitlastega pommitasid 
Roomat, Bukaresti, Berliini, Kölni, Dresdenit, 
Hamburgi, Lübeckit, Frankfurti, Leipzigi ja teisi 
Saksa linnu. Ja seda loetelu võiks veel pikalt 
jätkata. On teada, et Saksamaa linnade pommi-
tamistelgi hukkus palju eestlasi, ja ka see teema 
vajaks veel põhjalikku uurimist.

Peep Pillak

3  Helsingi suurpommitamiste 70. aastapäevaks anti välja esinduslik rohkete fotodega illustreeritud album:  
M. Helminen, A. Lukander. Helsingin suurpommituksed helmikuussa 1944. WSOY, Helsinki, 2014. Selles 
on põgus ülevaade ka Narva ja Tallinna pommitamisest. Esimene trükk raamatust ilmus kümne aasta eest.

4  Vt. pommitamiste ohvrite nimekirja: J. L. Mäkelä. Helsinki liekeissä, lk. 217–224.
5  Samas, lk. 37. Nimi on siin küll antud ekslikul kujul – Embel Undrits.
6  Andmed eesti vabatahtlike kohta pärinevad allakirjutanu ja Heini Vilbiksi koostatud käsikirjast „Eesti vaba-

tahtlikud Soome sõjaväes Teise maailmasõja ajal. Biograafiline teatmik”.
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1944. aasta Tallinna 
märtsipommitamise 
ohvrite mälestusmärk 
Siselinna kalmistul 
auvahtkonnaga.
Foto: P. Pillak

President Toomas 
Hendrik Ilves paneb Harju 
tänavale pommitusohvrite 
mälestuseks küünla. 
Foto: P. Pillak

Peep Pillak 

(1957), MA, vanemraamatukoguhoidja, Hoiuraamatukogu, Suur-Sõjamäe 44A, 11415 Tallinn, 
peep.pillak@gmail.com
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¢ 30. jaanuaril 2014 toimus Eesti Ajaloomuu-
seumis Maarjamäe lossis seminar „Kolmanda 
Riigi poliitika ja selle rakendamine Eestis ja 
Ida-Euroopas”, mis keskendus, nagu pealkirigi 
ütleb, Teise maailmasõja aegsele Saksa okupat-
siooniperioodile Eestis 1941–1944 ja laiemalt 
Ida-Euroopas. Laiapõhjalise teemaderingiga 
seminar võimaldas huvilistele muuseas läbi ma-
jandus-, institutsionaalse ja mentaliteediajaloo 
käsitluste ülevaadet valdkonna värskeimatest 
uurimistulemustest. 

Seminari avasõnades tõdes Eesti Ajaloo-
muuseumi teadur Olev Liivik, et Teise maail-
masõja ja Saksa okupatsiooniga seonduv on 
viimastel aastatel üha enam ja enam tõusnud 
Eesti ajaloolaste uurimishuvi keskmesse, tänu 
millele sai seminar ka võimalikuks, sest leidus 
piisavalt kompetentseid esinejaid. Teemaga on 
aktiivsemalt tegelema asunud ka Eesti Ajaloo-
muuseum ning seminari võib õigupoolest paigu-
tada vaheetapina muuseumi kahe suurprojekti 
– 2013. aastal Kloogal avatud holokaustiteema-
lise välisekspositsiooni ning 2014. aasta lõpus 
Maarjamäel avatava uue, Saksa okupatsiooni 
tutvustava ekspositsiooni – vahele. 

Päev oli jaotatud kahte ossa, kokku peeti 
7 ettekannet kahes plokis. Seminari esimest 
poolt juhatas prof Andres Kasekamp Tartu 
Ülikoolist.

Rahvusvahelise mõõtme andis päevale 
Hollandist saabunud Saksa ajaloolase dr. Ruth 
Bettina Birni avaettekanne „How Can a Racist 
Regime Attract Collaboration? Nazi Plans 
and Reality in Eastern Europe” („Kuidas võib 
rassistlik režiim ahvatleda koostööle? Natside 
plaanid ja tegelikkus Ida-Euroopas”), milles 
tõdes, et Saksa väed polnud piisavalt tugevad 
ega arvukad, et okupeeritud idaaladel oma 
plaanide kohaselt rassipoliitikat ellu viia, ehkki 
just Nõukogude Liidu territooriumi suurus oli 
see, mis oli Kolmandat Riiki algusest peale 
meelitanud. Sellest lähtuvalt osutus süsteem, 
mis oli üles ehitatud ideoloogiale, praktikas 
üllatavalt paindlikuks, võimaldades puudujää-
kide korral laveerida, nagu toimiti ka idaalade 
valitsemisel. 

Eesti Ajaloomuuseumi seminar 
Kolmanda Riigi poliitikast

Eesti Sõjamuuseumi teadur Sandra Niine-
puu keskendus ettekandes „Saksamaa sõda ja 
Eesti põlevkivi. Põlevkivitööstus Eestis sügisest 
1941 sügiseni 1944” küsimusele, milline koht 
oli Eesti põlevkivil Saksamaa sõjaplaanides ja 
kas suurejooneline projekt tasus end Saksa sõ-
jamajanduse perspektiivist ära. Niinepuu tõdes, 
et kuigi Eesti põlevkivitööstus oli Saksamaale 
majanduslikult tähtsaim tööstus Baltikumis ning 
selle emotsionaalne tähtsus oli suur (põlevkivi-
tööstus kui tööstusharu oli muuseas ka Hitleri 
isiklik lemmik), jäi sellest saadav reaalne kasu 
marginaalseks. Põlevkivitööstus jäi Saksamaa 
jaoks siiski perifeerseks tööstusharuks, mida 
ei jõutud sõja tingimusis välja arendada. Selle 
tähendus kasvas alates 1943. aastast pärast 
Saksamaa lootuste luhtumist jõuda Kaukaasia 
naftaväljadele ning õhurünnakutega Saksamaa 
sünteetilise kütuse tehastele. Ettevõte – Balti-
sche Öl GmbH – arendas reaalselt tootmist alla 
aasta, Saksamaa kogu vedelkütuse tarbimisest 
moodustas 1943. aastal Eesti tooraine toodang 
vaid 1%. 

Eesti Mälu Instituudi teadur Argo Kuusik 
kordas oma ülevaatlikus ettekandes „Kolman-
da riigi politseisüsteem” üle mitmed Saksamaa 
politseisüsteemi loomist puudutavad daatumid 
ning andis ülevaate Saksa politsei tegevusest 
Baltikumis Teise maailmasõja ajal, kirjeldades 
erinevate üksuste alluvussuhteid ja tegevust. 
Ettekande huvipakkuvaimaks, ühtlasi uudsei-
maks osaks võib pidada võrdlusi Eesti ning Lä-
ti-Leedu kogemuse vahel ja tõdemust, et kuigi 
1941. a. suvel püüdsid kõik kolm riiki taastada 
oma politseijõude (välipolitsei), õnnestus see 
kõige paremini just Eestis. Viimane omakorda 
polnud okupatsioonivõimu vastutulek, vaid 
seostus avaettekandes mainitud süsteemi 
paindlikkusega, kuna Saksa oma politseijõude 
kippus nappima. Kuna enamik vabariigiaegseist 
politseinikest olid Nõukogude aastal tapetud 
või represseeritud, haarati nüüd uute jõudu-
dena kaasa endisi sõjaväelasi ja Omakaitse 
vabatahtlikke. 

Olev Liiviku taktikepi all kulgeva päeva 
teise poole avas Meelis Maripuu Eesti Mälu 
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Instituudist ettekandega „Eesti kohalikud 
omavalitsused läbi Saksa okupatsioonivõimu 
prisma”, kus vaadeldi Saksamaa ambitsioo-
nide teostumist n.-ö. rohujuure tasandil ehk 
kohalike omavalitsuste liitmist Saksa okupat-
sioonivõimu tsiviiladministratsiooniga. Ette-
kande kvintessentsina jäi kõlama tõdemus, et 
kohalikud omavalitsused integreeriti suhteliselt 
kiiresti Saksa okupatsioonivõimu teenistusse. 
Kuna algul, 1941. a. suvel ja hiljem, võimalda-
ti kohalikud omavalitsused taastada üldises 
plaanis Eesti Vabariigi seaduste järgi ja endise 
kaadriga, jäi rahvale kohalikest omavalitsustest 
mõneti petlik mulje, nagu oleks tegemist tõe-
poolest Eesti oma asjaga. Reaalsuses säilitasid 
Saksa okupatsiooni aegsed valla- ja maavalit-
sused osaliselt küll oma Eesti Vabariigi aegse 
vormi, kuid sisuliselt muudeti need okupatsioo-
nivõimu täitevasutusteks. 

Toomas Hiio rõhutas oma ettekandes „1944. 
aasta üldmobilisatsioon Eestis: Saksa sõjaväe-, 
politsei- ja tsiviilvõimu vaatepunkt”, et 1944. 
aastal ei mobiliseeritud üldmobilisatsiooni 
korras mitte ainult eestlasi, vaid ka lätlasi, 
ning tõi esile, et tookordne mobilisatsioon 
oli Saksamaale vajalik mitmel põhjusel. Sak-
samaa inimressursside ammendumise kõrval 
said siin määravaks asjaolud, et nii lätlased 
kui ka eestlased olid näidanud oma valmis-
olekut Nõukogude Liidu vastu võidelda, kuid 
erinevalt ukrainlastest ja valgevenelastest olid 
eestlased-lätlased rassipoliitikast lähtudes 
nn. idarahvastest kõige vastuvõetavamad. 
Mobilisatsiooni õnnestumisel oli tähtis roll ka 
propagandal. 1944. a. mobilisatsiooniga võeti 
Saksa sõjaväkke üle 40 000 mehe ning paljuski 
tänu nendele suudeti Kirde-Eestis rinnet hoida 
kuni 1944. aasta sügiseni. 

Eesti Ajaloomuuseumi kuraator Triin 
Tark analüüsis oma ettekandes „Kuulujutud 
kui passiivse vastupanu väljendusviis Saksa 
okupatsiooni aegses Eestis” aastail 1942–1943 
Julgeolekupolitsei raportites käsitletud kuulu-
jutte. Ta rühmitas kuulujutud enam esinevate 
teemade kaupa, milleks olid majandusküsimu-
sed, sõdivatesse pooltesse suhtumine ja okupat-
sioonivõimu värbamisaktsioonid. Triin Tark tõi 
välja, et kuulujutud kujutasid endast kaootilist ja 
juhitamatut ning pigem ebateadlikku vastupanu 
n.-ö. altpoolt ning toimisid kahtepidi: ühelt poolt 
võis kuulujutt olla elanikkonna opositsioonilise 
meelsuse peegeldaja, teisalt aga ka tõukejõud 
opositsiooniliseks käitumiseks. Kuulujuttude 
tekkeks lõid soodsa pinnase elanikkonna in-
fopuudus ja skepsis olemasoleva info suhtes, 

mis ajendas inimesi otsima alternatiivseid 
infoallikaid. 

Seminari lõpetas Eesti Mälu Instituudi 
teaduri Eli Pilve ettekanne „Kõik lapsed suveks 
maale! Noorte kohustuslik abiteenistus suvisel 
koolivaheajal 1943–44”, milles anti ülevaade 
Eesti koolinoorte põllumajandusliku abitee-
nistusega seotud küsimustest, abiteenistuslaste 
vanusest kuni teenistuskohtade leidmise ja vaba 
aja sisustamiseni. Noorte põllumajandusliku 
abiteenistuse algatamise peamiseks põhjuseks 
oli süvenev toiduainete puudus linnades ja 
abikäte puudus maal. Ehkki abiteenistust 
koordineeris Eesti Noorte Peastaap, oli see 
kohustuslik kõigile noortele, mitte ainult 
organisatsiooni koondunud liikmeile. Abitee-
nistusest vabastas arstitõend või mõni muu 
mõjuv põhjus ning abiteenistuse ajal peetav 
töökaart oli noortele (vähemalt teoreetiliselt) 
eelduseks sügisel tagasi kooli pääsemiseks. Kui 
1943. aastal võeti abiteenistusse 12–17-aastased 
koolilapsed, kes saadeti enamasti taludesse 
ja riigimõisatesse abitöödele, siis 1944. aastal 
langes poiste vanus 16-ni (alates 17. eluaastast 
oli kohustuslik Omakaitsesse astumine) ning 
tõusis tütarlastel 21 aastani. 

Umbes poolesaja kohaletulnu ning pea 
kõigile ettekannetele järgnenud aktiivse dis-
kussiooni valgusel võib seminari lugeda igati 
kordaläinuks.

Mari-Leen Tammela 

Mari-Leen Tammela 

(1985), Tartu Ülikooli Eesti ajaloo doktorant,  
Meeliku 22/1-193, 13915 Tallinn,  
marileen.tammela@gmail.com
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Hasso Krull. Unhistorical Event

History is a concept that may denote historiography 
or memory. The elements of history may be called 
events. However, an event is in itself unhistorical, 
because it cannot be deduced from any historical 
structure. An event emerges from the virtuality that 
Gilles Deleuze has called the pure past, “contem-
poraneous with its own present, as pre-existing the 
passing present and as that which causes the present 
to pass”. Consequently we can construct a third 
concept of history, the history of forgetting, loss and 
recovery. Estonian history has a turning point in the 
13th century, but this historical trauma has not been 
successfully integrated into the cultural memory. It 
would be possible only by recovering the event as 
something unhistorical, as a virtual object.

A R T I C L E S

Tiina Kala. Bloodshed and Reconciliation in 14th 
Century Livonia

A conflict took place between two vassals from Li-
vonia, Nicolaus de Lode and Hinko de Yckeskulle, 
presumably in the third quarter of the 14th century, 
in which Lode was killed. In 1371, the nobles Chris-
tianus de Scherembeke and Otto de Lode placed 
150 marks at the disposal of Tallinn’s town council. 
The 8-mark interest from this sum was to be used 
to maintain a chantry at the altar of St. Anna in 
Märjamaa Church. It is known from later times that 
Tylo Houwenpe perished together with Nicolaus de 
Lode but his remembrance is not mentioned in the 
contract establishing the chantry.

Medieval customs and laws, both secular and 
ecclesiastical, prescribed various possibilities for the 
compensation of bloodshed. The most common types 
of compensation used were material compensation 
for the aggrieved party, acts of penitence imposed 
by the church on the culprit, and the ecclesiastical 
remembrance of the deceased. The parties concluded 
a reconciliation agreement either among themselves 
or through the mediation of some authoritative 
go-between, which among other things was supposed 
to prevent blood feuds or later judicial investigations. 
Such agreements were not always successfully con-
cluded of course. Blood feuds and enmity between 
the criminal and the close relatives of the victim could 
continue for decades. The importance of blood feuds, 
enmity and reconciliation agreements started declin-
ing significantly in the German judicial area from the 
end of the 15th century onward, when the judicial 
investigation and punishment of criminal cases were 
demanded ever more consistently on the basis of laws 
issued by the emperor. The intervention of courts of 
justice was only selectively applied in earlier times.

The chantry established in Märjamaa Church in 
1371 was a classical reconciliation chantry. Relations 
between the Üxkülls and the Lodes, the two most 
powerful vassal families in Läänemaa County, were 
no longer always hostile in the late Middle Ages and it 
is possible that the prerequisites for this were created 
precisely by the reconciliation agreement. The rela-
tives of Tylo Houwenpe were obviously not included in 
that agreement and by the 15th century, the Houwenpe 
name disappeared from among the vassals. The name 
is found later only among the residents of Tallinn.

Marten Seppel. The Famine of 1601–1603 in  Estland 
II : Decline in Settlement, Famine Relief and Can-
nibalism

Bailiffs’ accounts from Estland provide important in-
formation about the decline in settlement during the 
Great Famine of 1601–1603. At the same time, the 
accounts offer data on only a few domain estates that 
do not allow us very broad generalisations. Besides, 
it has to be taken source critically into account that 
farmsteads defined as empty could still be inhabited 
by some people who were insolvent and were there-
fore excluded from the accounts. 

The decline in the number of settled farmsteads 
varied to a great extent from region to region and it 
is not possible to express this decline by any concrete 
number. There was a sharp increase in the emptying 
of farmsteads and lands after 1602 and 1603, with the 
largest number of vacant farmsteads in 1604, after 
which settlement started recovering very slowly. 
However, we can conclude that due to the famine, 
war and plague in 1601 to 1603 in Estland, at least 
a quarter of farms were left vacant, but in most re-
gions the proportion was more than two thirds. The 
proportion of vacated fields suggests an even greater 
decline in settlement in Estland (from two thirds 
to 90%). Even though the effects of the famine of 
1601 to 1603 continued to be felt for quite some time 
and war continued to be waged, 1604 rather quickly 
provided some relief from the famine.

In the years of famine, large numbers of poor 
rural folk flooded the bigger towns (Tallinn and Riga). 
Towns in Livland that were accustomed to exporting 
grain now survived only due to importing grain from 
Germany in those years. In 1603, the magistrate of 
Tallinn repeatedly asked for state assistance from 
Duke Charles to ease the town’s burden regarding 
maintaining such a huge crowd in the town. One solu-
tion that Tallinn proposed but never carried out was 
the idea of sending poor but innocent young people 
to Sweden by boat so that they could find employment 
there and thus have a chance to survive. The Swedish 
state, however, did not consider any direct famine re-
lief measures for the peasants in Estland. Greater tol-
erance was demonstrated regarding beggars, though. 
The bailiffs of domain estates also offered assistance 
to some extent to peasants through loans or paid work. 
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Many written accounts of the Great Famine of 
1601–1603 in Livland concentrate on the horrors of 
cannibalism during this famine. Such stories of can-
nibalism spread not only in Livland but also in Russia 
where foreign adventurers like Bussow, Massa and 
Margeret recorded exceedingly vivid accounts of canni-
balism. It is noteworthy that an often cited description 
by Karamzin of how people had to eat cats and dogs 
due to hunger in Russia (his citation originates from 
the History of the Grand Duchy of Moscow by Peter 
Petreius, published in 1620) coincided almost word for 
word with the descriptions in two Livonian chronicles 
that were written before Petreius’s publication.

While the best-known sources on the famine of 
1601-1603 in Russia are rather general and vague in 
their accounts of cannibalism, the stories of cannibal-
ism from Livland are much more concrete, including 
names and even dates. The most thorough overview is 
provided by Friedrich Engelke in his brief publication 
on Zemgalia in 1603 that lists 28 atrocious cases of 
famine from 1602, most of which were acts of canni-
balism. Despite the details given by Friedrich Engelke 
in his accounts (these include place names, names of 
culprits, witnesses, often also dates), their reliability 
is still not clear and cannot be verified. There are no 
notifications of cannibalism in official correspondence 
from Estland or Livland in the early 17th century or 
in other surviving archival sources. Such descriptions 
can be found only in narrative sources. The only 
mention of inhumane acts in more reliable sources 
can be found in a letter from Tallinn’s magistrate to 
the Swedish Duke Charles in 1603. The letter speaks 
of “many thousands” of lives that the famine had 
already taken and adds that the rest of the population 
had been forced to “consume horrible and inhumane 
things” to sate their hunger, and that this would be 
spoken of with awe by our “descendents and the rest 
of the world.” Therefore, this official letter does not 
directly mention the consumption of cats or human 
corpses but does imply something along that line.

Even more noteworthy is the fact that the stories 
of cannibalism from 1602-1603 are the last accounts 
of cannibalism known from Livland or the Baltic 
provinces. There are no archival or narrative sources 
from the rest of the 17th century or from the 18th and 
19th centuries that mention cannibalism anymore. 
Thousands of peasants died in subsequent famines 
in the 17th to 19th centuries, but after the famine of 
1601–1603 there are no accounts of children eaten by 
their parents or killings of strangers because of hunger. 
The police did, however, investigate famine victims 
accused of eating animal corpses (cows, cats, etc.).

This all indicates that the cannibalism reported 
during the famine of 1601–1603 was foremost a cul-
tural phenomenon and not a wide-spread alternative 
diet. Even though cannibalism can occur as the last 
resort for a person suffering from hunger and thus its 
existence in Livland cannot be excluded, it also cannot 
be confirmed by direct sources. All contemporary 

descriptions from Livland abound with motifs of the 
horrors of famine typical of the Middle Ages. Thus, all 
reports of cannibalism during the famine of 1601–1603 
should be regarded with the utmost criticism.

Kersti Lust. The Mulk Threat, or How Mulks Bought 
Farms Outright Elsewhere in Estonia (until 1989)

The migration of Mulks (residents of the southern 
part of Estonia’s Viljandi County) is one of the 
most talked about yet least researched aspects of 
the complicated, long drawn out process of buying 
farms outright. Memoirs, fictional literature and 
the press, as well as traditional lore that has been 
passed down from generation to generation have 
firmly established in us the knowledge of the spread 
of resourceful and prosperous Mulks into different 
localities in Continental Estonia. It is not only the re-
location of the purchasers of farms originating from 
Mulgimaa (southern Viljandi County) that has thus 
far attracted little attention in academic historical 
literature. The research of internal migration as a 
whole is in its initial stage. The aim of this article is 
to seek answers to the following questions associated 
with the purchases of farms by Mulks on the basis 
of archival sources: who migrated when, from where 
and to where and why, considering the process under 
discussion from both the point of origin and the 
destination. Data on the farms that were purchased 
originates from contracts of purchase and sale, while 
data on where the purchasers of farms came from 
and their mobility originates from the record books 
of Lutheran congregations and census records.

Mulks started buying farmsteads outside of 
Mulgimaa at precisely the same time that the out-
right purchase of farmsteads began gathering steam 
throughout Southern Estonia. 

Men born in Mulgimaa purchased farmsteads 
subject to socage from 115 privately owned manorial 
estates in Southern Estonia outside of Mulgimaa. 
Until 1889, Mulks purchased outright far more 
farmsteads subject to socage (369) in Tartu County 
than in all other Southern Estonian counties com-
bined (226). Until 1889, persons born in Mulgimaa 
purchased outright 7% of the farmsteads subject 
to socage in the non-Mulk rural municipalities of 
Viljandi County and about 12% of the farmsteads 
subject to socage in Tartu County. One or two Mulks 
were among the outright purchasers of farmsteads in 
more than a third of 115 manorial estates, and there 
were ten or more such Mulks in 16 manorial estates.

Several different factors of impetus and attraction 
that amplified one another as they became intertwined 
fostered migration among Mulks. The role of factors 
of impetus should be stressed more than has been pre-
viously done in the case of individuals from Mulgimaa 
who migrated elsewhere and purchased farmsteads 
outright because a significant portion of them left their 
home area and / or Mulgimaa altogether before the 
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outright purchase of farmsteads had achieved full mo-
mentum in Southern Estonia. Thus it is quite unlikely 
that the opportunity to purchase farmsteads convinced 
them to leave their home areas. Instead, the deciding 
factor was probably the more general hope to acquire 
land. People who proved to be superfluous in their 
home area started seeking more useful places, often as 
close to home as possible, sometimes without exactly 
knowing what awaited them in the new place because 
if they did not find suitable work and a satisfactory 
place to live, they quickly moved on to the next rural 
municipality and onward from there in turn. It was pri-
marily Mulgimaa’s economic advantage that allowed 
Mulks to set themselves up as farm owners outside of 
Mulgimaa. This economic advantage manifested itself 
in the greater mobility of money, people and informa-
tion, the more widespread practice of paying money 
for farm rental and of the purchase of farmsteads in 
some areas, and the accumulation of capital in the 
hands of one part of the more prosperous peasants, 
which also extended credit opportunities for people 
who did not manage to save up as much themselves. 
People who purchased farmsteads did not always have 
substantial savings to bring with them, rather, at least 
in some cases, their boldness proved to be decisive. 
The reasons for the migration of Mulks differed and 
thus the people who purchased farmsteads form a 
socially varied contingent.

Certain differences in the activeness of migration 
appear to run along the boundaries of parishes. Quite 
a large number of purchasers of farmsteads who orig-
inated from Halliste Parish and left the parish came 
from all manorial estates in equivalent proportions, 
including privately-owned and state-owned estates, 
estates where farmsteads were sold in the mid-1850’s, 
estates where the lord of the manor preferred to 
sell to peasants from his own estate, estates where 
purchasers came mostly from elsewhere. Both 
economic theory, which stresses local differences in 
economic development as the reasons for migration, 
and network theory, which points to the importance 
of personal connections in increasing the momentum 
of immigration, where the expansion of networks 
causes new immigration, explain the advantage of 
Halliste and Karksi over the others. Local factors 
were also important alongside general factors: for 
instance, conflict with the local estate owner impelled 
some migrants to move on. Even more important, 
however, is that the tense relations between locals 
and the estate in the destination area increased the 
chances of the newcomers to purchase farmsteads 
outright instead of the former tenants.

Jaak Valge. Unrest and Marxism in Estonian Society 
in the 1920’s

As in politics throughout Europe, Marxist political 
trends were vigorously, newly and provocatively 
represented in Estonia in the 1920’s. Marxism was a 

struggle for the liberation of the world’s proletariat 
but on the other hand, it could also seem to be a way 
for personalities and especially women to disengage 
themselves from the set moral rules shaped by religion. 
Protest against traditional morals united young com-
munist revolutionaries, other left-wing sympathisers, 
and bohemians at that time. The most noteworthy 
change in sexual morals during the first decades of 
the 20th century was a new vision of marriage as an 
institution. The enactment of new family legislation in 
1926, according to which the state took over the regis-
tration of marriage from the church, was a noteworthy 
event in Estonia in changing the meaning of marriage.

The large proportion of young people made soci-
ety dynamic. At the beginning of the 20th century, the 
predominance of young adults, young men and ladies 
aged 15–29, temporarily increased to extraordinary 
levels in Northern and Western Europe, but also 
in Estonia and Latvia. This derived from the phase 
of demographic transition that those societies had 
arrived at by that time. 

A temporary extraordinarily large proportion of 
young people makes society restless, innovative and 
creative, but also unstable and increases the danger 
of conflicts. Estonia’s society was therefore in an 
excited state, so to speak, at the beginning of the 20th 
century. Poverty further exacerbated social tensions.

As was the case for all of Estonian society, Esto-
nian intellectuals and particularly writers were also 
very much ideologically charged. Even opposition 
to ideology and in the context of that time the hy-
per-erotic devotion to personal feelings and senses 
was ideological.

D O C U M E N T  A N D  C O M M E N T A RY

Enn Säde: A Few Pages from the Diary of Peeter 
Ehrlich’s Life Work

The following memories of an Estonian soldier from 
World War I were penned by Peeter Ehrlich around 
the 1960’s when he was 85 years old. The folder 
containing his memoirs was received from Made 
Kaurla, the half-sister of the Estonian film director 
Jüri Müür. Peeter Ehrlich was her grandfather. Peeter 
Ehrlich was born on 4 (17) February 1875 in Tartu and 
participated in the First World War practically from 
its first days in 1914 through until January of 1918. 
These memoirs written with good storytelling skill and 
enviable power of memory add a particular kind of 
timbre to the accumulated writings dedicated to the 
centenary of the beginning of the First World War.

Argo Kuusik, Valdur Ohmann. The Fate of ECP 
Central Committee First Secretary Karl Säre Has 
Been Ascertained

Karl Säre is without a doubt a colourful figure in 
 Estonia’s recent history and his life and activity are 
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filled with adventure, at times shrouded in mystery. 
Säre was arrested immediately at the beginning of the 
German occupation on 3 September 1941. Shortly 
thereafter he was taken to Germany. In 1943, Säre 
testified as a witness against his accomplice Leo 
Looring in the trial dealing with the murder of Paul 
Eltermann (Martõnov). This murder was approved 
by the  Comintern and was committed by the Estoni-
an communists Leo Looring, Karl Säre and August 
Vakepea in Copenhagen in 1936, and the traces of the 
murder were eliminated in an appalling way. After 
the trial in the spring of 1943, traces of ECP Central 
Committee First Secretary Karl Säre disappeared. 
After the war, it was found out from the Danish 
communist Aksel Larsen that Säre was interned at 
the Sachsenhausen concentration camp.

Various kinds of speculations followed thereafter, 
yet his actual fate remained unclear. Säre was said to 
have been sighted in Holland, Latin America and the 
USA. Säre was a taboo topic in post-war Estonia. It 
was not until the VIII ECP Plenum in 1950 that Säre 
was declared a traitor. It appears that the main prob-
lem for the Soviet organs of power was nevertheless 
not Säre’s traitorousness but rather his disappearance. 
That was frightening because the ECP Central Com-
mittee First Secretary knew too much. 

It was not until October of 2013 that the truth 
concerning his fate came to light. In the autumn of 
that year, a three-member research group of histori-
ans was in Bad Arolsen, Germany at the International 
Search Centre (ITS). The group consisted of Estonian 
Institute of Historical Memory research fellows Eli 
Pilve and Argo Kuusik, and Viljar Valder, who at that 
time was the director of the University of Tartu Mu-
seum of History Observation Tower. The ITS began 
operating under the aegis of the Red Cross after the 
war and helped people to find relatives who had been 
lost in the war. All of the surviving archival material 
concerning the Third Reich’s concentration camps 
located in the Western Zone was soon gathered into 
its repositories. Its archival collections were closed 
to researchers until 2008 in connection with the 
protection of the privacy of personal data. By now, 
the material accumulated in the ITS is accessible to 
researchers. The computers in the reading room of 
the ITS are connected to a central server, where all 
digitised documentation is uploaded. The search 
engine functions on the phonetic principle. When 
searching for the name Lüüs, for instance, it provides 
all similar forms like Lues, Lüüz, Luhs, etc.

Karl Säre’s name was entered in the search engine 
just in case. His Neuengamme concentration camp 
file appeared on the screen, which indicated the 
time and place of his death: 14 March 1945 at 4:20 
in the morning in Neuengamme concentration camp. 
Weakness of the heart muscle is marked as the cause 
of death. Karl Säre’s prison file contains his camp re-
ception form, on which “nach Ngm” (in other words, 
to Neuengamme) is written by hand in red. The form 

was printed in April of 1943. Considering the fact that 
Säre’s appearance at the trial held in Copenhagen 
dealing with the murder of Paul Eltermann ended 
in March of 1943, there is reason to believe that the 
German authorities simply placed him in the concen-
tration camp nearest to Copenhagen in the following 
month. The terms “weakness of the heart muscle” and 
“general bodily weakness” are euphemisms of Nazi 
bureaucratic jargon that are marked in the paperwork 
of concentration camps in most cases as the cause of 
death of prisoners. It can but does not necessarily 
mean the actual cause of death. At the same time, 
Karl Säre had heart problems in his youth already.  
A sentence he had written concerning the condition 
of his health dates from the 1920’s: “As far as my heart 
is concerned, I have to keep myself calm. A trifling 
irritation can mean death for me. That is why I can 
agree to take up any position but not in the GPU 
(ERAF, f.24, n.2, s.2402, pp.12–13. Karl Säre’s letter 
in the ECP Central Committee Russia Bureau).

Through communication with the research em-
ployees at the Neuengamme Concentration Camp 
Memorial Museum, a copy from the Neuengamme 
concentration camp book of death notices was 
successfully obtained. There it is indicated that the 
Estonian prisoner no. 66148 named Karl Säre (born 
on 2 July 1903) died on 14 March 1945 at 14:20 due 
to weakness of the heart muscle. (Tottenachweis 
über Häftlinge vom 20.1,1945 bis 15.3.1945Arciv 
KZ-Gedenskätte Neuengamme, Ng 4.4.1.6.)

Meelis Saueauk, Tõnu Tannberg. How Was the 
Decision Arrived at in the Kremlin to Carry Out a 
Joint Deportation Operation in the Baltic Republics 
of the Soviet Union in the Spring of 1949?  

One of the integral components of the sovietisation 
process in the post-war years was various types of 
repression that culminated in March of 1949 with a 
deportation operation that was carried out simultane-
ously in all three Baltic republics of the USSR. The fi-
nal decision to carry out this deportation operation was 
made in the Kremlin on 18 January 1949 at a meeting 
held between Jossif Stalin and his confidants, and the 
Party leaders of the Estonian, Latvian and Lithuanian 
SSR’s. The notes of the meeting with J. Stalin written 
down by the Estonian SSR Party leader Nikolai Karo-
tamm immediately after leaving the Kremlin provide 
rare source material of that meeting. These notes are 
published in full as an appendix of this article. 

It comes to light from Karotamm’s notes that the 
Lithuanian Communist Party Central Committee 
First Secretary Antanas Sniečkus and the Latvian 
Communist Party Central Committee First Secretary 
Jānis Kalnbērziņš were also summoned to Stalin’s 
office in the Kremlin along with Karotamm. Together 
they discussed the agricultural situation, measures 
for speeding up collectivisation and other questions. 
In addition to the boss, other members of the CPSU 
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CC Politburo were present in Stalin’s office: Georgi 
Malenkov, Lavrenti Beria, Vyacheslav Molotov, 
 Alexei Kosygin, Anastass Mikoyan and Nikolai 
Voznesenski. Members of the Politburo Kliment 
 Voroshilov, Nikolai Bulganin, Lazar Kaganovich, 
 Andrei Andreyev and Nikita Khrushchev were absent. 
At the end of the meeting, Stalin assigned Security 
Marshal L. Beria the task of preparing the deporta-
tion operation and CPSU CC Secretary G. Malenkov 
the task of resolving agricultural questions. The au-
dience of the Party leaders from the Baltic republics 
lasted about 45 minutes in total (from 22:05 to 22:50).

N. Karotamm’s notes on his meeting with J. Stalin 
are an important source not only in relation to the de-
portation of March 1949 but also for comprehending 
the mechanisms by which cultural policy functioned 
in the late Stalinist Estonian SSR. Karotamm’s 
notes from 18 January 1949 provide us with a key to 
understanding why Hans Leberecht became one of 
the Estonian SSR’s top writers. A remarkable cir-
cumstance in this meeting was the fact that according 
to N. Karotamm, J. Stalin “praised Hans Leberecht 
at least twice” and pointed out the proficiency of his 
writing skill. After that meeting, H. Leberecht’s story 
Valgus Koordis (Light in Koordi Village) was awarded 
first prize in an Estonian SSR novel competition at the 
demand of Karotamm. By 1949 it was hurriedly pub-
lished as a separate book and in the novel was awarded 
the Stalin Prize as an “outstanding example of the 
synthesis of Soviet ideology and socialist realism”.

Peeter Kaasik. The Kotkas (Eagle) Partisan Group

Somebody named Vassili Rusin reported to the 
 Estonian Partisan Movement Headquarters (EPLS) 
in the autumn of 1944 and introduced himself as a 
Red Army lieutenant and the commander of a par-
tisan group. According to the man’s own words, he 
was taken prisoner near Mustvee in the summer of 
1941 and sent to the prisoner of war camp in Viljandi. 
There he presented himself as a Ukrainian and was 
sent to perform farm labour, where he worked until 
14 March 1944. Thereafter he escaped into the woods 
and organised the Kotkas Partisan Group. Rusin’s 
story was recorded at the EPLS and it was added 
to the statistics of the partisan struggle. The group 
reportedly numbered 106 people in total, including 
33 locals and 73 prisoners of war. The group killed 
40 and took 70 “fascists” prisoner. Additionally, 15 
automobiles, 5 large fuel reservoirs, 3 airplanes and 
a storehouse for foodstuffs were burned down.

It appears that there were certain reservations 
concerning the existence of such a partisan group from 
the beginning already and the historical literature of 
the Estonian SSR generally refrained from mention-
ing it in later years. That could have been the end of 
the matter, yet in March of 1975, Vassili Rusin, who 
at the time lived in the Chechen-Ingush ASSR, turned 
to the Estonian Communist Party Central Committee 

(ECP CC) with a complaint to refute rumours to the 
effect that he had served in the Estonian Omakaitse 
(Home Guard) during the German occupation.

The Party commission of the ECP CC conclud-
ed the investigation of this question in July of 1976 
and submitted the corresponding final conclusion. 
Rusin’s membership in the Omakaitse was con-
firmed. It was also ascertained that no underground 
organisation had actually existed and that it was 
Rusin’s fabrication.

Fortunately for Rusin, the Great Patriotic War 
had by that time acquired a cult status in the So-
viet Union and casting a negative shadow on the 
 “nationwide struggle” was not in the interests of 
those working in the field of ideology. For this reason 
it was decided to hush the matter up. Rusin did not 
escape entirely without punishment for submitting 
false information to the Party. On 28 June 1977, the 
CPSU Chechen-Ingush Oblast Committee issued 
a severe Party reprimand to Rusin along with the 
registration of his offence on his record card (a kind 
of probation for Party members).

In conclusion, the case of the Kotkas partisan 
group is a good example that Party documents concern-
ing underground resistance during the Second World 
War should be related to with great suspicion. The lie 
named Kotkas partisan group would probably also 
have remained undiscovered if Rusin himself had not 
started directing attention to the matter 30 years later.

Estonian Film Archives. Viljandi Photographer 
Jaan Riet

C U L T U R A L  H I S T O RY  A R C H I V E S

Vello Paatsi. The Diaries of Jõgever the Censor

Linguist, censor, journalist, lecturer and professor 
of Estonian at the University of Tartu Jaan Jõgever 
(1860–1924) has undeservedly gone largely unnoticed 
in Estonia’s cultural history. This year, 6 November 
marks the 90th anniversary of his death. Alongside all 
the roles he has filled, Jõgever was also a chronicler 
of his era and has left us around 5200 pages of text in 
diary form from the years 1880–1924. In his diaries, 
Jõgever does not try to prove or explain anything 
or justify his actions. His notes simply provide a 
detailed picture of his personal life, work and the 
world of his thoughts without the slightest pose or 
effect. His diaries and notebooks (38 in total) are 
deposited in collection 52 at the Estonian Cultural 
History  Archive. Excerpts from his diaries from the 
time when he worked in Tartu as a solo censor in 
1892–1903 form the basis for this article. The diaries 
from the part of his life when he worked as a censor 
are comprised of about 1200 pages of text, in which 
he describes and characterises the events of that time, 
the editors of periodicals that he came in contact 
with, and others among his contemporaries.
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