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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. 
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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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