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Tarbekirjanduse valdkonda kuuluvate raa-
matute hulgas väärib tänapäeval tähele-

panu eestikeelne põllumajanduskirjandus. 
Eestikeelset tarbekirjandust hakkas ilmuma 
peaaegu kolm sajandit tagasi. Ehkki 18. sajan-
dil oli põhirõhk veel vaimulikul kirjandusel, 
hakati tollal välja andma ka talupoegadele 
mõeldud praktilise sisuga tekste. Esimeseks 
selliseks võib pidada Anton Thor Helle 1732. 
aastal ilmunud grammatika „Kurzgefasste 
Anweisung zur Ehstnischen Sprache” lõpus 
avaldatud mesilaste kasvatamise õpetust 
„Neist messilastest”.1 Vanimad põllumajan-
duslikud käsiraamatud on seotud Põltsamaa 
arsti Peter Ernst Wilde tegevusega. Tema ter-
vishoiualases väljaandes „Lühhike õppetus” 
(41 vihikut, 1766–1767) ilmus ka õpetusi talu-
inimeste elu paremaks korraldamiseks. 19. 
sajandil kasvas tarbekirjanduse hulk märgata-
valt: ilmus trükiseid aiandusest, mesindusest, 
lambakasvatusest, kartulikasvatusest jne., aga 
jätkuvalt ka tervishoiust (nt. Fr. R. Kreutz-
waldi „Kodutohter” 1879). 

1866. aastal ilmus Heinrich Laakmanni 
trükituna esimene omataoline, põlluma-
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jandust kui paljutahulist tootmist käsit-
lev väljaanne pealkirjaga „Pöllumehhe 
nöuandja, kuida madest keige suremat kassu 
wöib sada ning mu tähhele panneminne 
pölluharrimissest ja maeapiddamissest ja 
mõnned waimolikkud sõnnad ellu ja hinge 
heaks meletulletamisseks”.2 Raamatul puu-
dus väljaandja-koostaja nimi (saksakeelsel 
pühenduslehel on märgitud raamatu koostaja 
Verfasser) ja teksti autori või autorite nimed, 
oli vaid esilehel vihje „Wäljaantud Eesti 
pöllo-meeste ning rahwa kassuks ja Paide 
linna Eesti-Koli ning kodduse missioni-tö 
heaks ühhest söbrast Järwamaalt” ning raa-
matu lõpus ühetäheline pseudonüüm M. 

Sellist suuremahulist ja laiahaardelise 
sisuga teksti ühtede kaante vahele kogutuna 
ei olnud eesti keeles varem ilmunud ning 
seda saab pidada esimeseks omasuguste 
seas. Samas on teose ilmumise ajal Friedrich 
Reinhold Kreutzwald reageerinud raamatu 
väljaandmise faktile küllaltki tagasihoidlikult: 
„Mõne päeva eest puutus mulle silma eesti-
keelne opus „Pöllumehhe nöuandja”, mille 
väljaandja on pühendanud Eestimaa rüütel-

1 Esimesi eestikeelseid õpetusi mesilastepidamise kohta. Koost. J. Kerdi. Talllinn, 1982.
2 Edaspidi on kasutatud pealkirja kaasaegse ortograafia järgi – „Põllumehe nõuandja”.
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konnale ja dr. Karellille; selles pühenduses 
seisab: „Salanõunik dr. K[arell]. Sellest aukõr-
gendusest ei ole meie ajalehed midagi teadus-
tanud, seepärast vabandagu kõrge isand kan-
natlikult meie teadmatust, kui teda siitpoolt 
ettetulevatel juhtumistel ikka veel on igane-
nud tõsiseks riiginõunikuks tituleeritud!”3 
Kreutzwald küsis oma kirjas Peterburi aka-
deemikult Anton Schiefnerilt, kas raamatus 
avaldatud andmed vastavad tõele. Tegelikult 
oligi Karell 4. detsembril 1864 aadliseisu-
sesse tõstetud,4 mis vastas Venemaa rangi-
desüsteemis õue(sala)nõunikule – dvorjanin 
(seega „Põllumehe nõuandja” koostaja tea-
dis seda), kuigi Schiefner vastas, et „Karell 
on ikka veel tõsine riiginõunik, mitte veel 
(õue)salanõunik, seega olevat siis Tallinnas 
eksitud”.5 

Tänapäeval on 232 leheküljel kvartfor-
maadis raamatut hinnatud selles sisaldu-
vate mitmete teemade tõttu, mis ajaloolise 
arengu kontekstis on osutunud tähtsaks. 
Raamatul on esimesel kaheksal lehel mitu 
sissejuhatavat teksti: „Ramato allustus, Arm-
sad kohtomehhed ja külla-koolmeistrid”! ja 
„Eeskönne selletab, mispärrast se ramat on 
trükkitud”. Viimatimainitud osas kirjutati, 
et raamat on saanud eelkõige alguse lina-
harimise õpetuse andmisena, sest ajalehes 
Eesti Postimees on küll neidsamu probleeme 
käsitletud, kuid see nõuandmine on niisama 
tuulde läinud, sest suurem hulk rahvast pole 
ajalehe lugejad. Kuid seejuures on ka muud 
silmas peetud, nagu viljasaaki ja mitmesugu-
seid majapidamise õpetusi, neid sinna sisse 
toodud ning soovitud, et see raamat „meie 
Eesti rahwa igga ühhe kätte pidi sama”. Koos-
taja on (eeskätt dr. Karelli vahendusel) rüü-
telkonna peamehe parun von Pahleni poole 
pöördunud ja abi palunud, misjärel rüütel-
kond on maksnud kinni raamatu trükkimise 
kulud ning hakanud Paide eesti koolmeistrile 
maksma palka 50 rubla aastas. 

Raamatu sisukorrast lk-del 225–231 saame 
detailse kirjelduse raamatu teemadest, kus 
agronoomia-alaste teadmiste kõrval on juttu 
koolidest, lehelugemisest, kirjaoskusest 
ja põllumeeste seltside vajalikkusest (veel 
tänagi omistatakse ajalookirjaduses selle 
mõtte esmane väljakäimine paar aastat 
hilisemale ajale kas Tarvastu köstrile Hans 
Wühnerile või Tori valla pärisperemehele 
Jaan Tammanile1868. aastal).6 Eestlaste 
põllumajandusseltside asutamine sai alguse 
pärast „Põllumehe nõuandja” ilmumist saksa 
seltside eeskujul. 1870. aastast alates üle kogu 
maa asutatud eesti põllumeeste seltsid kuju-

„Pöllumehhe nöuandja” tiitelleht.

3 Fr. R. Kreutzwaldi kirjavahetus III. Fr. R. Kreutzwaldi ja A. Schiefneri kirjavahetus 1853–1879. Tallinn, 1953, 
lk. 388 (edaspidi Fr. R. Kreutzwaldi kirjavahetus. III).

4 R. A. Lemm. Das Geschlecht Karell. – Baltische Familiengeschichtliche Nachrichten 1932. Dorpat, 1933, lk. 
57. 

5 Fr. R. Kreutzwaldi kirjavahetus III. Tallinn, 1953, lk. 391. 
6 A. Käbin. C. R. Jakobson kui eesti põllumeeste juht. Tallinn, 1933, lk. 9.
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nesidki väga olulisteks organisatsioonideks, 
mis puhtpõllumajanduslike ülesannete kõrval 
seadsid endale märksa laiemaid eesmärke. 
Nende toel hakkas ilmuma eestikeelne põllu-
majanduslikke uuendusi propageeriv ajakir-
jandus, raamatud ja brošüürid. Põllumeeste 
kutseoskuste edendamise vahendiks said 
1870. aastatel ka eesti seltside põllumajan-

dusnäitused – baltisakslased olid oma näitusi 
korraldanud juba 1850. aastatel. 

Saksamaalt pärit trükkal ja kirjastaja Hein-
rich Laakmann on üsna hoolikalt oma tege-
vust dokumenteerinud, miskaudu on või-
malik leida andmeid trükistes kajastamata 
koostajate ja autorite kohta Kirjandusmuu-
seumi kultuuriloolises arhiivis säilitatavatest 
Laakmanni kirjastatud raamatute nimestikust 
või siis tema kirjastuse laoraamatutest.7 Kah-
juks haigutavad ka neis allikates muidu nii 
hoolsa kirjastaja-trükkali puhul selle raamatu 
kohta tühjad lahtrid, kus ei ole ühtegi rida 
koostajast ega raamatu teksti autori(te)st. 
Selle teabe puudumine omakorda peegeldab 
ehk asjaolu, et kirjastajaga oligi kokkulepe 
raamatu tegijaid mitte kirja panna. 

Et raamatu trükikulud oli kinni maksnud 
Eestimaa rüütelkond ning levitamisest saadud 
tulust hakati Paide eesti koolmeistrile palka 
maksma, oletas Järvamaalt pärit loodus- ja 
kultuuriuurija Jaan Eilart Martin Lipu 1932. 
aastal ilmunud Karellide suguvõsa käsitlusele 
toetudes, et raamatuga võis olla seotud literaat 
Friedrich Nikolai Russow, sest just tema võis 
suunata Põllumehe Nõuandja müügist saadud 
tulud Paide eesti kooli toetuseks.8 Seejuures 
pidas Jaan Eilart Russowi puhul silmas lap-
sepõlves vanaema juures Paide lähedal üles-
kasvamist, regivärsivormi taaselustamist ja 
Peterburi mõjukaima eestlase, kolmkümmend 
aastat keisri ihuarstiks olnud Philipp Karelli 
tähelepanu juhtimist „Kalevipojale”. Siinko-
hal tuleb lisada, et raamatut „Põllumehe nõu-
andja” iseloomustab hea ja värvikas eesti keel, 
mille tõttu saaks seda siduda omaaegse eest-
luse toetaja, literaat Friedrich Nikolai Russowi 
värvika keelekasutusega,9 nagu ka sellega, et 
Russow oli üsna tihedates suhetes Eestimaa 

7 Eesti Kirjandusmuuseumi kultuurilooline arhiiv, f. 72, mapp 12 (Altes Verlags-Conto von Jahre 1839–1880 
der H. Laakmannischen Offici), kirje 65 – Põllumehe Nõuandja, tiraaž 2000 eksempari, hind 30 kop.; f. 72,
mapp 9 (H. Laakmanni laoraamatud), l. 183 pööre – raamat valmis augustis 1866. Raamatust oli 1878. aastal 
järel 300 eksemplari.

8 J. Eilart. Kultuurilooline Järvamaa. – Paide rajoonis. Kodu-uurijate seminar-kokkutulek 6.–9. augustini 1972. 
Artiklite kogumik. Tartu, 1972, lk. 183; M. Lipp. Karellide suguvõsa: haridus- ja perekonnaloolised uurimused. 
Täiendanud ja redigeerinud A. Lüüs. Tartu, 1932.

9 Veel „Eesti biograafilises leksikonis” on Russowi eesnimed vastupidises järjekorras – Nikolaus Friedrich
Russow. Vt. Eesti biograafiline leksikon 1926–1929. Eesti Ajaloo Seltsi Toimetised II. Tartu, lk. 420 (autor
Erna Oidermann). Sünnimeetrikas on kirjas Friedrich Nikolai, arvatavalt toimus eesnimede järjekorra vahetus 
mingil ajal seetõttu, et eesnimi Friedrich oli ka tema samavanusel lellepojal Russowil.

Saksakeelne pühendusleht raamatus, kus on tänatud 
Philipp Karelli.
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rüütelkonnaga, tegutsedes rüütelkonna eesti 
keele tõlgina, 1856. talurahvaseaduse eesti 
keele tõlkijana jm.10 

Raamatu lõputeksti „Lõppo-kirri” all 
seisnud pseudonüümi avades võiks ühele 
ajaloolisele traditsioonile vihjata, s. t., et täht 
M ei olnud alati isiku eesnime esitäht, vaid 
tal oli ka üldistav tähendus, haarates endasse 
erinevatel elualadel kõiki tiitlite meister või 
magister alla käivaid isikuid. Eesti retrospek-
tiivse rahvusbibliograafia töötajad on selle

probleemiga üsna tihti kokku puutunud, et 
trükistes on isiku eesnimetähe asemel autori 
perekonnanime ees olev täht M(meister).11 
Eelnevale lisaks on seal olnud tihti ka täht 
S. (saksa keeles selig ehk õnnis ehk surnud). 
Seega on kõnesolevas raamatus pseudonüümi 
M. taga kasutatud meistri määratlust, mitte 
autori eesnimetähte vastupidiselt varasemate 
uurijate arvamusele. 

Selle põllumajandust käsitleva teose auto-
riks on põllumajandusteadlane Jüri Kuum 

Teksti lõpulehekülg autoritähisega M ja sisukorra algus.

10 M. Kalda. Friedrich Nikolai Russow. – Eesti kirjanduse ajalugu viies köites. II köide. XIX sajandi teine pool. 
Toimetanud E. Nirk. Tallinn, 1966, lk. 158–163; M. Kalda. Friedrich Nikolai Russow. – Eesti kirjarahva lek-
sikon. Tallinn, 1995, lk. 486; J. Peegel. Tallinna kodaniku raamatutest. F. N. Russowi 150. sünniaastapäevaks. 
– Keel ja Kirjandus 1978, nr. 4, lk. 228–229.

11 Üheks markantsemaks näiteks saaks siin välja tuua 1865. aasta septembris trükist välja tulnud Heinrich 
Laakmanni kirjastatud ülipopulaarse raamatu „Waga neitsi Mairoos”, mille tõlkijaks on märgitud M (eister) 
Gildenmann Pärnust (Eesti Kirjandusmuuseumi kultuurilooline arhiiv, f.72, mapp 12, l. 194). Tollal oli Pärnus 
teadaolevalt üks köitemeister ja see oli endine Jädivere talurahva koolmeistrite seminari juhataja Berend 
Gildenmann. 
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nimetanud Paide eesti linnakooli õpetajat 
M. Dietzi,12 mida siis tõendatud faktina on 
kasutanud teisedki tänapäeva autorid.13 Nii 
on ajaloolane Väino Sirk kirjutanud : „Maini-
mist väärib Paide eesti kooli õpetaja M. Dietz, 
kes 1866. aastal avaldas mahuka eestikeelse 
põllumajanduse käsiraamatu „Põllumehe 
nõuandja”14. Pseudonüümiuurija Meelik Kahu 
on pidanud „Põllumehe nõuandja” autoriks 
aga hoopiski M. Dietzi nimelist põllumeest.15 
Oma teabe käibesse toonud kumbki autor ei 
ole enda algandmeid avalikustanud ega ühegi 
autentse allikaga sidunud, ei ole suutnud isi-
kut kindlaks määrata ning pole tähelepanu 
pööranud pseudonüümile M. Uurijad Kuum 
ja Kahu on autori ametiala välja pakkunud 
ilmselt lähtudes „Põllumehe nõuandja” sisust, 
kus on võrdselt juttu nii talupoegade põlluma-
jandustegevusest kui vaimsest elu-olust. Käes-
oleva artikli autor on uurinud Paide hariduselu 
19. sajandil ning võib väita, et ei Paide linna-
koolis ega ka Paide eesti koolis ole olnud õpe-
tajaks Dietzi-nimelist isikut.16 Uurinud Paide 
kirjakultuuri arengulugu põhjalikumalt, võib 
käesoleva artikli autor väita, et Dietzi-nimelist 
Paide haritlast ega literaati pole üheski algal-
likas mainitud. Küll on Paides ja selle ümbru-
ses elanud ja töötanud baltisaksa suguvõsast 

pärit Magnus Georg Dietz, kes on olnud Kirna 
mõisa disponent (nn. mõisa-administraator) 
ja Paides linna agronoom.17 Käesoleva artikli 
autor tutvustas teda rahvusvahelisel konverent-
sil „Eesti- ja võõrkeelne trükis Eesti- ja Liivi-
maal 1801–1917” 29. oktoobril 2009, 18 kuid 
ei pidanud tõeseks Dietzi  teose autorina, sest 
puudusid tema kui eesti keeles kirjutava lite-
raadi kohta andmed. Uurija Vello Paatsi aval-
das aga konverentsil arvamust, et Meelik Kahu 
on pseudonüümide avamisel autorina silmas 
pidanud just Magnus Georg Dietzi,19 välista-
des seega kooliõpetaja Dietzi autorsuse. 

Käesolevalt ongi nüüd autori käsutuses 
andmed, et 1869. aastal avaldas oma nime all 
– M. Dietz Paidest – artikli „Hea nõu neile, kes 
sedda vastotahtvad võtta” Johann Woldemar 
Jannseni ja Liivimaa Üldkasuliku Ökonoomi-
lise Sotsieteedi ühisväljaandes Eesti Põllumees. 
Ilmselt just selle artikli põhjal on koolimehe ja 
põllumehe M. Dietzi nimi käibele tulnud, ilma 
et uurijad teda identifitseerida oleksid suutnud.
Nimetatud isik on Eesti Põllumehes seejärel 
avaldanud järjestikku veel kolm põllumajan-
dusliku sisuga artiklit, kuid need on ilmunud 
juba M. D. pseudonüümi all.20 

Kahjuks ei ole Meelik Kahu perekonna-
nimega artiklit oma pseudonüümide leksi-

12 J. Kuum. Põllu- ja kodumajanduse kutseoskuste arendamisest kuni 1917. aastani. – Eesti Aleksandrikool ja 
põllumajanduslik haridus. 100 aastat kooli asutamisest. Tallinn, 1988, lk. 73.

13 L. Veermaa. Kutseharidus Järvamaal. – Järvamaa 2. Loodus, aeg, inimene. Tallinn, 2009, lk. 115.
14 V. Sirk. Keskastme haritlased. – T. Karjahärm, V. Sirk. Eesti haritlaskonna kujunemine ja ideed 1850–1917. 

Tallinn, 1997, lk. 68.
15 M. Kahu. Eesti pseudonüümide leksikon. 1. köide. Eestikeelsed raamatud ja perioodika. 1821–1900. Tallinn, 

1991, lk. 188 (edaspidi: Eesti pseudonüümide leksikon).
16 L. Aarma. Hariduselu kuni 1918. aastani. – Järvamaa 2. Loodus, aeg, inimene. Tallinn, 2009, lk. 46, 47.
17 Allgemeines Verzeichniss aller im Gebiete der Kreisstadt Weissenstein befindlichen Immobilien mit Angabe

ihres jährlichen Reinertrages und des nach demselben berechneten relativen Capitalwerthes, wie solche sich 
bei der auf Grundlage der Instruction von 1863 im Jahre 1865 ausgeführten Taxation herausgestellt haben. 
Reval, 1865, lk. 8 (agronoom M. Dietz; edaspidi Allgemeines Verzeichniss); EAA, f. 3159, n. 1, s. 432, l. 14 
(Magnus Georg Dietzi perekond Paide personaalraamatus). Samas on M. Dietz avaldanud Pärnu Postimehes 
mõningaid kuulutusi maa müügi kohta ilma oma nime pseudonüümi taha varjamata (vt. Pärnu Postimees 5. 
aprillil 1861, nr. 14, lk. 112 – M. Dietz).

18 Eesti- ja võõrkeelne trükis Eesti- ja Liivimaal 1801–1917. Rahvusvaheline konverents [Võrguteavik] : ette-
kanded. Koostaja Vello Paatsi. Tartu, 2010.

19 Käesoleva artikli autori selleteemalise ettekande järel juhtis Vello Paatsi kuulajate ja ettekandja tähelepanu 
asjaolule, et retrospektiivses rahvusbibliograafias on tähele panemata jäetud raamatu „Põllumehe nõuandja”
ilmumine pseudonüümi „M.” all: „Tegemist on teosega, mille autor varjab end üksiktähelise pseudonüümi 
M. taha, mida pole tähele pannud bibliograaf Endel Annus (vt. Eesti raamat 1851–1900, Tallinn, 1995, nr. 
3738, lk. 528) ning seda tõika ei ole fikseeritud ka elektronkataloogis ESTER.” Tänan Vello Paatsit sellele
tähelepanu juhtimast.

20 Eesti Põllumees 1869, nr. 4, lk. 51–55 (M. Dietz); nr. 5, lk. 73–75 (M.D.); nr. 6, lk. 86(M.D); nr. 7, lk. 98–102.  
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konis M. Dietzi all välja toonud, küll aga on 
ta pseudonüümi M. omistanud kahele kirju-
tajale – M. Dietzile alates 1871. aastast, mil 
Eesti Postimehes ilmus M. D. artikkel, mil-
les ta tunnistas end „Põllumehe nõuandja” 
autoriks21, ja M. Duglasele aastatest 1864–
1866 ja 1869. Seega oli pseudonüümi M. 
kasutanud reaalselt 1866. aastal ainuisikuliselt 
vaid M. Duglas. Kaastööd pseudonüümiga M. 
D. on Meelik Kahu jaganud samade autorite 
vahel.22 M. Dietzi on ta pidanud „Põllumehe 
nõuandja” autoriks, kuid selle pseudonüümi 
all ilmusid Dietzi artiklid Eesti Postimehes ja 
Pärnu Postimehes alles aastatest 1869–1871.23 
Sama pseodonüümi M. D. all on kirjutanud 
M. Duglas, eesnimega Madis, aga Pärnu 
Postimehes juba aastatel 1862–1863 ja Eesti 
Postimehes aastatel 1864–1866 ning 1869.24 
Duglase isiku kindlaks määramisel ja pseu-
donüümi avamisel on Kahu toetunud Eduard 
Roosi Keeles ja Kirjanduses ilmunud artiklile 
„Kirjanikunimi – Tuglas”.25 M. Dietzi juures 
on Meelik Kahu märkinud, et just tema on 
lisanud isikutähtedele ka paikkonna nime 
– M. D. Järvamaalt või M. Dietz Paides aas-
tatel 1869, 1871.26 Samas on Meelik Kahu 
omistanud Madis Duglasele samuti Paide 
asukohana Pärnu Postimehes 1864 nr. 2 kir-
javastuse – M. D P[aide]s.27 Kokkuvõtlikult 
võib öelda, et Põllumehe Nõuandja ilmumise 
ajal 1866. aastal oli pseudonüüme M. ja M. D. 
kasutanud ainuüksi Duglase-nimeline isik. 

Ülalmainitud kumbagi isikut aga ei tunne 
siiani eesti kirjandus- ega kultuurilugu. Püüdes 
selgitada Pärnu Postimehes ja Eesti Postime-
hes Johann Woldemar Jannsenile kaastööd 
teinud isikuid ja leida sedakaudu jälgi eespool 

nimetatud isikute kohta, peab kahetsusega 
nentima, et nende isikute väljaselgitamistel ei 
ole uurijad piisavalt selles suunas tööd teinud 
uurimaks välja kaastöölisi niisugusel määral, 
nagu näiteks Karl Robert Jakobsoni Sakala 
kaastööliste väljaselgitamisel, keda on hulga-
nisti nimeliselt teada.28 Juhan Peegel on kirju-
tanud, et Jannsenil oligi esialgu suhteliselt vähe 
kaastöölisi. Perno Postimees oli ainuisikuline, 
personaalne väljaanne, kuid murranguline oli 
see, et ta kasvas Jannseni käe all n.-ö. kahe-
poolseks. Aastail 1857–1863 (s. o. Jannseni 
toimetajaks olles) on avaldatud 275 kirjutist, 
millele on viidatud kui kaastööle. Kirjasaatjate 
hulgas oli lehe algusaastail ja hiljemgi arvu-
kalt just koolmeistreid, mis oli muidugi täiesti 
ootuspärane. Toimetaja haris ja kasvatas oma 
lugejat, kujundas märkamatult tema suhtumist 
ja arvamusi. Koos teadmistega kasvas oma-
korda ka lugeja infovajadus ning ehk ka soov 
ise midagi kohapealsest elust kirjutada.29 

Allpool püüab käesoleva artikli autor 
valgustada raamatu „Põllumehe nõuandja” 
koostaja ja väljaandmise korraldaja literaat 
Friedrich Nikolai Russowi isikuloolist tausta  
ja trükise väljaandmise aegu pseudonüümi 
M. ja M. D. kasutanud Duglase-Tuglase isiku 
kindlaksmääramist ja seotust Perno Posti-
mehe ja Eesti Postimehe kirjasaatjana, ning 
ka kui isikut, kes raamatuteksti tollal üheks 
tervikuks sidus. Kirjandus- ja raamatuloo 
uurijad on juba aastaid tagasi tähelepanu 
juhtinud Kuuda koolmeistrite seminari õpe-
taja, hilisema Paide ja Koeru köster-kooli-
õpetaja Wilhlem Friedrich Duglase/Tuglase 
kui literaadi tegevusele, keda aga Meelik 
Kahu on registreerinud kirjasaatjana alles 

21 Eesti Postimees 1871, nr. 6.
22 M. Kahu. Eesti pseudonüümide leksikon. Tallinn, 1991, lk. 124, 127.
23 Eesti Postimees 1869, nr. 18, nr. 32; Pärnu Postimees 1869, nr. 21; Eesti Postimees 1871, nr. 6.
24 Eesti Postimees 1869, nr. 6; aga ka Eesti Postimees 1870, nr. 52; Eesti Postimees 1873, nr. 1; Eesti Postimees 

1876, nr. 25 ja nr. 40.
25 E. Roos. Kirjanikunimi Tuglas. – Keel ja Kirjandus 1974, nr. 3, lk. 175. 
26 M. Kahu. Eesti pseudonüümide leksikon. Tallinn, 1991, lk. 127, 188. 
27 Samas, lk.124. 
28 E. Jansen. „Sakala” kaastööliste sotsiaalsest ja kultuurilisest jagunemisest. – Eesti NSV Teaduste Akadeemia 

Toimetised. 4. Tallinn, 1960; M. Laar. Äratajad. Rahvuslik ärkamisaeg Eestis 19. sajandil ja selle kandjad. 
Tallinn, 2006, lk. 496. 

29 Eesti Postimees 1863, nr. 24; J. Peegel. Äratamisest ärkamisele. 140 aastat tagasi hakkas ilmuma J. V. Jannseni 
„Perno Postimees ehk Näddalileht” – Postimees 17.06.1997, lk. 19 (Olnust olevale).
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1881. aastal, kuid siis juba D. W., ka W. D. 
või W. F. D. pseudonüümi all.30 Ühtlasi ei 
jää tähelepanuta ka Russowite perekonna 
võimalikud kokkupuutepunktid raamatuga 
seotud eestlastest perekondadega. Raamatu 
põllumajandusteemaliste tekstide autori M. 
Dietzi identifitseerimine jätab autor käes-
olevalt tuleviku ülesandeks, kui on rohkem 
kogutud Dietzi perekonna isikuloolist mater-
jali.31 Tema on ainukesena tagantjärele mit-
meid kordi reklaaminud oma põllumajandus-
liku teksti autorsust, kuid raamatu väljaand-
mist ja eestlaste vaimset eluolu puudutavaid 
tekste nendes kirjutistes pole ta maininud. Ei 
ole sugugi võimatu, et selle isiku taga on ka 
keegi eestlasest põllumees, kelle eestipärane 
perekonnanimi võib olla hoopiski Tiits ning 
kes andis oma koostatud põllumajandusliku 
sisuga materjalid koostajale kasutada. 

Friedrich Nikolai Russowi perekonnalugu

Russowi tegevuse kohta on meie trükisõnas 
ilmunud küllalt rikkalikult andmeid, nii on ka 
Karl Laigna Revalsche Zeitungi esimeste aas-
takäikude käsitluses konstateerinud,32 viidates 
Juhan Peegli raamatule „Eesti ajakirjanduse 
algus” (1966) ja Voldemar Lindströmi Tartu 
Ülikoolis valminud diplomitööle „Friedrich 
Nikolai Russow, tema tegevus ja publitsis-
tika”. Friedrich Nikolai Russowi elu ja tege-
vuse kohta on Tartu Kirjandusmuuseumis säi-
litamisel kaks käsikirjalist biograafiat: ÕES-is
1906. aastal koostatud saksakeelne elulugu oli 

saatmiseks Mihkel Kampmaale Tartusse järe-
lehüüde kirjutamiseks Russowi surma puhul33 
ja 1927. aastal koostatud eestikeelne tekst oli 
Eesti biograafilise leksikoni jaoks.34 Samas ei 
olegi uurijate käsutuses eriti ohtralt autent-
set allikalist informatsiooni tema põlvnemise 
ja suguvõsa kohta ja päris detailidena ei ole 
teada ka tema perekonnalugu, ning tänapäe-
val on tunnistatud Russowite perekonna nii 
saksa kui eesti päritolu.35 

Autentse ajaloolise allikana on tänapäe-
val kasutada Friedrich Reinhold Kreutzwaldi 
publitseeritud kirjavahetus, kus Friedrich 
Nikolai Russow on üks kõige rohkem maini-
tud isikuid. 10. detsembril 1854 kirjutas Neus 
Kreutzwaldile: „Ta on mees kahekümnendates 
eluaastates, on siinse gümnaasiumi läbi teinud, 
Peterburis õigusteadust õppinud ja on siinse 
kroonupalati sekretär. Oma varase nooruse 
on ta Paide lähedal maal elanud ja põlvneb 
vähemalt ühelt poolt paremini situeeritud 
eestlastest, nagu tõendavad need, kes tema 
põlvnemist ligemalt tunnevad. Tema lell, üks 
minu kõige vanemaid koolisõpru, on siin 
ehituskomisjoni ülem, insener-ülemleitnant. 
Küllap Te näete, et need peavad tublid mehed 
olema; noorem on rõõmsa loomusega ja heade 
vaimuannetega.”36 Aleksander Heinrich Neusi 
teates peitub sõnum, et Russow põlvnes vähe-
malt ühelt poolt eestlastest, samas on täpse-
malt teadmata, kes nad olid ning milline oli 
see nn. teiselt poolt suguvõsa. Ajalooallikaist 
ilmneb küllaltki erakordne põlvnemislugu. 

Isapoolseid vanavanemaid uurides selgub, 
et Russowi vanaisa Anton Russow oli kind-

30 M. Kahu. Eesti pseudonüümide leksikon. Tallinn, 1991, lk. 69, 188.
31 Käesolevalt on teada, et Magnus Georg Dietz oli sündinud Kolga mõisas, kuid tema vanemate kohta puu-

duvad andmed. 
32 K. Laigna. „Revalsche Zeitungi” esimeste aastakäikude suunast. – Keel ja Kirjandus 1974, nr. 3, lk. 156. 
33 EKA, f. ÕES, M.B. 4:46: Biographie und Charakteristik des estnischen Schriftsteller Fr. Russow. Mihkel 

Kampmann avaldas sele põhjal kaks järelehüüet Russowile: ühe eesti keeles ajalehes  Postimees 6. ja 8. XI 
1906 ning ühe saksa keeles Biographie und Charakteristik des estnischen Schriftstellers Friedrich Russow. 
Sitzungsberichte der GEG 1908. Dorpat, 1909, lk. 43-47.

34 EKA, f. 194, M. 20:64, l. 1–3. Friedrich Nikolaus Russow.
35 H. Treumann. Lisandusi „Eesti rahva ennemuistsete juttude” publitseerimisloole. – Vanemast raamatukultuu-

riloost. Tallinn, 1977, lk. 122–128 (põhiliselt Friedrich Nikolai Russowi tegevusest); V. Erm. Friedrich Russow. 
– Looming 1981, nr. 6, lk. 861–871; V. Erm. Friedrich Russow. 150 aastat sünnist. – Lähtemeistrid. Artikleid 
ja uurimusi 19. sajandi Eesti kunstist. Tallinn, 1984, lk. 81–97. 

36 Fr. R. Kreutzwaldi kirjavahetus II. Kirjad A. H. Neusile, E. Sachssendahlile ja teistele 1847–1866. Tallinn, 
1956, lk. 164–165 (edaspidi Fr. R. Kreutzwaldi kirjavahetus II).
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lasti üks tähelepanuväärse saatusega eest-
lane, kes pärines Kauksi mõisast (arvatavasti 
1759. aastal sündinuna) ning lõi Kiikla-Kauksi 
mõisaomaniku Friedrich von Roseni asutatud 
koduteatris kaasa nii näitleja kui ka muusi-
kuna. Kui omanik oli sunnitud mõisa 1790. 
aastate algul panti panema ning lahkuma, 
siis võttis ta mõisateenijatest vähemalt neli 
pärisorjast (Erbkerl) toapoissi (kõigil neil oli 
ka juba perekonnanimi) endaga Tallinna kaa-
sa.37 1782. aasta hingedeloenduses olid nad 
Kiikla mõisateenijate hulgas kirjas: pärisorjast 
talupojad, mõisa toapoisid (Aufwärter) Anton 
Russow (23-aastane), Johann Löwe (35-aas-
tane), Friedrich Anderson (20-aastane) ja 
Johann Riemer (20-aastane).38 Kiikla mõisa 
koduteatri tegevuses oli kaasa löönud ka 
August Kotzebue, nii et Anton Russowist sai 
Tallinnas Roseni-Kotzebue teatri üks näitleja-
test, ametlikult aga teenis ta leiba alates 1793. 
aastast Kanuti gildi teenrina, millest annab 
tunnistust ka 25.02.1795 üles kirjutatud revis-
joniloend omakäelise allkirjaga (Zunftdiener 
Anton Russoff).39 Tema abikaasaks oli Elisa-
beth, sündinud Larsberg (1795. aasta hinge-
loendi andmetel 27-aastane). Pere laste sün-
nid on registreeritud Pühavaimu koguduse 
meetrikaraamatus40 ja 1795. aastal oli hinge-
loendis kirjas: Christina Wilhelmine (5-aas-
tane), Carolina (3-aastane) ja esimene poeg 
Friedrich Carl (üheaastane, sündis 28. 12.1793 
Tallinnas). Teine poeg Carl Gustav Andreas 
sündis Tallinnas 16.06.1798. Temast sai literaat 
Friedrich Nikolai Russowi isa ning tema sünni 
sissekanne on leitav Pühavaimu koguduse 
meetrikaraamatust.41 Anton Russow suri 49-
aastasena Tallinnas 20. jaanuaril 1809, kusjuu-
res Pühavaimu kirikuraamatus on märgitud, 
et suri endine Kanuti gildi teener, jättes maha 

oma lahutatud naise kolme lapsega (üks tütar 
oli selleks ajaks juba abiellunud).42 Friedrich 
Nikolai Russowi vanaema Elisabethi kohta 
leidub ajalooallikates vastakaid andmeid, näi-
teks tema sünniaasta kohta on kolm erinevat 
versiooni, nagu ka abikaasa Russowi eesnime 
ja tegevuse kohta. Elisabeth Larsberg koos 
lastega liikus 1814. aastal Pühavaimu kogu-
dusest Oleviste kogudusse, sest abiellus sel-
lel aastal teistkordselt muusikainstrumentide 
valmistaja-klaveritegija Johann Neidhartiga 
(1742 Ronneburgis – 02.02.1820 Tallinnas). 
Samas on leskproua Neidhardt end vanema 
poja abiellumisel Oleviste kirikuraamatus 
lasknud end tituleerida disponent (administ-
raator) Michael Russowi lesena43 ning see 
valeteade on jõudnud baltisaksa genealoogide 
kaudu üldisesse käibesse.44 Olgu mainitud, et 
disponent Michael Russowit ei leidu üheski 
varasemas Elisabeth Larsbergiga seotud alli-
kas. Elisabeth Neidhardt-Russow-Larsberg 
suri Tallinnas 18.06.1848 (märgitud 91-aasta-
sena, seega võiks sünniaastaks arvestada juba 
1757. aastat). Eelnenust koorus välja, et lite-
raat Russowi isa Carl Gustav Andreas sündis 
Tallinnas ja tema ametitegevus oli seotud Tal-
linna tolliametiga.45 

Niisiis ei seo Tallinna Russowite pere kui-
dagi tuntud publitsisti, luuletaja ja kunstniku 
Friedrich Nikolai Russowi üleskasvamist 
Paide külje all oma vanaema juures. Neus 
pidas seega silmas Russowi emapoolset liini, 
kui ütles, et sealt on vähemalt ühelt poolt 
tegemist kindlalt situeeritud eestlastega. 
Friedrich Reinhold Kreutzwaldi kirjavahetu-
ses on Neusi kirjast autentsed andmed, et lite-
raat Russow kasvas üles oma vanaema juures 
Paide lähedal maal ja õppis Paide kreiskoolis. 
Seega viibis lapseeas nooruk oma vanaema 

37 Kiikla mõisa 1795. aasta hingeloend sisaldab märget osa mõisateenijate ümberasustamisest Tallinna, nende 
hulgas ka Anton Russow. EAA, f. 1864, n. 2-V, s. 38, l. 281.

38 EAA, f. 1864, n. 2-IV, s. 3, l. 153 (Kiikla mõisa mõisateenijate hingeloend 1. V 1782).
39 EAA, f. 1864, n. 2-V, s. 6, l. 187: Revisionsliste 25. II 1795 (Zunftdiener Anton Russoff, autograaf).
40 Pühavaimu koguduse sünnimeetrika andmeid ei ole säilinud aastatest 1790–1796.
41 TLA, f. 238, n. 1, s. 4, l. 89.
42 TLA, f. 238, n. 1, s. 66, l. 20 (Anton Russow hinterlässt seine geschiedene Frau mit 3 Kinder). 
43 TLA, f. 236, n. 2, s. 7, l. 94.
44 EAA, f. 1764, n. 2, s. 320, l. l. 
45 V. Lindström. Pidevalt ilmuva eesti ajakirjanduse eelkäija. – Edasi 28.05.1957, nr 104.; J. Peegel. Eesti ajakir-

janduse algus (1766–1857). Tallinn, 1966, lk. 116. 
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juures, aga mitte isa-ema juures Tallinnas. 
Russowi isa Carl Gustav Andreas oli õige 
varakult asunud Vene riigi teenistusse, tööta-
des Tallinna tollivalitsuses tolliametniku-kir-
jutajana (Kollegien Secretarius-Zollofficient).46 
Tema abiellumise sissekannet ei ole kahjuks 
kirikuraamatutest leida, kuid poeg Friedrich 
Nikolai sünni puhul on lapse vanemateks 
märgitud Carl Gustav Russow ja Caroline 
Maria Nesor.47 Aastase vahega sündis perre 
teinegi poisslaps, Otto Aleksander, ja paari 
aasta pärast kolmas poeg Peter Carl Kons-
tantin. Arvatavalt viimase lapse sünni järel 
on abikaasa surnud (tema surma sissekannet 
säilinud kirikuraamatutes ei leidu). Tallinnas 
kaovad jäljed perekonna kohta 1832. aas-
tast, mil Oleviste kiriku personaalraamatus 
on kirjas, et ema surma järel on pereisa Carl 
Gustav Andreas suundunud kolme lapsega 
maale ja on seal arvatavalt ka surnud.48 Seega 
jäi Friedrich Nikolai Russow koos oma kahe 
vennaga varakult vaeslasteks Põhja-Eesti 
ühes maakohas, nii et nende ainsaks kasva-
tajaks oli emapoolne eestlasest vanaema, kel-
lest on teada Anton Schiefneri andmetel vaid 
perekonnanimi Jürgens.49 Arvestades seda, 
et baltisaksa nimetraditsioonis säilis tavali-
selt ka naise neiupõlvenimi, on arusaadav, 
miks Russowi vanaema enda perekonnanimi 
Jürgens erines tema tütre perekonnanimest 
Nesor. Samas ei tunne baltisaksa genealoo-
gia Nesori-nimelist perekonda,50 millist nime 
kandis literaadi ema ja seega tema isapoolne 
suguvõsa. Nesori nimi on mõnede varasemate 

uurijate arvates samastatud perekond Nestori 
nimega,51 mis aga ei ole tõene. 

Teatava juhtlõnga Russowi emapoolse 
vanaisa kohta annab Peterburi ülikoolitunnis-
tuse koopia, kus on kirjas, et Friedrich Niko-
lai Russow pärines Venemaa ülemohvitseride 
perekonda kuulunud suguvõsast.52 Russowi 
emapoolsete vanavanemate kindlakstegemi-
sel jäi uurijale võimalus välja selgitada vana-
ema Jürgensi päritolu ja elulugu, et sealtkaudu 
jõuda lähemale ka literaadi emapoolsele vana-
isale. Akadeemik Franz Anton Schiefner teavi-
tas mitmeid kordi Friedrich Reinhold Kreutz-
waldi, et noor Russow käis Peterburist Tallin-
nas oma vana eestlasest vanaema Jürgensit 
vaatamas ning 1867. aastal oli ka tema matus-
tel. Russowi vanaema suri Tallinnas 6. märtsil 
1867 ning Oleviste koguduse surmameetrika 
surmasissekandes on märgitud: suri lesestunud 
Marie Jürgens vanuses 82 aastat, üks kuu ja 
27 päeva ning ta oli sündinud Paide lähedal 
maal.53 Selle täpse daatumi järgi oli üsna lihtne 
jõuda Järvamaa kirikuraamatuteni ning leida 
Paide lähedalt maalt, s. o. Türi kihelkonna 
kirikumeetrikast Jürgensite pere ja Marie 
Jürgensi sünd, vaatamata sellele, et nimepa-
neku ajal Eestis anti Jürgensi perekonnanimi 
vähemalt 57 perekonnale ning ka baltisakslas-
tel olid Jürgensi-nimelised perekonnad.54 

1782. aasta Türi-Alliku mõisa hingere-
visjonis on mõisomanike parun Rosenite,  
s. o. isa – ülemleitnant (Obrist) Carl Gustav 
seeniori, ja samanimelisele poja, s. o. majori, 
hilisema haagikohtuniku, mõisarahva all kir-

46 Ühes tema kohta koostatud dokumendis on teda loetud ka sõjaväelaseks. EAA, f. 30, n.1, s. 24413, l. 20: 
titulaarnõunik Russow teenis (venekeelne dokument: „v Èstljandskom polubrigade tamožnyi straži – zapasnym 
oficerom”).

47 TLA, f. 236, n. 1, s. 14, l. 7.
48 TLA, f. 236, n. 1, s. 51, l. 136.
49 Fr. R. Kreutzwaldi kirjavahetus II. Tallinn, 1956, lk. 342, 383.
50 Sellest annavad tunnistust ka Tallinna Kubermangugümnaasiumi õpilaste nimekirja koostanud genealoog 

Heinrich Hradetzky andmed, kus ta kirjutas Russowi ema perekonnanimeks Nesar (H. Hradetzky. Schüler-
Verzeichnis des Revalschen Gouvernements-Gymnasiums 1805–1890. Tallinn, 1931).

51 V. Erm. Friedrich Russow. 150 aastat sünnist. – Lähtemeistrid. Artikleid ja uurimusi 19. sajandi Eesti kunstist. 
Tallinn, 1984, lk. 81.

52 EAA, f. 178, n. 1, s. 2949, l. 1–3.
53 TLA, f. 236, n. 1, s. 32b, l. 37, 38. 
54 O.-H. Elias. Johann Friedrich Jürgens (1755–1829). Aufstieg und Fall eines Revaler Kaufmann. (Ühe Tallinna 

kaupmehe tõus ja langus.) – Vana Tallinn X (XIV). Tallinn, 2000, lk. 45–66. L. Aarma. Hariduselu kuni 1918. 
aastani. – Järvamaa 2. Loodus, aeg, inimene. Tallinn, 2009, lk. 46 (Paide kreiskooli õpetajad Jürgensid). 
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jas mõisakangur Jaagu pere: Jaak (34-aas-
tane) ja tema naine Madli (19-aastane).55 9. 
jaanuaril 1785 sündis Jaagul ja tema naisel 
Madlil tütar Mari, vaderiteks olid kohalikud 
talupojad ja vabad inimesed.56 Enne 1795. 
aastat oli parun Roseni perekond sunnitud 
oma mõisa käest andma, mille järel perekond 
lahkus Rosenitele kuuluvasse Kärde mõisa, 
kus ka vana parun suri ning kuhu kangur 
Jaagu pere oma endisest elukohast Türi-Alli-
kult samuti kaasa võeti.57 Õige varsti on aga 
kangru pere tagasi Türi kihelkonnas Säre-
vere mõisas, kus 20. aprillil 1799 vkj. sündis 
Türi kirikuraamatu andmetel Särevere mõisa 
Saueaego kangru Jaagu ja tema naise Madli 
perre poisslaps Johann Reinhold Jürgens,58 
kes on juba Eesti kooli ajaloost tuntud kui 
Ataste koolmeistrite seminari juhataja selle 
asutuse töötamise aastatel 1837–1854.59 
Kangur Jaagu tütar Mari, keda nimetati ka 
major Carl Gustav von Rosen jun. tüdrukuks 
(Magd), käis Rakvere linnas 1800. aasta april-
likuus leeris ning märgiti ära nende leerilaste 
hulgas, kes on osanud hästi lugeda ja tundnud 
katekismust.60 Parun Carl Gustav Rosen jun. 
omandas Tori mõisa 1803. aastal Türi kihel-
konnas, mille pidi võlgade tõttu 1809. aastal 
loovutama, ning oli seejärel Mäeküla mõisa 

omanik. Nimetatud mõisatesse oli truult 
mõisahärrale järgnenud (õigemini kaasa 
toodud) ka kangur Jaagu pere. Parun Carl 
Gustav Rosen jun. (1765–1833) puhul oli sel 
ajal tegemist lesestunud mehega, kuigi Lii-
vimaa aadli käsiraamat väidab vastupidist.61 
19. septembril 1804 vkj. sündis Türi koguduse 
meetrikaraamatu andmeil Tori mõisa kangru 
Jaagu tütrel Maril ja parun Carl Gustav von 
Rosen junioril abieluväline tütar Caroline 
Maria.62 Temast saigi literaat Friedrich 
Nikolai Russowi ema. Kusagil varem ei ole 
Caroline Maria perekonnanime antud kui 
poja Friedrich Nikolai sünni sissekandes ja 
samuti oma meheõe lapse vaderina ning sel-
leks oli saanud parun Roseni perekonnanimi 
tagurpidi lugedes – Nesor. 63 Üldse oli sellel 
ajal kombeks anda ühiskonna ja kiriku sil-
mis aadlike ebaseaduslikult sündinud lastele 
perekonnanimeks omapäraseid nimetuletisi. 
Nii näiteks said leitnant Woldemar Conrad 
von Pistohlkorsi väljaspool abielu sündinud 
lapsed endale perekonnanimeks liitnime teise 
poole – Kors.64 

Isiklik vabadus on kangur Jaagule ja tema 
perele antud vabakirjaga 1805. aastal. Esialgu 
oli perekonnanimeks Jürgensohn, hiljem 
lühenes Jürgensiks.65 1806. aastal sündis Türi 

55 EAA, f. 1864, n. 2-IV, s. 7, l. 230.
56 EAA, f. 1237, n. 2, s. 3, l. 129.
57 EAA, f. 1865, n. 2-32-3, s. 6, l. 33 (1795. aastal oli Laiuse kihelkonda kuuluva Kärde mõisa omanik Peter August 

von Rosen (29-aastane, sünd. 1767. aastal), Carl Gustav von Rosen seniori noorem poeg. Kärde mõisa rahva 
hulgas oli ka kangur Jaagu pere, eelmises hingeloendis kirjas Türi-Alliku mõisa all.

58 EAA, f. 1237, n. 2, s. 4, l. 71.
59 Eesti kooli ajalugu I. Tallinn, 1988, lk. 486; L. Aarma. Hariduselu kuni 1918. aastani. – Järvamaa 2. Loodus, 

aeg, inimene. Tallinn, 2009, lk. 25; Eesti kooli biograafiline leksikon, 1998, lk. 67.
60 EAA, f. 3057, n. 2, s. 3, l. 4 – Rakvere Kolmainu kiriku leerilaste nimestik.
61 Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften, 1929. lk. 1114; A. v. Rosen. Skizze zu einer Familien-

Geschichte der Freiherren und Grafen von Rosen 992–1876. St. Petersburg, 1876, lk. 53. Roseni perekonna-
käsitlustes oli Mäeküla mõisaomanik Carl Gustav von Rosen jun. vanemateks Carl Gustav von Rosen sen. 
(1735–1795), pärit Liivimaalt Roosalt, kelle mõisateks olid Vaiatu Tormas, Türi-Alliku, Lokuta ja Kärde. Juniori 
ema oli Väätsa mõisaomaniku Baranoffi tütar Anna Elisabeth (1743–1826). Ülaltoodud allikatel oli insener-
ülemleitnant Carl Gustav von Rosen juniori esimeseks abikaasaks poola päritolu krahvitar Barbara Przezorska 
(oletatavad surmaajad on antud alates aastast 1803 kuni 1812. aastani) ja teiseks abikaasaks olevat olnud Caroline 
von Toll. Carl Gustav von Rosen jun. pojad esimesest abielust olid sündinud 1794. aastal ja 1796. aastal. Kahjuks 
ei leidu kirikuraamatutes abikaasade kohta ühtegi fakti, ei abiellumise ega nende surma kohta. 

62 EAA, f. 1237, n. 2, s. 4, l. 135v.
63 TLA, f. 236, n. 1, s. 14, l. 7: 3. aprillil 1828 vkj. sündis poisslaps Friedrich Nikolai, kelle isa oli Carl Gustav 

Russow (Collegien Secretarius und Zoll- und Hafenmeister) ja ema Caroline Maria, s. Nesor.
64 EAA, f. 912, n. 1, s. 217. 
65 EAA, f. 1864, n. 2-VI, s. 65, l. 135 (Tori mõisa 1811. aasta hingeloendis on märge, et kangur Jaak sai vabakirja 

1805. aastal, Kärde mõisa all oli kirjas kui pärisori – Erbkerl).
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koguduse meetrikaraamatu andmeil Kangru 
Jaagu perre veel poisslaps Carl Gustav, kelle 
eesnimed on saadud esimeselt vaderilt parun 
Carl Gustav von Rosen juuniorilt endalt.66 

Seega sai parun Roseni tütar Caroline 
Maria arvatavalt omaaegse parima kasvatuse 
mõisas, nagu ka tema ema elas usutavasti 
mõisas. 1816. aasta Türi kihelkonna Mäeküla 
mõisa (omanik haagikohtunik Carl Gustav von 
Rosen) hingerevisjonis on kirjas vaba põllu-
mees (Freie Ackerleute) Jaak Jürgensohn (73-
aastane) perega Mäekülas, kus oli veel kirjas 
naine Madli (53-aastane), 30-aastane tütar 
Mari (ilma oma tütreta) ning pojad Johann 
Reinhold (16) ja Carl Gustav (9-aastane).67 
1828. aastal sai Marie Jürgensist Riidaku 
pandimõisa valdaja ning see oli tema valdu-
ses 1836. aasta alguseni. Riidaku mõisamaa-
del (auf Hofsländer) on aga enne seda (1826. 
aasta vaherevisjoni Riidaku mõisa hinge-
loendi andmeil) elanud koos endise omaniku 
Adolf Wilhelm von Oettingeniga 22-aastane 
(aadlissoost?) neiu (Jungfer) Jürgenson, kelle 
eesnimeks on küll kirjutatud Catharina (peaks 
aga olema Karolina, sest tema märgitud vanus 
klapib 1804. aastal sündinud Marie Jürgensi ja 
Roseni tütre Caroline Maria vanusega).68 Aja-
looarhiivis koostatud elektrooniline andme-
baas „Kinnistute register” vahendab andmeid 
mõisate pantimise, ostmise ja müügi kohta, 
andmete alusena on kasutatud Eestimaa aadli 
krediitkassa arhiivifondi. Riidaku mõisa pan-
timisaktidest selgus,69 et Riidaku pandimõisa 
omanikuks sai proua Marie Jürgens 18 500 
bankorubla eest. 8. märtsil 1835 on dateeri-
tud proua Marie Jürgensi mõisa loovutamine 
Elisabeth Danckwarthile (sünd. Dubrowin) 
hinnaga 22 000 bankorubla.70 

Ataste koolmeistrite seminari juhataja 
Juhhan Jürgens (Johann Reinhold Jürgens) 
on oma eestikeelses eluloos kirjutanud ise, 
et teda õpetas kirjutama ja arvutama tema 
vanem õde Marie. 1833. aastal sai temast 
Rapla kihelkonnas asunud Riidaku mõisa 
valitseja (junkro). Tema andmetel müüdi 
mõis 20. veebruaril 1836 ära ning tema pere 
pöördus Järvamaale tagasi. Sealt aga saa-
deti ta Tartusse õppima ja 13. juunil 1837 
kinnitati Ataste koolmeistrite seminari juha-
tajaks.71 Riidaku mõisaomanikuks saamisel 
on Marie Jürgensi tehingut maikuus 1828 
allkirjastanud veel kolleegiumisekretär Carl 
Russow, keda pandimõisa ostudokumenti-
des on otseselt nimetatud Marie Jürgensi 
väimeheks.72 Ilmselt on ka tema Riidaku 
mõisa pantimisel andnud raha, mille ta aga 
oli Tallinnas teatud isikutelt laenanud ega 
olnud suutnud seda (600 bankorubla) veel 
1835. aastal tagasi maksta.73 16. veebruaril 
1834 on Marie Jürgens Riidaku mõisa hin-
geloendi allkirjastajana märgitud leseks.74 
Umbes sellel ajal oli surnud parun Carl 
Gustav von Rosen jun. (tema surmameet-
rika sissekannet ei leidu ning ilmselt ei 
vasta tõele Marie Jürgensi surmameetri-
kas abikaasaks märgitud Jürgensi-nimeline 
mees).

Marie Jürgensi tütre mees Carl Gus-
tav Russow on veel 30. mail 1835 Tallinna 
maksuvabade nimekirjas, kusjuures hinge-
loendis on kalligraafilise kirjaga kirjutatud:
kolleegiuminõunik (Kollegienrath), ametist 
lahkunud Carl Gustav Russow (37-aastane) 
poegadega: Nikolai Friedrich (7-aastane), 
Otto Aleksander (6-aastane) ja Peter Carl 
Constantin (2½-aastane).75 1835. aasta tei-

66 EAA, f. 1237, n. 2, s. 4, l. 160v: vaderiteks olid major parun Carl Gustav von Rosen, mõisamölder Schröph ja 
mõisavirtin Anna Dorothea Hollmann.

67 EAA, f. 1864, n. 2-VII, s. 133, l. 323v, 324.
68 EAA, f. 1864, n. 2-VII, s. 174, l. 301.
69 EAA, f. 2486, n. 1, s. 1197.
70 Eesti Ajalooarhiivi kinnistute registri andmebaas; Revalsche Wöchentliche Nachrichten 25. X 1835, nr. 41.
71 EAA, f. 384, n. 3, s. 40, l. 4–10: Tartu Ülikooli arhiivifondis Juhan Jürgensi eestikeelne omakäeline dokument 

„Minno ellokord”. 
72 EAA, f. 2486, n. 1, s. 1197, l. 26–32.
73 EAA, f. 30, n. 1, s. 24413 ja 24469 (Russowi võlatoimikud).
74 EAA, f. 1864, n. 2-VIII, s. 92, l. 653 (Wittwe Marie Jürgens zugehörige Gut Ridaka).
75 EAA, f. 1864, n. 2-VIII, s. 207, l. 431.
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sel poolel on Riidaku mõisa rahaliste ope-
ratsioonide käendajana kadunud väimehe 
Russowi asemel Marie mõisavalitsejast vend 
Johann Reinhold Jürgens.76 Mõisa edasipan-
timise järel on Marie Jürgens oma kolme 
lapselapsega suundunud Riidakult tagasi 
Järvamaale, Paidesse, ja on registreeritud 
Paide saksa koguduses, kus personaalraa-
matus on pastor Hammerbeck tema pere-
konnaseisuks märkinud – vallaline.77 Paide 
lähedalt maalt suundus Marie Jürgens Tal-
linna 18. veebruaril 1841, saades Oleviste 
koguduse liikmeks koos lastelastega. Selline 
teave pärineb Paide pedantselt täpse pastori 
Hammerbecki sissekandest kirikuraamatus. 
Ilmselt oli asukohavahetus seotud ka Fried-
rich Nikolai haridusteega, sest poiss oli 
õppima asunud Tallinnasse gümnaasiumi, 
mille lõpetas 1847. aastal. Russowite pere 
valduses oli siis juba Pika tänava kinnistu 
number 40 (tänapäeval Pikk t. 51), mis on 
Tallinna Linnaarhiivi kinnistute e-andme-
baasis märgitud Neidhardti majana juba 
1820. aastatel.78 Siin oli elanud pikemat aega 
vanaema Neidhardt koos oma vanema poja 
Friedrich Carl Russowi perega, kelle hulgas 
olid ka baltisaksa teadlastena tuntud pojad 
Edmund ja Valerian Russow. 

Nüüd asus vanaema Jürgens koos noo-
rema Russowi poja lastega samuti elama Pika 
tänava ajaloolisse majja. Friedrich Nikolai 
Russow jätkas oma õpinguid seejärel aasta-
tel 1847–1851 Peterburi ülikoolis õigustea-
dust tudeerides. Friedrich Nikolai sai tööd 
1852. aastal Kroonupalatis juristiharidust 
nõudnud ametikohal. Juba järgmisel aastal 
sai noormehest kubermangusekretäri kont-
rollosakonna abi (kontrol´noje otdelenie).79 
Toompea foogtikohtu esimehena töötas ta 
alates 1859. aastast, oli Revalsche Zeitungi 
toimetaja 1860–1862 ning siirdus 1863 Peter-

buri, töötades seal mäedepartemangu alluvu-
ses olnud Harkov-Krementschuki raudtee-
ametis (Bergdepartemang in der Eisenbahn 
Harkov-Krementschuk) ja aastatel 1875–1886 
Venemaa kroonumaade ministeeriumis. Ta 
oli aastatel 1865–1877 Keiserliku TA etnog-
raafiamuuseumi varahoidja ja aastatel 1886–
1899 Ermitaaži gravüüride ning joonistuste 
osakonna varahoidja. Ametiülesannete tõttu 
reisis ta Venemaal ja Kesk-Euroopas, kuulus 
Johann Köleri ümber koondunud Peterburi 
patriootide hulka. 

Kõik Russowite pere lapsed olid väga 
musikaalsed, luule- ja kunstiandelised, nagu 
see on eriti väljendunud Friedrich Nikolai 
Russowi isikus. Fr. R. Kreutzwald nime-
tas teda kõige lootustandvamaks poeediks 
noorte hulgas – tolleaegsetest laulikutest 
kahtlemata kõige anderikkamaks.80 Keskeas 
alustas ta Peterburis maaliõpinguid Johann 
Köleri käe all, olles lasknud juba üsna vara-
ses eas (28-aastaselt) Berliinis oma Tallinna-
ainelised joonistused litografeeritult trükki-
da.81 Laiahaardelise literaadina, Revalsche 
Zeitungi toimetajana hankis ta materjali 
nii Venemaa kui ka välismaa ajakirjandu-
sest. Russowi kõige lähem sõber oli Carl 
Eduard Malm, kellega koos oli valminud 
mitu kalendriväljaannet jm. 1862. aastal 
viibis Russow Malmi juures Raplas, sellest 
on säilinud Russowi joonistatud Rapla vana 
kiriku vaade. Mis „Põllumehe nõuandjasse” 
puutub, siis ei ole ka Jaan Eilart otseselt 
öelnud, et Russow oleks teksti ise valmis 
kirjutanud. Seejuures on Russow kasutanud 
pseudonüümi -ss-.82 

Samas on arvatavalt sidemed Eestimaa 
rüütelkonnaga olnud lüli, et saada rüütelkon-
nalt toetust raamatu väljaandmiseks ja Paide 
eesti koolmeistri palgarahaks. Käesoleva 
uurimuse uued perekonnaloolised faktid 

76 EAA, f. 2486, n. 1, s. 1197, l. 32. 
77 EAA, f. 3159, n. 1, s. 430, l. 31.
78 Linnaarhiivi teadustöötajalt Kalmer Mäeorult saadud väljatrükk – kinnistu nr. 40, Pikk t. 51.
79 EAA, f. 178, n. 1, s. 2949.
80 Fr. R. Kreutzwaldi kirjavahetus II. Tallinn, 1956, lk. 356.
81 H. Treumann. Lisandusi „Eesti rahva ennemuistsete juttude” publitseerimisloole. – Vanemast raamatukul-

tuuriloost. Tallinn, 1977, lk. 125.
82 M. Kahu. Eesti pseudonüümide leksikon. Tallinn, 1991, lk. 212.

Liivi Aarma / Friedrich Nikolai Russowi ja Wilhelm Friedrich Tuglase osalus „Pöllumehhe nöuandja” väljaandmisel



44 Tuna  2/2012

K Ä S I T L U S E D  

Raamatu „Põllumehe nõuandja” autor 
Tuglas ja tema suguvõsa 

1860-ndatel on isik pseudonüümiga M. Jann-
seni ajalehtedele kaastööd teinud ning olnud 
Pärnu Postimehe korrespondent algusaega-
dest peale. Pseudonüümiuurija Meelik Kahu 
ei ole seda 1860-ndate aastate alguse kaas-
tööd üksikasjalikult fikseerinud, pidades seda
ilmselt mittevajalikuks. Pseudonüümi M. saab 
sellal siduda isikuga, kes tituleeris end Järva 
Mihkliks kaastöös „Järwa Mihkle kirjast”.84 
Seega ei ole selle taga Madis, nagu arvasid 
varasemad uurijad, vaid hoopiski vabalt võe-
tud kirjanduslik nimi Mihkel või siis juba 
kirjasaatja tähistuseks (kool)meister. Samas 
on ilmselgelt Pärnu Postimehe väljaandja 
üleeelmises numbris kirjavastustes kirjutanud 
kirjasaatja M. D.-le P[aide]s: „No olete küll 
tüki aja pärast jälle välja tulnud? Olge terve! 
Mis iial võimalik peab sündima.”85

Liikudes Järvamaa Tuglase juurde, tuleb 
märkida, et nagu Jürgensite peregi, olid nad 
pärit Türi kihelkonnast. Kirna mõisa all ela-
nud, Tuglase, (Türi kihelkonna nimepanemise 
raamatus on esmase variandina Tuklaas)86 
nime võtnud suurest perest (osa nende 
suguvõsa liikmeid kirjutas oma perekonna-
nime hiljem Duglasena, samas on erinevate 
koguduste meetrikaraamatutes pastorid nad 
alati märkinud Tuglastena) võrsus tähelepa-
nuväärselt omaaegseid eesti esimesi haritlasi 
– koolmeistreid ja köstreid. Türi-Alliku naa-
bermõisa Kirna mõisa hajatalu Tuglasaare 
(1834. aastal kirjutatud ka Tubbasaare) kang-
rukoha teadaolev vanim peremees Juhan oli 
sündinud 1710. aastal, surnud pärast 1782. 
aastat.87 Tema samanimelisel kangrust pojal 
Tuglasaare Juhanil88 oli kaks poega – varasur-
nud Mihkel ja isa ametit jätkanud Jüri, kellel 

83 Raamatus „Eestlane ja tema isand” on kirjas, et rüütelkond oli korporatiivne organisatsioon ja hoolitses vaid 
iseenda eest. Vt. Eestlane ja tema isand. Talupoegade majandusliku olukorra ja nende seisundi valgustamiseks 
Eestimaal. Kirjutanud keegi, kes pole eestlane ega tema isand. Tallinn, 1959, lk. 3–176. Originaali tiitel: Der 
Ehste und sein Herr. Zur Beleuchtung der öconomischen Lage und Zustandes der Nauern in Estland. Von 
Einem, der weder ein Ehste noch dessen Herr ist. Berlin, 1861.

84 Perno Postimees 10.10.1862, nr. 40, lk. 318, 319.
85 Perno Postimees 26.09.1862, nr. 38, lk. 30
86 EAA, f. 1864, n. 2-VIII, s. 159, k. 15v, 16.
87 EAA, f. 1864, n. 2-IV, s. 7, l. 185v,186.
88 EAA, f. 1864, n. 2-VIII, s. 158, l. 34.

Friedrich Nikolai Russowi luulevihik „Ued kandlekeled”.

kinnitavad uurija Jaan Eilarti aastatetagust 
arvamust, et „Põllumehe nõuandja” välja-
andmiseks saadi raha Eestimaa rüütelkonnalt 
tänu Friedrich Nikolai Russowi vahendusele, 
nagu ka Paide eesti koolmeistri palgaraha. 
Russowi kaudu võidi sellesse üritusse kaasata 
keisri ihuarst Philipp Karell. Varasemad uuri-
jad on rüütelkonna rahalist toetust raamatu 
väljaandmisel käsitlenud igapäevase aktina, 
mida see tegelikkuses ei olnud,83 sest raha 
saamiseks oli vaja kindlasti autoriteetseid 
eestkostjaid. 
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oli lausa kümnelapseline pere. Jüri lapsed 
olid enamasti Kirna mõisast lahkunud, leides 
töö- ja elupaiku teistes Eestimaa (põhiliselt 
Põhja-Eesti) paikades. Nende hulgas oli kolm 
koolmeistrit – Juhan, Karl ja Mihkel – ning 
üks köster – Rein.89 Nende järglastest oma-
korda tegutsesid veel mitmed kooliõpetajate 
ja köstritena. Ilmselt on seejuures olnud mõju-
tavaks teguriks Tuglaste kodukohas Virikal 
juba 1740. aastatel asutatud talurahvakool 
koos kahe teise Türi kihelkonna mõisakoo-
liga. Kooli pidamine Virikal paistab olevat 
olnud pidev protsess. Kooliajaloo uurimist 
on raskendanud asjaolu, et Türi kihelkonna 
kõrgelt haritud vaimulikud ei ole suhteliselt 
madalatasemelist koolipidamist aruannetes 
mainimisväärseks pidanud. 

Tuglasaare kangru Jüri esimene poeg 
Juhan Tuglas jäi Kirnasse kodutallu. 1863. 
aastal on ta kirjutanud Õpetatud Eesti Seltsi 
küsitluslehele omakäelise vastuse (Johhan 
Tugglas), milles teavitas, et tema on Kirna 
mõisa Virika 50 lapsega külakoolis kool-
meistriks olnud viimased kaksteist aastat, 
olles juba 60 aastat vana.90 1864. aastast oli 
ta Kirna mõisa Vissovere koolmeister veel 
kümmekond aastat. 1873. aastal ta lesestus 
ning suri 1897. aastal Koerus Liigvallas. 

Eelkõige huvitab kirjasaatja kontekstis Jüri 
Tuglase poegade hulgast kuues, Madise-nime-
line (sünd. 1816 ), keda Eduard Roos nimetab 
Väinjärve vallast pärit olnud meheks, kes oli 
Paide koguduse köster ja Perno Postimehe 
ning Eesti Postimehe kaastööline ning aval-
danud materjale Maltsveti liikumise kohta.91 

Siinkohal võib nentida, et sellest teabest vas-
tab ajaloolisele tegelikkusele vaid esimene osa 
– Väinjärve vallast (mitte sealt pärit) liikus 
Madis Duglas (Tuglas) Paidesse, kus ta aga ei 
ole kunagi olnud köstri ametis. Madis Tuglase 
nime kohtab Koeru lähedal asutatud Sandhofi
karjamõisa ajalugu uurides. Nimelt on balti-
saksa Eesti kohanimede ajaloolises leksiko-
nis kirjas, et Sandhofi karjamõisa ostis 1852.
aastal talupoeg Maddis Tuglas (ise kirjutas 
Duglas), kes selle 1860. aastal Koeru pastorile 
Hoffmannile edasi müüs.92 Madis lahkus 20-
aastase noormehena kodutalust Tuglasaarest 
Järva-Peetri Kodasema mõisa oma vanema 
venna Karl Tuglase juurde, kellest tuleb juttu 
mõnevõrra hiljem. 1858. aasta hingeloendis 
on Madis kirjas Paide linna kodanike oklaadis 
ning juba siis on ta pidanud Paides oma kaup-
lust.93 1865. aastal välja antud saksakeelses 
Paide linna kinnistute ülevaates on kirjas, et 
kaupmehest linnakodanikul Madis Duglasel 
oli Paide linnas puidust maja koos kaupluse ja 
kõrvalhoonetega.94 1866. aastal asus ta Mär-
jamaale trahterit pidama, kus suri 1869. aastal 
53 aasta vanuses tüüfusesse ning maeti Koeru 
surnuaeda.95 Seega ei saa Madis Tuglas füüsi-
liselt olla Meelik Kahu leksikonis talle omista-
tud artiklite autor 1870. aastatel.96 

Kangur Jüri Tuglase üks noorematest 
poegadest Mihkel Tuglas (1822 – pärast 1870. 
a.) pakub huvi võimaliku kirjasaatja, Järva 
Mihklina. Tema oli õppinud koolmeistriame-
tit Ataste seminaris ning oli seejärel aastatel 
1841–1846 Kirnas koolmeister.971847. aastal 
liikus ta oma perega Järva-Peetri kihelkonna 

89 EAA, f. 1864, n. 2-VIII, s. 158, l. 35.
90 EAA, f. 2569, n. 1, s. 77, l. 271.
91 E. Roos. Kirjanikunimi Tuglas. – Keel ja Kirjandus 1974, nr. 3, lk. 175; Tegelikult on ka Rudolf Põldmäe oma uuri-

muses „Eesti Postimehe asutamisest” arvanud, et Paides elanud M. Duglas on Pärnu Postimehes „kirjutanud roh-
kesti, muuseas ka Järvamaa prohveti Maltsveti tegevusest ja ta sai „Eesti Postimehe” viljakamaks kaastööliseks”(R. 
Põldmäe. Eesti Postimehe asutamisest. – Kirjamehi mitmes mõõdus. Uurimusi eesti kirjanduse ja kultuuriloo 
alalt. Tallinn, 1973, lk. 125). Rudolf Põldmäe kirjutas M. Duglasest kui Eesti Postimehes esimesena kirjavastuse 
saanud isikust, kusjuures ta ei avanud lühendina esitatud esitähe taha peidetud eesnime (samas, lk. 119, 125, 128). 

92 Baltisches historisches Ortslexikon I. Estland. Bearbeitet von Gertrud Westermann. Köln–Wien, 1985, lk. 533.
93 EAA f. 3159, n. 1. s. 432, l. 16v.
94 Allgemeines Verzeichniss. Reval, 1865, lk. 6.
95 EAA, f. 1236, n. 1, s. 27, l. 300.
96 Vt. M. Kahu. Eesti pseudonüümide leksikon. Tallinn, 1991, lk. 127: Madis Duglas – Eesti Postimees 1870, nr. 

52; 1873, nr. 1 ja 1876, nr. 25, nr. 4.
97 E. Roos. Kirjanikunimi Tuglas. – Keel ja Kirjandus 1974, nr. 3, lk. 175. 
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Köisi mõisa. 1850. aastal oli seal veel kogu 
tema pere talus nr. 2598 ja seejärel vahetas 
iga kahe aasta järel elukohta. Mihkel Tugla-
sel pidi olema mingi eriline käsitöö- või muu 
erialane oskus, mida on teataval ajal mõisa-
tes kasutatud, mistõttu kulges tema elu ühest 
mõisast teise rännates (kahjuks ei ole ühest 
mõisast teise liikumise arvestuses maini-
tud tema ametit või et ta oleks olnud kool-
meister). Seega ei saanud temagi olla Järva 
Mihkliks nimetatud isik, kes Perno Postimehe 
veergudel praktilisi õpetusi jagas.

Kangur Jüri koolmeistrist poeg Karl Tug-
las (vanuselt teine poeg, sündinud 1807. aastal, 
surnud 1883) oli varakult kodunt kaugemale 
siirdunud. 1832. aastal oli 27-aastane kangru-
oskustega noormees Järva-Peetri kihelkonna 
Kodasema mõisa aidamehena endale nime-
panekul võtnud perekonnanimeks Jürgens,99 
mille muutis õige varsti teiste eeskujul Tugla-
seks/Duglaseks. Abiellunud oli ta Seidla mõi-
sas sündinud Madli Lukasega. Karl Tuglast 
on üsna varakult nimetatud algkooliõpetajaks 
(Elementarlehrer) Kodasema mõisas, ala-
tes 1842. aastast pidas ta koolmeistri ametit 
Simuna kihelkonnas Koila mõisas, kus oli kool-
meister veel 1857. aastalgi. Aastal 1862 tuli ta 
aga tagasi Järvamaale Sargveresse. Karl Tug-
lase esimene poeg Wilhelm Friedrich Duglas 
(sünd. Kodasemas 28.04.1840, käis leeris Simu-
nas 31.03.1857) on ainsana Eesti kirjandusloos 
ja retrospektiivses rahvusbibliograafias märki-
mist leidnud.100 Wilhelm Friedrich Duglas oli 
üks Simuna kihelkonnakooli õpetaja Wilhelm 
Normanni (1812–1906) teadaolevatest õpilas-
test, samas oli ta ka õppinud Tallinna elemen-
taarkoolis (arvatavasti Kentmanni poeglaste 
algkool-vaeslastekoolis). 19-aastase noor-
mehena oli ta Rapla pastori Eduard Pontus 
Halleri soovitusel asunud Kuuda koolmeistrite 

seminari abikoolmeistriks. Olles suurepärase 
muusikaandega ning hea viiuli- ja orelimän-
gija, asutas ta Kuuda seminari meeskoori. Sel-
lest alates oli koorilaul Kuuda seminaris heal 
järjel. Wilhlem Tuglas oli üks armastatumaid 
õpetajaid Kuuda seminari ajaloos.101 1860. 
aasta lõpul lahkus Tuglas seminarist Paide 
koguduse kantori ja köstri ametisse. 1861. 
aastal ilmus Tallinnas tema saksa keelest tõl-
gitud ja Tallinna tütarlaste vaestekooliõpetaja 
Johann Diesfeldti kirjastatult raamat „Jaan 
Harmsen se waene laps”.102 Vilhelm Friedrich 
Tuglas abiellus Paides 22. juunil 1862 Anna 
Maria Tammanniga (Viljandimaa, Taevere, 
28.06.1841– 20.08.1895, maetud Koerus, haual 
perekonnanimi Douglas). Wilhelm Friedrich 
Tuglas ise suri 14.10.1905 Tapal. Peres kasvas 
üles vähemalt kaheksa last. 103 

Ilmselt ükski Wilhelm Friedrich Tuglase isa 
vendadest ega arvatavasti ka isa ise ei saanud 
olla Järva kirjasaatja, kes kirjeldas 1861. aas-
tal toimunud maltsvetlaste hullumeelset tege-
vust pealkirja all „Waata, mis rumalus teeb” 
(jääb pooleli; Perno Postimees 22. veebruar 
1861, nr. 8). Selle järg (sama pealkirja all) 
algab fraasiga: „Kas lubate mind nüüd Järva 
M(adise) kihelkonna kirjadest lugu edasi 
kõnelda” (Perno Postimees 01.03.1861, nr. 9). 
Järgnevad kirjatükid „Teine kiri Järva Prohve-
tist ja tema eksitud jüngritest”, mille viimases 
lõigus on kirjas: „Järva sõbra teine kiri” (Perno 
Postimees 31.05.1861, nr. 21) ja „Kolmas kiri 
Järva Prohvetist ja tema eksitud jüngritest” 
(ilma autorita, Perno Postimees 07.06.1861, 
nr. 22). Sama aasta lõpul ilmusid veel kaks 
kokkuvõtlikku artiklit, millest esimesele, „Jär-
vamaalt. Pahast külvist paha lõikus”, on toi-
metaja lisanud autori kohta – „üks uus Järva 
sõber on mööda minnes sõnumeid saatnud” 
(Perno Postimees 15.11.1861, nr. 45, lk. 353, 

98 EAA, f. 1864, n. 2-IX, s. 122, l. 372.
99 EAA, f. 1864, n. 2-VIII, s. 154, l. 120v, 121.
100 Eestikeelne raamat 1851–1900. I. A–Q. Toim. E. Annus. Tallinn, 1995, nr. 1495; Mart Laar oma käsitluses 

rahvusliku ärkamisaja tegelastest luges üheks nende hulgas ka Wilhlem Friedrich Duglase, kuid kirjutas, et 
ta oli sündinud Virumaal taluniku (?) pojana (M. Laar. Äratajad. Rahvuslik ärkamisaeg Eestis 19. sajandil 
ja selle kandjad. Tallinn, 2006, lk. 412). 

101 L. Aarma, R. Talvoja, Ü. Viitkar. Kuuda Seminar 150. Ülevaade ja lühielulood. Juuru: Mahtra Talurahva-
muuseumi toimetised nr. 1. Põltsamaa, 2004, lk. 153–154 (edaspidi Kuuda Seminar 150).

102 Eestikeelne raamat 1851–1900. I. A-Q. Toim. E. Annus. Tallinn, 1995, lk. 231, nr. 1495.
103 L. Aarma, R. Talvoja, Ü. Viitkar. Kuuda Seminar 150. Põltsamaa, 2004, lk. 154.
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354). Sama autor jätkas maltsvetlaste lugu 
Pärnu Postimehes kaks nädalat hiljem artikliga 
„Järvamaalt. Mis keegi külvab, seda ta lõikab”, 
resümeerides sündmusi, mis lõppesid talupoe-
gade ränga peksmisega Järvamaal: „nüüd on 
see tõde meil siin täide läinud” (Perno Posti-
mees 29.11.1861, nr. 47, lk. 374). 

Teksti stiililt on artiklid küllaltki erinevad, 
mis laseb oletada, et vähemalt esimesi, 1861. 
aasta tekste on toimetaja Jannsen rohkelt 
omapoolse emotsiooniga täitnud; viimastes 
tekstides tundub olevat rohkem autori sõnas-
tust. Siin peab mainima kirjasaatja küllalt suurt 
informeeritust selja taha jäänud Maltsveti-
liikumise sündmustest, mida võidi Järvamaa 
koguduste kantseleidesse saata ka konfident-
siaalselt, aga samas võis autorit toimunust tea-
vitada ajalehe väljaandjana töötanud Friedrich 
Nikolai Russow. Järva-Madise sündmusi otse-
selt vahendanud autorile või toimetajale tea-
teid saatnud isikuks on kõige tõenäolisemalt 
Ataste koolmeistrite seminari haridusega Albu 
koolmeister Jaan Treude, kes ka ise oli 1857. 
aastal Maltsveti lugemisel käinud.104 Maltsvet-
laste kohta ilmus Pärnu Postimehes ka järg-
misel, 1862. aastal jätkuvalt pseudonüümi M. 
ja (ajalehe toimetaja Jannseni kirjavastustes 
M. D P[aide]s all) Wilhelm Friedrich Tug-
lase kirjatöid „Järvamaalt. Krimmi saabunud 
maltslaste kohta” (Perno Postimees 1862, nr. 
15, lk. 117), või „Maltslased läinud” (Perno 
Postimees, nr. 24, lk. 185). 

Tekstidest selgub, et Wilhelm Friedrich 
Duglas-Tuglas on nimetanud ennast ülalloet-
letud, osade kaupa ilmunud kirjatöös „Järva 
sõbraks”. Samalaadse väljendiga tähistas end 
ka „Põllumehe nõuandja” koostaja – „Ühhest 
sõbrast Järvamaalt”. Talumeest ja eestlast 
pidas oma sõbraks samuti Friedrich Nikolai 
Russow, kelle pöördumine lugeja poole oli 
juba perioodilise väljaande tiitliski kirjas – 
„Tallinna koddaniko ramat omma söbbradele 

male”. Nagu ka esimese väljaande algul pöör-
dumine – „Armsad söbbrad”.105 

Kirjasaatja M. D. on teavitanud lugejat 
veel eestlaste elu väga erinevatest valdkon-
dadest, nagu „Seitungi lugemisest” (Perno 
Postimees 1862 nr. 6, lk. 28, aga ka 1863, nr. 
7, lk. 52), „Ihunuhtlusest Järvamaal” (Perno 
Postimees 1862, nr. 34–36), „Järva Mihkel 
– kõrtsilori on lõbusam kui raamatute ost-
mine” (Perno Postimees 1862, nr. 40, lk. 318), 
„Eksinud talle lugu” allkirjaga „Järva sõber” 
(Perno Postimees 1862, lk. 353). 

Rudolf Põldmäe on summeerinud teemad, 
millest kõige aktiivsem kirjasaatja ja 1860-
ndate algusaastate parim Perno Postimehe 
väliskaastööline Paide köster M.(?) Duglas on 
avaldanud mitmelt poolt Järvamaalt: teateid 
ja arutlusi halbadest teedest ja taliteemär-
kide vajadusest, kihelkonnaarstidest (kellest 
oli suur puudus), Paides eesti kooli puudu-
misest, hoiatanud talurahvast ettevaatusele 
talude ostmisel, soovitanud virgemat ajalehe 
lugemist, kiitnud Paide ämmaemandate kur-
sust, hurjutanud linamüüjaid, kes olid pannud 
linakimpudesse kive, jne.106 

Kuna „Põllumehe nõuandja” lõpupool 
on pühendatud sisemisjonile, koolidele jm. 
probleemidele, siis seetõttu on arvatud, et 
raamatu koostaja pidanuks olema kooliõpe-
taja. Et M. Dietzi nimelist ei ole Paides kooli-
õpetajana ametis olnud, siis võib päris kindel 
olla, et Paide kantor ja köster Wilhelm Fried-
rich Tuglas,107 kes varem oli Kuuda seminari 
abikoolmeister, on need osad kokku pannud. 
Eriti huvitav on raamatus peatükk „Kooli-
asjust” lehekülgedel 210–211, milles jutus-
tatakse ühe K[irna] vallast tuttava talunaise 
tulekust külma ilmaga linna autorit vaatama, 
et oma noorele lapsele „tahwelt ja paberit 
osta”. Kooliajaloolised allikad tõendavad, 
et raamatus on tõepäraselt antud Kirna too-
kordse koolmeistri Hindrek Saarmo isik, kes 

104 A. Kruusberg. Materjale Maltsveti-liikumise kohta. Akadeemilise Ajaloo-Seltsi Toimetised VII. Tartu, 1931, 
lk. 49, 61, 82.

105 J. Peegel. Eesti ajakirjanduse algus (1766–1857). Tallinn, 1966, lk. 126; J. Peegel. Tallinna kodaniku raama-
tutest. F. N. Russowi 150. sünniaastapäevaks. – Keel ja Kirjandus 1978, nr. 4, lk. 228–229.

106 R. Põldmäe. Eesti Postimehe asutamisest. – Kirjamehi mitmes mõõdus. Uurimusi eesti kirjanduse ja kultuuri 
alalt. Tallinn, 1973, lk. 128.

107 EAA, f. 3159, n. 1, s. 432, l. 16.
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asus Virikale koolmeistriks 1865. aastal ning 
oli üks esimesi koolmeistreid Järvamaalt, kes 
Eesti Kirjameeste Seltsi liikmeks astunud,108 
ning kelle isa Jüri Saarmot nimetas autor oma 
vanaks sõbraks Tuglaste perekonna kodukan-
dist Kirnast. 

Wilhelm Friedrich Tuglas lahkus Paidest 
ja asus elama Sandofi poolmõisa 1869. aas-
tal, saades siin meelepärase koolmeistriameti 
esialgu väikeses saksakeelses koolis ning 
1873. aastal asutatud Koeru kihelkonnakooli 
juhatajaks,109 kusjuures tolleaegsed inimesed 
on hakanud seda nimetama Tuglase kooliks. 
Koeru koguduse köstriks oli noore Tuglase 
isa vend Rein Tuglas.110 Rudolf Põldmäe on 
oma käsitluses „Kaks laulupidu” paiguta-
nud Rein Tuglase agaraks Koeru kihelkonna 
koorijuhiks,111 kuigi ühes Põldmäe toodud 
Eesti Postimehe numbris on kirjutatud sõna-
selgelt, et koorijuhiks oli W [ilhelm] Tuglas.112 
Samas on R. Põldmäe raamatus laulupeo 
koorijuhte käsitlevas osas aga eranditult juttu 
W. Duglasest,113 kelle eesnimi ei olnud auto-
rile ilmselt teada, nagu seegi, et Rein Tuglas 
oli Wilhelm Tuglase lell. Muidugi pole selles 
segaduses väikest rolli mänginud perekonna-
nime kahetine kirjutus – Tuglas-Duglas. 

Raamatu põllumajandusosade autor, juhul 
kui see oli Paide agronoom Magnus Georg 
Dietz, ei ole autorile teadaolevalt tegelenud 
kooli- ega misjonitegevuse toetamisega Pai-
des, mistõttu ei oleks tema olnud võimeline 
kokku panema selleteemalist osa raamatus. 
Kuna koolmeistrite hariduses pidi põllumajan-
dus haarama suure osa, nagu see sõnaselgelt 
Kuuda seminari õppetöö eeskirjades paika 
oli pandud, siis pidi eesti tollane koolmeister 
olema ka samaaegselt eesrindlik põllumees 
ning põllumajandusliku teksti raamatuvajadus-

test lähtuvalt ei valmistanud kokkupanemine 
Wilhelm Friedrich Tuglasele mingeid raskusi. 

Lõpuks võiks veel kord tagasi tulla Fried-
rich Reinhold Kreutzwaldi poolt „Põllumehe 
nõuandja” leige vastuvõtu juurde ning see 
saab mõistetavaks, kui taustana on teada, 
et kogu kirjatöö põllumajanduslikus osas ei 
olnud tollasele alalisele eesti keeles leheluge-
jale peaaegu midagi uut – enamik neist prob-
leemidest olid juba läbi kirjutatud Pärnu Pos-
timehes või Eesti Postimehes, seega siis olid 
need juba tuntud teemad ja vaatepunktid. 

Kokkuvõtteks

19. sajandi keskpaigas ja sellele järgnenud 
kümnendeil oli kombeks trükkida eestikeelset 
ja Eesti-ainelist kirjandust ilma autori nimeta 
või üksiktäheliste lühendite – pseudonüümi-
dena. Eriti iseloomulik oli selles situatsioo-
nis Friedrich Reinhold Kreutzwaldi seisukoht 
bibliofiili ja raamatuköitja Mihkel Jürgensi
tegevusele, kes oma raamatute nimekirjas 
lisas trükistele ka autorite nimesid. Kreutz-
wald pahandas kõvasti ning kirjutas: „Kust 
võttis see eesel [Jürgens] õiguse minu poolt 
anonüümselt maailma saadetud raamatukest 
minu nimega märkida.”114 Tollast situatsiooni 
võisid põhjustada ka Venemaa ranged tsen-
suuriolud, mille kartuses loobuti pigem oma 
autorsusest, et mitte leida end vene sandarmi 
haardest. 

Eelnenud uurimisele toetudes võib väita, 
et raamatu „Põllumehe nõuandja” teksti kok-
kupanijaks oli Järvamaa juurtega kirjamees 
Wilhelm Friedrich Tuglas. 1866. aastal kasutas 
tema ainsana pseudonüüme M. ja M. D., mis 
veelgi kinnitavad tema autorsust raamatuteksti 
kokkupanijana. Raamatu väljaandja Friedrich 

108 Eesti Kirjameeste Seltsi aastaraamat 1874. Tõine aastakäik. Tartu, 1875, lk. 84; Eesti Kirjameeste Seltsi aas-
taraamat 1875. Kolmas aastakäik. Tartu, 1875, lk. 107; J. Eilart. Kultuurilooline Järvamaa. – Paide rajoonis. 
Kodu-uurijate seminar-kokkutulek 6.–9. augustini 1972. Artiklite kogumik. Tartu, 1972, lk. 184, 185 (Jaan 
Eilarti emapoolne suguvõsa oli samuti Saarmo).

109 EAA, f. 1236, n. 1, s. 193, l. 365.
110 EAA, f. 1236, n. 1, s. 193, l.365; R. Põldmäe. Kaks laulupidu. Tallinn, 1976, lk. 29, 30.
111 R. Põldmäe. Kaks laulupidu, lk. 29, 30.
112 Eesti Postimees 04.02.1876, nr. 5.
113 R. Põldmäe. Kaks laulupidu, lk. 133, 146, 174, 176–178, 227, 233.
114 Fr. R. Kreutzwaldi kirjavahetus II. Tallinn, 1956, lk. 444, 445–447.
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Russowi eesmärk oli eestlaste talumajanduse 
tulukuse tõstmine ning seda ideed toetas kogu 
eestlaste haritum osa eesotsas talurahva kool-
meistritega. Kahjuks ei ole allikalisi viiteid selle 
kohta, kust pärinevad varasemate uurijate and-
med M. Dietzi kohta. Kui vaadata aga Paide 
agronoomi Magnus Georg Dietzi kinnistuid 
nii linna sees (olid linnas ühed hinnalisemad) 
kui ka karjamaid ja heinamaid, siis nähtub, et 
aegapidi oli agronoom Dietzist saanud üks 
linnamaade suuromanikke.115 Tundub kaht-
lane, kas selline suuromanik mõtles eestlaste 
põllumajanduse turgutamisele ja elu edenda-
misele. Samas on teada, et misjonilembeses 
Paides oli selle tegevuse eesotsas kreisiarst 
Hermann Hesse ning rida Johann Woldemar 
Jannseni teisigi sõpru, nagu näiteks kohalikud 
rändraamatukaupmehed – Paide ehitusmeis-
ter Gustav Kabrutsk ja Christoph Sion, kes 
tegutsesid tema ajalehtede tellimise korralda-
misel ja kättetoimetamisel.116 Viimatinimetatu 
sulest ilmus 1856. aastal trükist misjonisisuline 
raamat, millest ilmus ka 1860. aastal kordus-
trükk.117 Samas ei ole aga need isikud kordagi 
üles astunud kirjasaatjatena ning on tegutse-
nud rohkem kirjasõna vahendajatena.

Tänapäeval on vajalik üle vaadata ka raa-
matu „Eestlane ja tema isand” autorsus, sest 
juba Fr. R. Kreutzwaldi kirjavahetuse publi-
katsioonist saame akadeemik Schiefneri kir-
jast lugeda, et Vassili Blagoveštšenski pole 
seda raamatut koostanud.118 Fr. R. Kreutz-
waldile endale oli samuti teada, et „„Der 
Este und sein Herr” ei olevat päris kindlasti 
mitte härra Bl. oma, vaid tema olevat ainult 
niipalju seks põhjust andnud, et raamatukese 
autor olevat kasutanud kolme poogna suuru-
ses käsikirja, mida Bl. olevat ühes vene ajakir-
jas avaldada tahtnud. Seda rääkis mulle hiljuti 
keegi Eestimaalt (Põhja-Eestist) tulnud mees 
kui kindlat fakti, tema teadvat seda kui Bl. 
naisevenna härra Nocksi käest. Autor elavat 
kuskilpool maal. Kui palju selles tõtt või valet 

on, ei tea ma kinnitada, kuid jutustaja tundus 
oma asjas kindel olevat.”119 

Ka eestikeelsest publikatsioonist „Eestlane 
ja tema isand” saame lugeda, et autor on kuu-
lutanud ennast esimesena kirjalikult eestlaseks, 
kirjeldades ühiskonnas valitsevat lõhet: „Saks-
laste ja eestlaste vahel valitsev suur erinevus 
elamises, riietuses ja toidus on mõlema rah-
vuse võõrdumise peapõhjuseks. Isegi parema 
hariduse saanud eestlased ütlevad end enami-
kel juhtumeil täiesti lahti oma kaasmaalastest 
ja salgavad nad isegi ära, mis võiks olla vaban-
datav, kui võrrelda üksteisega talupoega ja 
käsitöölist ning sakslase ja eestlase elamut ning 
nähtaks nende kontrasti.”120 Friedrich Nikolai 
Russowi põlvnemisloo valguses ei saanud see 
olla keegi muu kui tema, kes oli ühelt poolt 
tihedalt seotud eestlastega, samas põlvnedes 
ka aadlike järeltulijaist. Russow oli see isik, 
kes oli toetanud raamatu „Põllumehe nõu-
andja” väljaandmist finantsilise külje kindlus-
tamisega ning oli ka eelnimetatud saksakeelse 
teose põhiosa autoriks, milles on palju juttu ka 
1856. aasta talurahvaseadusest, mille tõlkijaks 
oli Friedrich Nikolai Russow. Üllatavalt paljud 
teemad ühtivad raamatutes „Eestlane ja tema 
isand” ja „Põllumehe nõuandja” ning see ei 
saa olla pelk juhuslik kokkulangevus.

115 Allgemeines Verzeichniss. Reval, 1865, lk. 8, 10, 11, 12.
116 L. Aarma. Kirjasõna. – Järvamaa 2. Loodus, aeg, inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, 2009, lk. 312.
117 Eestikeelne raamat 1851–1900. II. R-Y. Toim. E. Annus. Tallinn 1995, lk. 602, nr. 4287.
118 Fr. R. Kreutzwaldi kirjavahetus II. Tallinn, 1956, lk. 279.
119 Samas, lk. 283.
120 Eestlane ja tema isand. Tallinn, 1959, lk. 128.
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