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Tsensor Jaan Jõgeveri 
päevaraamatud
II

Vello Paatsi

10. VIII 1894.
Kesknädal. [– – –] 4 Aug[ustil]. tähendatud asja pärast oli Dr. Hermann täna minu juures. Lasin 
temal trükiwalitsuselt tulnud kirja läbi lugeda ja alla kirjutada, et ta seda lugenud on.

Homme hommiku tuleb siis käsikirju ühe tunni asemel kaks tundi lugeda, et tänase wõla tasa 
saaks ja Rosenbergi laulude mahakustutuste seletust edasi kirjutada. Kui ma ½9–½10 õhtu ka 
käsikirja loen, siis olen tänase wõlaga selles asjas tasa, kardan aga, et ka homme takistused tulewad.

12. VIII 1894.
Reede. Käsikirjade lugemisega jäin weel kolmanda tunni wõlga. Kingin nad õige. Millal ma nemad 
ikka ära tasun. Paberite korraldamist ei puudutanud, niisama ka alphabeti walmistamist ja Rosenbergi 
laulude kustuste seletust. Ajalehtede korraldamise ära saatmise jauks lõpetasin, ehk küll neid ära saata 
weel ei saa. Mitmed eksemplaarid puuduwad, need pidiwad trükikodadelt sisse nõutud saama. [– – –]

13. VIII 1894.
Laupäew. Töö, töö ja töö kaelani. Homme on pühapäew, aga puhkamise peale pole loota. Esmas-
päewal tuleb uute wäljamaa raamatukastide läbiwaatamine, aga minewanädalistest kastidest kinni 
peetud raamatud ja ajalehed on weel läbi waatamata. See töö piab tingimata homme tehtud saama.

Käsikirju sain täna ainult ühe tunni lugeda. Kõik aeg kulus Karowi ja K. Krügeri wäljamaa 
raamatute nimekirjade läbiwaatamiseks ära. J. Krügeri raamatute nimekiri piab weel homme 
läbiwaadatud saama. Millal ma Rosenbergi laulude mahakustutuste seletuse kallale saan, ei tea. 
Piab katsuma tulewal teisipäewal ja kesknädalal. [– – –] Olen lõpmata wäsinud, aga… tööd piab 
tegema, kui süüa tahad. Ei ole parata.

16. VIII 1894.
Teisipäew. [– – –] Mull tükib jälle Eesti küsimus ette. Mina pidasin ikka weel tänini Eesti tulewikust 
kinni, aga nüüd hakkab ka minu usk kaduma. Nii sama kiirelt, nagu Eesti elu wiimase kolmekümne 
aasta sees tõusis, näikse ta nüüd – ja juba mõnda aastat wauwat. Surnud kangelaste aseme täitjaks 
ei ilmu kedagi, wõi, mis wahest weel halwem, ilmusiwad Grenzsteinid, Hermannid ja – Tõnissonid, 
kena triumwirat Jakobsoni, Weske ja Kunderi kõrwal. Kirjanduses ei ilmu enam nii hästi kui mitte 
midagi: mõni wäärtuseta 15 leheküljeline waimulik wärk ümberpandud, mõni tõlgitud lastejutuke. 
Kõik wähegi wäärtusega kirjad, mis tsensuuri saadetud, jäätakse trükkimata, nagu Lermontowi 
Uue aja kangelane ja mõni sarnane töö. Endisel ajal tõiwad ajalehed ka sagedaste õpetlikkusi kirju, 
ammust ajast ei leia ka seal enam midagi, millel wähegi õpetliku asja haisu juures oleks. Ajalehed 
täidetakse sõnumitega kuritöödest ja tulekahjudest. Näikse nagu oleks kõik tüdinud, wäsinud, nagu 
ootaks, millal rahwas nii palju Wenekeelt saab mõistma, et sule wõiks käest maha panna ja rahwast 
Wene lehtede ja raamatute jauks jätta. Hea oleks, kui see aeg tuleks. Aga see on wõimalik ainult 
kantseläristide peas, tõelikult ei saa see iial sündima, kuid see tahab wist küll sündida, et rahwas 
haridusele selja pöörab ja magama heidab.
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18. VIII 1894.
Neljapäew. Rosenbergi kaebduse seletuse kirjutasin täitsa puhtalt ümber, tuli peale kahe kirju-
tuspoogna. Homme hommiku kirjutan ka kaaskirja walmis ja siis пошелъ minema. – Paberid kor-
raldada ei saanud. Pärast lõunat tuli Alwer1, oli eile linna sõitnud, mängisime sellega schahhi. – 
Homme tulewad J. Krügeri ja Karowi kinnipeetud raamatud läbi sorteerida ja palwekiri rektorile 
kirjutada. Tahan nimelt jälle katsuda uniwersiteeti peaseda.2 [– – –]

19. VIII 1894.
Reede. Rosenbergi kaebduse seletuse saatsin minema. Lootuse järele jäätakse mind nüüd selle 
asjaga rahule. Käsikirjade VI paki tegin walmis. Nüüd on neid juba 5 tükki, aga lõppu ei näi weel 
tulewat. Küll on seda puru kogunud ja pealegi ei ole seal mitte midagi wäärt asja. Kõige õigem oleks 
neid ahju ajada. Noh, olgu peale. – J. Krügeri ja Karowi raamatute sorteerimine jäi homse peale, 
palwekiri rektorile on ka weel kirjutamata. Ka Alphabet jäi täna tegemata. [– – –]

21. VIII 1894 г. 
Pühapäew. Alphabeti walmistamise plaani muutsin. Tänini walmistasin nii hästi keelatud kui ka 
lubatud raamatute nimede alphabeti. Wiimane töö on aga koguni wähese kasuga. Tal oleks tähtsus 
siis, kui ma raamatud, mida nimekirjas sugugi ei ole, läbi lueksin, seda aga ei saa, ma annan nad 
ikka wälja, kui nad aga keelatud ei ole. Wõtsin siis nõuuks ainult keelatud raamatute nimekirja 
walmistada. See töö on weiksem, saan temaga rutemine walmis ja on kõikide keelatud raamatute 
nimekiri joones. Siis wõib ju, kui himu ja aega on, ka lubatud raamatute nimekirja walmistama 
hakata. Alustasin wiimasest. Juuni kuul s. a. läbiwaadatud raamatute nimekirjast peale ja lähen 
tagurpidi, ühtlasi ka uueste juuretulewate raamatute nimesid juure wõttes.

24. VIII 1894.
Kesknädal. [– – –] Ma keelasin ära ajalehtedele kohtukoja sõnumetes süüdlaste täis nimesid tuua, 
sest et ma selle pärast Trükiwalitsuselt ämbri külma wett kaela sain. Mõne päewa eest käis Hassel-
blatt palumas, et nimesid ikka saaks lubatud nimetada, täna käis M. Põder3 selle sama asja pärast 
Postimehe poolt. Ei wõi soowi täita. Eksitus wõib kergeste jälle lehtedesse tulla ja Grenzstein 
walwab iga sammu järge, kus mulle külge hakata. Õnneks on ta nüüd wäljamaal. Kui ta tagasi tuleb, 
siis piab ennast jälle kaebduste wastu walmistama.
[– – –]

28 VIII 1894 г.
Pühapäew. [– – –] Interessantim4 oli mulle, mis inimestega näituse platsil kokku puutudes kuulsin. 
Kõige pealt tuttawa Bashmakowi5 mõtted Eestlaste wenestamise kohta, mis jault küll ka ajalehtedes 
juba ilmunud on. Nimelt Eestlased pidawat oma rahwuse ära salgama, selle eest pakkuwat Wene-
lane neile ökonomialasi parandusi. Näikse üks plaan olewat, mida kantselei seinte wahel ainult üks 
inimene wälja wõib aududa, kes elu ei tunne. Ökonomialised parandused, kui nad mitte niisugused 
ei ole, nagu praegu näituseks Saaremaal, kus hulga kaupa – kõneldakse külade kaupa – talunikku-
del kõik põllutöö inwentar ära müüakse, mis iga tahes uudis on, kui ka Bashmakowi parandused 

1 Andres Alver (1869–1903), arst ja luuletaja. Õppis aastail 1892–1898 Tartu Ülikoolis arstiteadust.
2 Jõgever püüdis sügisel jätkata ülikoolis pooleli jäänud õigusteaduse õpinguid (1883–1884) ja hellitas mõtet 

advokaadiks saada. (EKLA, f. 52, m. 1:12, l. 67)
3 Moritz Maximillian Põdder (1852–1905), kirjanik, ajakirjanik, kooliõpetaja. Oli Postimehe kaastööline, EKmS 

ja EÜS liige.
4 Huvitavam. sks. keeles.
5 Aleksander Bašmakov (1858–1843), vene õigusteadlane, etnograaf, ajakirjanik. Osales Läänemere kuberman-

gudes kohtureformi läbiviimisel. Ta oli silmapaistev panslavismi esindaja, mille eesmärgiks oli kõigi slaavlaste 
ühendamine Vene impeeriumi võimu alla. Mõned Bašmakovi saksakeelsed kirjad on säilinud A. Grenzsteini 
kirjakogus. Ühest Bašmakovi kirjast selgub, et A. Grenzstein küsis temalt nõu rendiküsimustes. (Vt. nt. EKLA, 
f. 38, m. 5, l. 228–230p). Ta on avaldanud mitmeid kirjutisi Läänemere kubermangude reformide kohta.
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niisugused ei ole, siis wõtawad Eestlased nemad küll wastu, aga sellega ei ole kaubast ikka weel 
midagi wälja tulnud. Eesti keelt ära unustada ja Wenekeelt asemele õppida on lihttalupojal palju 
raskem kui Bashmakow näikse arwawat. Üle pea on sarnane kauplemise plaan rohkem kentsakas, 
kui tõsine asi. On wõimalik Eestlasi wenestada, siis ei pruugi selleks sugugi kauplemist, pole see 
wõimalik, siis ei too ka Bashmakowi plaan kasu. Minu arwates saab nii wälja tulema, kui üle pea 
midagi Eestlaste wenestamisest tuleb, et neist ütleme saja aasta pärast setukesed wälja tulewad, 
kes Eesti keeli lugeda ei mõista, kellel Eesti keeli midagi kirja ei ilmu, ja Wene keelt nii palju ei 
mõista, et Wene kirju lugeda. Kudas Lätlased, seda ma ei tea, aga Eestlased näikse küll seda teed 
sammuwat. Et sarnasel korral „ökonomialistest parandustest” juttugi ei wõi olla, on iseenesest 
mõista. Metsinimese elu korda paranda nii palju kui tahad ta jääb ikka metsinimeseks, nii kaua 
kui ta ei ole hakanud oma waimu hariduse eest hoolt kandma. On Eestlased kord metsinimesteks 
saanud, siis ei paranda nende elukorda enam ükski wäljaspooline „parandamine”.

31. VIII 1894
Kesknädal. [– – –] Luteruse kirikherrade healekandja Grenzstein on Witwitski parem käsi, Bash-
makowi sõber, kõik, mis ta luiskab, et wastalisi, wenemeelelisi määrida, ustakse; siin ei saa midagi 
parata. Wahest tulewad põlwed näewad paremaid aegu, kui Wenelased nii targaks saawad, et nad 
wahet mõistawad teha Luteruse kirikherrade ja Wenemeeleliste wahel ja kui see aeg ei tule, siis 
on see Eestlastele kasuks, Wenelastele tingimata kahjuks. Aga parata ei wõi. Kes ise wägisi ennast 
waenlase hammaste wahele topib, sellele ei jõua ükski wägi abi anda.

27. IX 1894.
Teisipäew. [– – –] Trusm[ann]. annab noomitusi. Igal ühel olgu ka õigus oma nina teise asjade sisse 
toppida. Olen ma eksinud, ega tema ju minu eest tule trahwi kandma.

28. IX 1894.
Kesknädal. Ajalehtede lugemise kohta seadsin nüüd selle sama korra, mida ma tänini käsikirjade 
kohta tarwitasin. Ilma läbilugemata ei pane ühegi asjale pitsati alla. Muidugi ei kaitse ka see eksi-
tuste eest. Sagedaste ei tea tõeste, kas ühte asja lubada wõi keelata. Bismarki6 kõned, näituseks, 
Poolakate wastu pidiwad minu arwates õige hea näitus Baltlastele olema, et Sakslased palju kõwe-
mine weel teisi rahwaid pressiwad kui Wenelased. Kõik Wene lehed, ka Nowoe Wremja7, mõist-
siwad neid selles mõttes ja kiitsiwad, kuid tuli wälja, et neid ei tohtinud lubada. Риж[скiй]. Вестникъ 
käratas Balti lehtede peale selle pärast, et nad julgesid neid asju ära trükkida ja Trusm[mann]. ruttas 
mulle nende eest noomitust tegema. Säh sulle!

11. X 1894.
Teisipäew. Eile keegi noor mees, wist poesell Walgast, Hiob8 tõi käsikirja ja ajas kangeste peale, 
et ma selle otse kohe läbi waataksin. Seda ei wõinud ma lubada, sest et suur hulk teisi käsikirju 
ootawad. Kui järg tuleb, siis lubasin ette wõtta. Täna saatnud koogi ja kaks pudelit konjaki. Ma 
oleksin talle tõeste nendega wastu nägu wirutanud, kui ta oleks mull kohe käes olnud. Ta lubas 
täna tulla, aga ei tulnud. Kahju! Ma tegin, kui natuke külmemaks olin jäänud plaani temaga 
wähe nalja teha, nimelt käsikirja temale tagasi anda, aga selle tingimisega, et ta enne ise oma 
koogi ja pudelit ära wiib. Ootan, et ta homme tuleb. Niisugune lurjus! Tema julgeb mulle взятки9 
anda. [– – –]

6 Otto von Bismarck (1815–1898), Saksa poliitik, esimene Saksamaa riigikantsler ja Saksamaa ühendaja, 
väisanud ka Eestit. Bismarcki kõned on ilmunud väga paljudes väljaannetes. Eesti Rahvusraamatukogus 
leidub sellest ajastust „Fürst Bismarcks Briefe”, Berlin, 1892.

7 Vene poliitika ja kirjanduse ajaleht, ilmus Peterburis 1868–1917.
8 1894. aastal ilmus Karl Hiobi (1870–?) tõlgituna saksa kirjaniku F. Thieme (1862–?) raamat „Viimnepäew”. 

Tõlkija oli Valgas tantsuõpetaja ja tegi kaastööd mitmele ajalehele.
9 Meelehea, altkäemaks. 
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12. X 1894.
Kesknädal. Täna tegin Hiopiga nii, kudas eile märkisin. Ta tuli kella 2 umbes. Saatsin kõige koogiga 
ja konjakiga minema, muidugi käsikirja andsin weel peale kauba tagasi. – Прибалтiйскiй Листокъ 
on luba saanud iga päew lisa anda, nii et uus päewaleht jälle walmis ja minul seega 3 päewalehte 
läbi waadata.

23. X 1894.
Pühapäew. Päew läks mööda, ilma et midagi teaks temast kirjutada. Seda ja teist jahitud, õlut 
joodud, jalutatud. Asi sellega.

25. X 1894.
Teisipäew. [– – –] Tõeste ajuti tuleb wiha peale, tambiks need Eesti pärisorjad põrmuks. On keegi 
suure waewaga midagi üles ehitanud, oma raha, oma aega, oma jõudu üksinda kulutades, siis 
tulewad sadanded ja purustawad selle ära, nagu weiksed lapsed, kes purustamisest ainult lõbu 
mõistawad tunda. Nii oli Aleksandri kooli, Kirjameeste Seltsi ja teiste asutustega. Midagi paremat 
ehk sellewäärilist ehk üle pea midagi purustatud asja asemele seada, seal ei ole lusti, ei ole aega, 
ei ole julgust. Orjad! – Lugesin ja lubasin: „G. Luiga: kepp ja kalju. Seitsmekordne palweraamat ja 
kaheksa lisa”10. Eile olin uniwersiteedi raamatukogus.

27. X 1894.
Neljapäew. [– – –] Lugesin, aga ei wõi trükkida lubada käsikirja: „Issanda õpetus kaheteistkümne 
apostli läbi.” Eeskõnes on üeldud, et see ühest 1883. aastal leitud wanast käsikirjast olewat ümber 
pandud, mis teisel aastasajal pärast Kristust kirjutatud ja kutsutakse teda ostma, kui üht kallist 
warandust Ewangeliumi kõrwal. Tõlkija nimi ei ole nimetatud. Sisu ei taha heaste 2 aastasaja 
usuliste raamatute kohane olla, waid on ennem uuema aja luuletus, wähemalt sellel näul, kudas ta 
Eesti keeles ilmuda tahtis. Wõimalik, et tõlkija omad seletused teksti sisse on pistnud. Peaasi aga 
on, et mitmed õpetused sugugi ristiusuga ei taha kokku passida. [–– – –]

28. X 1894.
Reede. [– – –] Kolmas kiri on ühe Rebase11 käest Riias, kes minule „persöönlikud interessed” süüks 
annab ja Ülema Trükiwalitsusele wõi mujale lubab kirjutada kui ma tema laimukirja Imanta seltsi12 
üle, mis Olewikus pidi ära trükitud saama, uueste läbi ei lase. Noh kui mujalt temale lubatakse, 
siis hea küll, muidu wõib ta küll minu poolt luba oodates halliks minna. Nõuab wastust, mida ma 
kohustatud ei ole igale uulitsapoisile andma. [– – –]

1. XI 1894.

Teisipäew. Lugesin ja lubasin: H. Bauer, „Kolm jõulu puud”13 – Lugesin: H. Wildi j[a]. P. Grünfeldt: 
„Wägisi laulatatud. Tallinnas. T. Pihlaka kulu.” Ei luba. On tühi jutukene mõrtsukatest ja sarnasest 
kraamist.

3. XI 1894.
Neljapäew. [– – –] Lugesin ja lubasin: „Fatiniza. Naljakas operette 3es waatuses.”14 On küll tõtt 
ütelda tühi asi ja oleks wahest parem olnud teda mitte lubada.

10 Raamat ilmus küll alles 1896. a. 
11 Kommenteerija ei suutnud isikut tuvastada.
12 Jutt on Riia Eesti Seltsist „Imanta”, mis asutati 1880. aastal lauluseltsina. 
13 Tegemist on Heinrich Nikolai Baueri (1874–1927), hilisema Eesti Vabariigi haridusministri raamatuga (1894).
14 „Fatinitza” on Fanz von Suppé (1819–1895) operett ja ilmus eesti keeles 1887. Selle eestindasid K. A. Hermann 

ja T. Riomar. 1894. aastal andis Jõgever kõigepealt käsikirjale trükiloa, tõenäoliselt seda siiski ei trükitud. 
Lisaks näidendi trükiloale tuli taotleda ka lavastamisluba. See on operetile antud 17.12.1894 ja järgmisel 
aastal see ka lavastati „Vanemuises”.

Vello Paatsi / Tsensor Jaan Jõgeveri päevaraamatud II
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4. XI 1894.
Reede. Täna keelasin ühe Grenzsteini käsikirja „Prospekt”15 ära, mille kohta Grenzstein Tilk’i16 läbi 
juba teatas, et ta Trükiwalitsusele kaebama saab. Seda oli ka muidugi oodata, sest käsikiri on iseene-
sest süüta sisuga: nimelt ühe rahwuslise teaduslise raamatu programm, mida raamatut Grenzstein 
tahab wälja anda. Kuid Grenzsteini käes saab iga asi ühe roja pleki külge, nii ka rahwuse küsimus, 
mis Grenzsteini idée fixe näikse saanud olewat, nii et ta päris nõrgameelselt seda küsimust püab 
läbirääkimise alla tuua. Ridade wahelt on alati lugeda: „Eestlased! häda! häda! häda! Teie rahwus 
rööwitakse Teilt wägiwaldselt ära!” Tekstis aga seisawad kõige inetumad süüandmised Eestlaste 
kohta. Nad ei olewat muud kui hobusewargad, põletajad, truutumad riigialamad, mässajad. Kõik 
teised Eesti kirjanikud olewat rahwa ja riigi äraandjad (tuleb mõista: ennast Wenelastele ära müü-
nud), tema ainult püüdwat Eesti rahwa tõsist kasu. Sellega loodab ta, et Wenelased tema mõtetest 
aru ei saa ja temal korda läheb sellel teel Eesti rahwust alal hoida, nagu ähwardaks sellele tõeste 
midagi Wenelaste poolt. Selle sama waimu laps tahab ka tema „prospekt” olla. [– – –]

6. XI 1894.
Pühapäew. Kuberneri käest noomitus. 15 talunikku Pihkwa kubermangust olewat temale palwe sisse 
annud, kelles paluwad luba Irkutski kubermangu asuda, sest et, nagu Walguses No 3717 kirjutatud, 
olewat Jenissei ja Irkutski kubermangudes palju priid kroonumaad, kuhu Liiwimaa talunikud walit-
suse luaga wõiwat asuda. Et ka Eesti lehtedes ka muidu mitu korda tähendusi olewat olnud, kelles 
talurahwast üleskihutatawat kaugematesse riigi kohtadesse asuma, siis palub kuberneer niisugusid 
kirjasid mitte enam läbi lasta. Et sarnasid üleskihutamise kirju oleks olnud, seda ma ei mäleta, ja 
nii palju kui tean ei ole ka olnud.

8. XI 1894.
Teisipäew. Täna tahaksin peaaegu kord jälle kõik ja kõige arwustamise alla wõtta. On nagu midagi 
minul jälle liimist lahti läinud, nagu kipuks kõik tööd ja toimetused kukerpalli metsa rägastikku. 
Kust niisugune tundmine, ma õieti ei tea. Mull tuleb ette nagu piaks iga päew trükiwalitsusest käsk 
tulema: Amet maha! See oleks muidugi ilus surprise: ilma rahata, suure wõla ja juudi protsenti-
dega18. Wõlg ei wähene sugugi. Kõik sissetulek kulub igapäiseks ülespidamiseks ära ja ometi ei 
wõi ütelda, et me pillaksime, elame õige kokkuhoidlikult. Ei tea mis saab.

14. XI 1894.
Esmaspäew. [– – –] Tsentsori archiwi, mis mull tänini kaunis korratumalt pööningi peal oli, lasin 
täna kastide sisse pakkida. 4 kasti sai täis. Homme saab kastisi weel juure toodud ja kõik sisse paki-
tud. Käsikirjad on ju nüüd juba kastides, raamatute ja ajalehtede jauks on weel kastisi waja. [– – –]

30. XI 1894.
Kesknädal. Trükiwalitsus saatis minu kätte Grenzsteini kaebtuse minu peale, on õige pikk joru, 
kelles 9/10 walet ja 1/10 walet ja tõtt segamine.
Tahaksin ühe pilgu möödaläinud kuu peale heita. Kuberneeri käest sain noomituse (1)19 ja Grenzsteini 
poolt täna kaebduse. Kumbki neist ei tee wäga suurt peawalu. 18 raamatut tsenseerisin läbi ja keelasin 

15 Prospekt (4 lk.) oli saksakeelne. Grenzstein märgib samal päeval selle keelamist. Sellele järgneb kuupäevata 
Grenzsteini päevikumärge, et ta pani prospekti trükivalitsusele Peterburis isiklikult ette ja see sai trükiloa. 
Tema kirjakogus on sellest säilinud kaks trükieksemplari, kust selgub, et prospekt sai trükiloa 9. novembril 
1894 (EKLA, f. 38, m. 12, l. 260–263p).

16 Jüri Tilk (1868–1929), ajakirjanik, karskustegelane ja kooliõpetaja. Ta töötas Oleviku toimetuses 1892–1898, 
asus siis Soome. Tilk lõpetas Helsingi ülikooli ja töötas seejärel ajakirjanikuna Soome pealinnas.

17 See 13-realine nupuke ilmus tõesti 13.09.1894. Selles refereeriti ühe pealinna lehe sõnumit. Talupojad ajas 
vististi ärevusse märge, et sel aastal on ülesandmise viimane tähtaeg 31. oktoober. Loata minejaid ähvardati 
vangina tagasitoomise ja kohtu alla andmisega.

18 Kõrgetele protsentidele.
19 Sulgudes olev number on raskesti loetav.
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neist kaks ära. Ühe osa alphabeti nimekirja, mis juba minewal aastal alustasin, lõpetasin ära ja pak-
kisin tsensori archiwi, mis kaunis korratumas olekus oli, kastide sisse (14.) ja pitseerisin kinni. [– – –]

12. XII 1894.
Esmaspäew. Grenzsteini käest jälle kaebdus. See inimene on tõeste hulluks läinud. Oleks tal wähe-
matki põhjust, siis teine asi. Mässab, et mina ei luba tema „sada mõtet”20 tühjaks teha. [– – –]

17. XII 1894.
Laupäew. Juba meie Sakslasedki hakkawad tunnistama, et Balti maa laul jäädawalt lauldud on. 
N[eue]. D[örptsche]. Ztg. annab nõuu rohkem praktika tegewuse peale rõhku hakata panema ja 
„Gentlemanist” [– – –]21 saama. Tõsi ta on ka. Kuhu iial waatad, wana wärk käriseb igast küljest. 
Ka Läti-Eesti rahwuse elu on ripendamas. Rahwuse küsimuse põllul ei ole õieti midagi enam peale 
hakata, mitte et keegi Eestlastelt nende rahwuse oleks wõtnud, waid et nad teda ise ei taha. Kuhu 
waatad, seal auk. Juba õnnis Kaupo määras Eesti rahwuse tulewiku22 ära. Kõik, mis kudagi rahwu-
sesse puutub, leiab Eestlaste poolt kõige suuremat põlgamist. Ning wistist on see tõsise silmaga 
elu peale waadates õige.

1. I Pühapäew. 1895
Uus aasta. Minew aasta läks ilma mingi iseäralise sündmuseta waikselt ja õnnelikult mööda, mis 
uus toob, kes seda ette teab. Kes teab, kus ilma nurgas, wõi ametis ma tulewal aastal sell ajal olen, 
kas ja kes weel omastest ja tutwatest elawad ja kes juba siit ilmast lahkunud; kas ma isegi enam 
elawate seas wiibin. [– – –] Ka Eesti elu kohta mööda läinud aastal ei ole midagi tähtsat sündinud. 
Ta oli juubeli aasta, aga see awaldas ennast ainult kaunis halwamaitselises laulupidus ja lehtede 
kaunis ammetlikutoonilistes tagasiwaadetes. Midagi waimustawat, ülendawat ei olnud. Ajalehed 
pidasiwad läbistikku enam ehk wähem auusaste endid üles ja sõimasiwad üks teist wähe mitte et 
nad selle kasu oleksiwad ära tunnud, waid et minu käärid kõik kahtlased kirjad, laused ja sõnad 
armutumalt wälja lõikasiwad. Wäljaspidi oli ju siis ajalehe-elu üle waabatud, aga seespidi endist wiisi 
surnu luid ja konta täis. Kirjandus sammub prikeste kadumise poole, rahwa kombe-elu Siberi poole.

2. I Esmaspäew. [1895.]
[– – –] Kaunis rahutu olek oli täna, õhtu poole kadus; küsimine, mis saab, kui ametist tuleb lahkuda, 
tuli jälle kord wäe kaupa kallale. Muidugi on ju sarnased küsimused tühine enese waewamine. Kui ma 
oma kohusid nii hästi täidan, kui mull selleks iial mõistust on, siis on küsimused tulewiku kohta tühjad. 
Küll leidub jälle mõni elu ülespidamise abinõuu, sest terwel inimesel nälga surra – ei tule just hõlpsasti 
ette. Et mu ametisolek iseäranis wiimasel ajal koguni kõikuw on, on ju enam kui tõsi. Grenzstein, 
kellel kaebduste juures minu peale midagi kautada ei ole, küll aga wõita, ei saa muidugi nende kahe 
kaebdusega leppima, mis ta trükiwalitsusele, minu peale sisse andis. Tingimata saab ta kõik wedrud 
käima panema, et mind kukutada, kui ma järele ei anna ja kirjasid läbi ei lase, mida ma aga iial teha 
ei wõi, kui seadus pühaks piab peetud saama. Kuna ta minu käest oma riigiwastalise-mõttelistele 
kirjadele läbilaskmist nõuab, teeb ta ennast kaebduskirjades suureks Wenemeeleliseks, ainukeseks 
truualamaks Eestlaseks ja mind Eesti rahwuse kihutamise edendajaks, nii kaebas ta trükiwalitsusele. 
Et ta oma jesuiiti poliitikat oskab ajada, tunnistab see, et kohalised Wenelased ja koguni Rishki 
Westnik teda usuwad, mis siis ime, kui ta ka kaugemal usaldust enese wastu leiab. Grenzstein teab, et 
wähe inimesi on, kes teda nii heaste läbi näewad, kui mina, selle pärast püüab ta maksku mis maksab 
mind kukutada, ja wõimatu ei ole temal see mitte. Ühtegi tõendust ei wõi ta tuua, aga kui, nagu tall 
soow näikse olewat, iga nädal kaebdused trükiwalitsusele minu peale tema poolt lendawad, siis saab 

20 Jõgever viitab ilmselt A. Grenzsteini raamatukesele „Eesti küsimus. Sada juhtmõtet rahwuse ja politika elust” 
(1894). Need mõtted ilmusid algselt ajalehes Olevik. Jõgeveri märkust võib tõlgendada nii, et Grenzstein 
soovis nüüd ise oma sada mõtet ümber lükata.

21 Raskesti välja loetav sõna.
22 Ilmselt mõtleb Jõgever Henriku kroonika liivlaste juhti Kaupot, kes läks kokkuleplusele vallutajatega.
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juba see igawene tüütamine trükiwalitsust nii kaugele ajama, et minule ette paneb ametist lahkuda. 
Peale selle muretseb Gr[enzstein]. ka Kuberneeri juures, kus tall sõpru on, niisama ka Tartu Wenelaste 
juures selle eest, et kuskilt minu kohta hääd otsust ei antaks. Ja siiski, ma ei wõi oma südametunnistuse 
wastu temale lubada asjadest kirjutada, mida seadus keelab. Sündku, mis sünnib.

3. I Teisipäew. [1895.]
Kas ma wahest siiski üleliia kirjandust ei pitsita? Tsensoriamet on ju õige iseäraline, seadus, mis 
trükitud, ütleb selgel sõnal, mis ei wõi lubada, tsentsori praktika läheb sellest kaugele ette oma 
käreduse poolest. Nii näituseks käin ma ümberpandud juttudega sell kombel ümber, et kõik, mis 
kasulik ei ole, kahjulikuks luen ja ära keelan, nii nimelt kõik „tühjad” jutukesed teistest keeltest. 
Siiski see on weel wähem ja lootuse järele saab paremate juttude rohkema ostmise läbi tasutud, ehk 
kasu ka nii küsitaw on ja tsentsor igatahes mitte täitsa seaduse piirides ei seisa niisugusid juttusid 
keelates. Hoopis raskem asi on ennast seaduslikult ajalehtede kohta seada, nõnda et ei üleliigse 
pehmusega ega ka üleliigse käredusega seadust ei rikuks. Näituseks leht kirjutab süüta sõnadega 
süüta asjast. Teine leht leiab aga mitmesuguste keerutuste ja mõttesegamiste abil, et esimene riigi 
walitsusest halwaste kirjutanud. (Nii oli hiljuti Wirmalise23 ja Olewikuga lugu). Kuis siin olla. Kõwe-
mine tsenseerida, nii et miskisuguste keerutuste abil riigiwalitsuse juure ei wõiks jõuda, wõi teise 
lehe keerutused ka läbi lasta ja esimese lehe enda wastutamisele jätta enese eest kosta, wõi teise 
lehe (Olewiku) keerutused ära keelata. Ma tegin wiimast. Aga sellega ei ole ma weel kitsikusest 
peasenud. Ütleme, Olewik saadab mahakustutud kirja ülemale poole, mis ta wistist ka tegema saab. 
Seal saab mulle süüks antud, et ma riigiwalitsuse sõbralisi mõtteid awaldada ei luba. Oleksin ma 
aga nad lubanud, siis tuleks tingimata noomitus, miks ma Eesti lehtedes riigiwalitsuse üle waielda 
luban. Et sarnaste kitsikuste eest hoida olen ma minewa aasta jooksul üle pea igasugu poleemikat 
maha surunud, aga seaduslik ei ole sarnane surumine jällegi mitte. Raske seisukord.

25. I Kesknädal. [1895.]
Juba kolmas kaebdus Grenzsteini poolt24, ikka wana joru, tema tahtwat wenestada, mina ei lubawat 
temal seda teha ja ühtlasi lubawat teistel lehtedel kirjutada, et Grenzstein wenestada tahtwat. 
Mina tuetawat Eesti showinismust jne. Kirjutasin täna wastuse walmis ja ka puhtalt ümber, sai üks 
poogen. Grenzsteinil näikse tõsine himu olewat nii kaua kaebada kuni üks kord mõjub ja igawaks 
läheb kas Trükiwalitsusel wõi minul ja siis kas Grenzstein ise wõi mina mööda nahka saab. Hüwä! 
[– – –] Midagi muud tööd ei saanud täna teha, päew otsa jahtisin Grenzsteini kaebdusega, selle 
eest on ta aga ka kaela pealt ära, kuni uus jälle tuleb.

26. I Neljapäew. [1895.]
Täna oli jälle rahuline tööpäew, kellega õige rahul wõib olla. Niisugustel päewadel tunnen ennast alati 
iseäranis wärske. Tulewiku hirmud olen ka katsunud ära peletada. Kui ka enneaegu praeguse koha 
pealt lahti tehakse, ju saan jälle mõne koha. Parem oleks küll, kui enne wõlgadega tasa saaks. [– – –]

27. I Reede. [1895.]
[– – –] Grenzstein on Peeterburis, muidugi suusõnal oma kirjalisi kaebdusi tuetamas. Saab näha, 
kas ta jõuab oma waledega nii kaugele seal asja segada, et mull suusõnal asja waja seletama minna. 
[– – –]

28. I. Laupäew. [1895.]
[– – –] Grenzstein oli täna muidugi ka trükiwalitsuses (ta on praegu Peeterburis), ootan sealt käsku, 
et mina ka pian minema. Ega teisiti ei tulegi. Grenzstein mõistab liig heaste oma rolli mängida, 
ning trükiwalitsus, on wäga wõimalik, et laseb ennast ninapidi temast wedada.

23 Jõgever tsenseeris 1893. aasta maist ka ajalehte Virmaline. 
24 A. Grenzstein märgib ise (15.01.1895): „Neljas kaebdus tsensuri peale minema saadetud.” A. Grenzstein. 

Ajaloo album, 1900, lk. 200). Nähtavasti polnud viimane veel Jõgeverini jõudnud.
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29. I Pühapäew. [1895.]
Schahi mäng tõi mind täna ühe eluküsimuse peale, wõi õigem, awaldas mulle üht wiga minu ise-
loomus. Meie mängisime Oskariga25 7 parteid ja neist kautasin mina 5 ära ja nimelt, nagu alati, 
mängin õige heaste, aga siis teen ühe jämeda wia sisse, umbes sian emanda teise talupojale ette ja 
kautan mängu. Ma kardan, et ma wist elus karwa pealt niisama teen. Toimetan ettewaatlikult, kõik 
on rahul, seal teen hooletuse pärast sarnase jämeda wia ja kõik on mokas. Tänini on elu mulle küll, 
nii ütelda, loterii olnud, kus ma olen alati wõitnud ja siiski olen ma mõistnud niisugusid wigasid 
sisse teha, mida hoopis raske on parandada. Olgu näituseks raha asi, wõlad.

30. I Esmaspäew. [1895.]
[– – –] Mull tikkus wägisi keele peale wõrdlus Eesti rahwaga. „Maga sa rahuga!” pidin ma jällegi 
Eesti rahwa kohta hüüdma. Aga jällegi tuli takistus. Meele tuli, et seda õnnetumat rahwast, kes tõesti 
paremat osa on ära teeninud, „tema eestwedajate” poolt rahuga magadagi ei lasta. Pia kuskil ei awalda 
see rahwas enam ärksuse märki, kõik, kirjandus, rahwa elu, kõik on surija wiimsed hingetõmbused, 
kes mõistuse juba kautanud. Siiski annawad tema „eestwedajad” selle surnukehale weel hoopisid, 
ta ei jõudwat nii ruttu haisema minna ja mädanema hakata kui nemad (Grenzst[tein]. näit[eks].) 
soowiksiwad. Et need sõnad mitte wale mõtet ei sünnitaks, tähendan, et G[renzsteinil]–l mitte riiklisest 
seisukohast niisugune rutt taga ei ole, see oleks teine asi, waid Luteruse kiriku ja Sakslaste seisukohast. 
„Uinu rahus”, see on küll wist kõige parem asi, mida Eesti rahwale hauda kaasa anda wõib; halastagu 
tema „eestwedajad” niigi palju, et nad surnukeha enam jalgadega ei tambiks.

3. II Reede. [1895.]
Trusmann küsib, kudas mina lauluga „Meil tuleb abi Jumalast”26 teen, ja mis Jannsen 1887 aastal 
trükiwalitsusele selle peale wastanud, et ühes kalendris see laul trükitud olnud. Esimese punkti 
kohta saatsin temale kuberneri kirjast ärakirja, mille järele tsensor ei tohi seda laulu keelata. Teise 
punkti kohta nimetasin, et archiwist, mis korratu on, midagi leida ei wõi. [– – –]

10. II Reede. [1895.] [– – –] Olewik on jälle ühe hää hüpaku teinud. Uuemas, ilmuwas numbris 
kiidab koguni prof. Koehlerit27. Wistist on tall wanakese wastu mõni tige plaan peas, Grenzstein 
on alati selle wastu sõbralik, kellele ta mõni poriämbrid kaela tahab kallata. Ja siiski on Grenzstein 
ainuke mees, kes ka midagi teab, mis ta tahab ja pealegi midagi muud tahab, kui lugejate raha. 
Kahju, et ta jesuiidi abinõudega toimetab.

22. Juunil Neljapäew. [1895.] Juunil järel punkt maha!
[– – –] Ei ole enam suuremat lusti lõbu peale. Inimene jääb wanemaks, tülitawad elamused koor-
mawad alatasa, wäljaminekud on igal kuul sissetulekutest suuremad, wõlad kaswawad, endiste 
maksmise peale ei wõi mõteldagi ja siiski elame nii peust suhu, nagu oleks aastane palk 3000 
asemel 300 rubla. Ei saa õigid riideidgi selga. Kus wiga on, ei jaksa minu mõistus wälja uurida. 
Sest ajast  kui kroonu ameti peale hakkasin tunnen ennast iga päew õlekõrre otsas rippuwat, mis 
iga silma pilk ähwardab katkeda ja siis lendan ma kõige oma wõlgadega kuristikku. Sarnase mõju 
all alatasa aastate kaupa olla ja mitte halliks minna oleks päris ime. Olen siis ka 35 aastaselt juba 
halli habemega.

29. Juunil 1895.
Neljapäew. [– – –] See kroonu leib saab küll kümme kord raskema palehigiga teenitud, kui taluperemees 
oma leiba teenib. Sellel ei ole midagi neist waimlistest wintsutustest aimugi, mis ametnikku iga silmapilk 
luurawad. Ta sööb leiba, mis ta ise on külwanud, lõiganud ja walmistanud, ta on ise oma peremees.

25 Ilmselt Oskar Daniel. Vt. joonealust märkust 5.
26 See laul pärines J. L. E. Punscheli koraaliviiside raamatust, seda lauldi 1869. aasta laulupeol. Millised tsen-

suuriprobleemid sellega tekkisid, pole selge.
27 Johann Köler (1826–1899), maalikunstnik ja rahvusliku liikumise tegelane.
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18. Juulil 1895.
Teisipäew. [– – –] Täna trehwasime seal [raudtee ääres] Waresega28 kokku, läksime ühes. „Isamaal-
sus” näikse ka temal ära auranud olewat, ei ole kuulda enam sarnaste theemade üle kõnelema. 
Tema mõistab ennast aja woolu järele seada, see tähendab siis, et keegi niisugustest asjadest enam 
ei hooli. Üleüldiselt „isamaalasi” endises mõttes enam ei ole, olgu siis, et mõni mõttes weel meele 
tuletab endisi aegu ja mõtleb seal juures, kui rumal ta olnud. Iga üks püüab nii palju kui iial wõima-
lik, ainult iseendale elada. Üks jagu endistest töötajatest purjetab29 ööd ja päewad läbi, teine jagu 
püüab ise oma elu kindlama aluse peale seada. Endiste idea[a]liliste püüdmiste asemel walitseb 
kõige puhtam egoismus. Üeldakse, inimesed olewat tuimaks jäänud. Ei usu. See on waewalt tuimus, 
selles mõttes mis lodewus. Ei usu ka, et siin pessimismust palju hulgas oleks. Praegused töölised ei 
näi sugugi seda mööda wälja, kuid üleüldistest rahwuslisist asjust, kirjandusest jne ära hakka nen-
dega kõnelema, sarnased asjad on niisama wähe tuttwad ja huwitawad, kui Hiina kiri. Mis on selle 
nähtuse põhjus? Suurt idealismust ei awalda ülepea Eestlase iseloom, ta on läbistikku praktiline 
egoist. Kuidas tuli siis see rahwusline, paleusline liikumine aastatel 1860–1880 ja kudas ning mis 
põhjusel see liikumine siis kaheksakümnematel aastatel ikka enam wajus ja üheksakümnemate 
aastate alguseni koguni kustus? Kas see kustumine on rahwale õnneks wõi õnnetuseks? Need on 
küsimised, mis wist igaweste wastamata jääwad.

20. Augustil 1895.
Pühapäew. Ammu ei ole enam nii jäledat rõhumist enda kukla peal tunnud, kui täna, wast iialgi 
mitte nii selgelt enesele ette kujutanud, kui näruseks minu elu ennast on muutnud. Iga silmapilk 
wõin üle laewa ääre merde wisatud saada, kus näljatsed haikalad, kes praegu mind kardawad, 
ammuli suudega kallale tormawad. Paras, paras, karjuwad endised sõbrad ja waenlased, sest et 
ma sõpruse peale waatamata iga ühega puhast seadust täitsin. Ühtegi sõpra enam ei ole, kelle 
juurest tugi ja toetust wõiks leida, kõik püiawad jalga ette seada, et mind kukutada. Ma läheksin 
oma teed, ma kauksin nende tee pealt eest ära, aga ma ei saa, ei wõi. Minu wõlad ei ole weel 
maksetud ja ma ei tea, kus ja millega wõiksin ma muidu aasta jooksul oma 1500 rubla wõlga ära 
maksta, millega kauemine iga tahes kannatama ei saada. Ma ei hooliks midagi, kui wõlga ei oleks, 
nii kaua kui terwis käes, jõuaks ma igapäewase leiwa ikka teenida, aga raske saab wõlgadega 
jahtimine olema.

8. X 1895. 
Pühapäew. [– – –] Midagi iseäralist ei ole wahe peal ette tulnud, olgu siis et Ülema Trükiwalitsuse 
käest tühja asjade pärast kaks käredat noomitust sain ja kuberneeri käest meelepahanduse awal-
duse, wiimase nimelt selle pärast, et Wirmalise Toimetaja Reinwald oli trükiwalitsusele kaebduse 
sisse annud, mina lubawat Eesti lehtedele Eesti õpetuskeelest koolides kirjutada. Ilma järge küsi-
mata awaldas ka kuberner kohe oma meelepahanduse, ehk küll Reinwaldi kaebdus hoopis wale on. 
Üleüldiselt piab Eesti ajalehtede toimetajate auuks ütlema, et nad palju walwsamad ja hoolikamad 
tsensorid on, kui ükski kroonu ametnik olla wõib. Kõige wähem tähendus Eesti rahwa kasuks, mis 
mull silma wahele mõni kord trehwab jääma, ei jää neil iialgi nägemata. Kohe lendab kaebdus 
trükiwalitsusele ja minule sajab muidugi jälle naha peale. Kaewatakse otsekohe Trükiwalitsusele, 
lautatakse suusõnal kohaliste Wenelaste ringkondades laiale, mina olewat Eesti rahwuse armastaja, 
Estophil. Iseenesest on niisugune Eesti rahwa turjal ratsutamine wäga kiiduwäärt, Eesti rahwas 
piab ju Wenelasteks saama, aga et mind selle juures tööriistaks tarwitatakse ei ole mull meelt 
mööda. Tänini jätsin ma sarnased süüdistamised sekssamaks. Edaspidi waja laimajaid kohtu teel 
käsile wõtta. Niisugused närud, kes selleks weel liig wähe wäärt, et neile wastu wahtimist sülitada. 
Rõõmustand, et rahwas nende järel jookseb, neid käte peal kannab. See on ikka märk, et see rahwas 
ka muud ära teeninud ei ole kui surma, mida temale tema pailapsed pakuwad.

28 Martin (Märt) Vares (1855–1915)
29 Mõeldud on võib-olla purjutamist.
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11. X 1895.
Kesknädal. Olewiku teine toimetaja Tilk30 käis siin: „Ma soowiksin Teiega rääkida.” – „Olge heaks.” 
Wiisin oma kirjutuse tuppa. „Toimetus on tundmata käest posti kaudu hulga ära kirjasid saanud. 
Kudas neid wõiks tarwitada? Seal on ka Wirmalise toimetaja kaebdus Teie peale. Teie olewat 
„Sakalas” läbi lasknud, et Wilj[andi]. Eesti Põllum[eeste]. Seltsis jalgadega trambitud, kui otsusta-
miseks ette pandud, et Aleksandri kool endise põhja peale jääks; „Eesti Postimehes”, et neist, kes 
Wenekeelt õpiwad, hobuse wargad saawad. „Wirmaline” tahtnud selle wastu kirjutada, aga tsensor 
ei olewat lubanud. Reinwald teewad nüüd kõik tembud ära, et abiraha saada. Kronstadti Johanni31 
käest saanud kaks[sada] rubla. Teaduste Akadeemia käest palunud 50 rubla, aga teadmata, kas on 
saanud. Olewat ka Keisrile palwekirja saatnud, kelles seletanud, et tema ainukene Wenemeelne 
leht, teised aga kõik separistid ja riigi wastased. Palwekirja peale, milles ta abiraha enesele palunud, 
ei ole aga wastust tulnud.” – See on ju õige, et Reinwaldi32 kaebdus Olewiku toimetuse käes on, 
sest Tilk nimetas temast ka asju, mis mull Kuberneeri kirja läbi ka muidu tuttawad oliwad. Ülemal 
nimetatud walesüüdistused sain ma alles Tilki läbi teada. Neil nähti himu olewat palwekirja ära 
trükkida, mida ma aga lubada ei wõinud.33

23. X 1895.
Esmaspäew. [– – –] Juba mõnda päewa olen ma jälle rahutumas olekus. Kas wist mõnda weeuputust 
jälle kaebduste näul kaela ei saja? Ja asi oleks weel, kui ma nende saatanatele tõeste liiga teeksin. 
Reinwald, näituseks, kaebab, et ma pidawat enese käes numbrid kolm kuni neli päewa, kuna ma 
õieti aga wiimase kui ühe numbri alati järgmisel päewal pärast kättesaamist olen tagasi saatnud. 
Ta saadab ise hilja ära ja pahandab siis minu peale.

28. XII 1895.
Neljapäew. [– – –] Raamatukauplused hakkasiwad minule jõulukingitusi tegema, sellel põhjusel, 
et mina iga kord, kui saadetus wäljamaalt siia jõuab, otsekohe saadetuse läbi waatan ja neid mitte 
kaua oodata ei lase. Teatasin nendele täna, et ma kingitusi palun edespidi mitte saata, see põhjus, 
millel nemad saadawad, ei tähenda midagi, sest mull ei ole ka muidu õigust neid kaua oodata lasta. 
Mingisugust kasu neil oodata ei ole oma kingitustest ja nende saatmine selle pärast neile asjata 
kulu ja minule mitte head meelt ei tee. Piaks edespidi weel saadetama, siis saadan nad kohe tagasi, 
sest et ma milgi tingimisel neid ei soowi ega wõta.

25. II 1896.
Pühapäev. Ime kui kergeks Eestlane oma laste tulewiku teeks. Kõnele kellega sa tahad: Oh mu, lap-
sed. Piaks neil tulewikus kergem elu olema, kui minul omal ajal. Selle põhjusel tehti lapsest endisel 
ajal Sakslane, nüüd püütakse temast Wenelane teha. „Meie oleme nõnda arwanud, et meie õpetame 
lapsele ainult wene keelt. Ega ta koolis muidu edasi ei saa. Ta piab täitsa Wene keeli mõtlema har-
juma, siis on tall koolis kerge. See on igapäine seletus, enne Saksa nüüd Wene keele kohta ja näitab 

30 Prospekt (4 lk) oli saksakeelne. Grenzstein märgib samal päeval selle keelamist. Sellele järgneb kuupäevata 
Grenzsteini päevikumärge, et ta pani prospekti trükivalitsusele Peterburis isiklikult ette ja see sai trükiloa. 
Tema kirjakogus on sellest säilinud kaks trükieksemplari, kust selgub, et prospekt sai trükiloa 9. novembril 
1894 (EKLA, f. 38, m. 12, l. 260–263p).

31 Kroonlinna püha õiglane Joann (1829–1908), vene õigeusu vaimulik, pühak. Ta oli üks Kuremäe kloostri 
asutajaid. Eesti keeles on temalt ilmunud „Minu elu Kristuses. Mõtteid püha õigeusu koguduse Jumala-
teenistusest” (1897). Tema tegevust ja Eesti seotust on käsitlenud metropoliit Korneliuse raamat „Õigeusu 
hingekarjased Eestimaal”(2002). Loksa õigeusu kogudus ja kirik kannavad tema nime.

32 Jüri Reinvald (1853–1913) oli Virmalise (1887–1898) väljaandja ja vastutav toimetaja. Nädalaleht ilmus sel 
ajal Narvas ja seda tsenseeris Jõgever. 

33 A. Grenzstein märgib ise (01.10.1895), et sai Narvast tuttava käest paki ajalehe Virmaline pabereid. Seal oli 
mitmeid palvekirju raha saamiseks või juba laekunud raha kohta (Kroonlinna Joan 200 rubla). Virmaline 
palus raha kui ainus eesti leht, kes edendab vene kiriku ja tervikuna vene asja. (Vt. A. Grenzstein. Ajaloo 
album. 1910, lk 209.) Paberid olid ostetud-müüdud. 
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iga tahes, et wanemad ise wõera keelistes koolides sellegi raasukese mõistust, mis eestlasele üle pea 
antud, kautanud on, kui mitte koolis õppimise, siis wähemalt koolis laisklemise läbi. Ega mull iseene-
sest just selle wastu midagi ei ole, kui mölupääde lapsed prügi hunikuna Eestlaste keskes ei wedele, 
waid mujale ära kaduwad, sellest küljest on loodus asju üsna mõistlikult seadnud, sest käbi ei kukku 
kännust kaugele. Ei ole mull ka üleüldse midagi selle wastu, kui Eestlased wenelasteks saawad ja 
enam suuremate ja targemate rahwaste jalge ees risuks ei wedele, aga see ajab kopsu üle maksa, kui 
suured „rahwamehed”, kes iga päew karjuwad, wõi katsuwad karjuda: „Meie rahwus riisutakse meilt 
ära!” just nõnda teewad. Ise teewad ja Riigiwalitsuse kaela ajawad süüd. Tohoh tõprad!

7. IV 1896.
Pühapäew. Wilde34 käis. Triumwirat Saal, Lellep, Karp35 oliwad trükiseaduse põhjusel ühe sõimu-
kirja äratrükkimist Postimehes nõudnud. Kirjas anti walu Hermannile, Wanemuisele, Trükiwa-
litsusele. Wilde küsis, kas Postimees on kohustatud sarnast kirja ära trükkima. Ei ole. Peale selle 
tõmbasin poole kirja, milles trükiwalitsusele walu anti maha. Selle järeldus saab nüüd muidugi 
olema kaebdus minu peale. [– – –]

12. IV 1896.
Reede. [– – –] Paksud hallid pilwed lendawad kõleda põhja tuule käes taewa all. Nagu ilm, nii 
sama karm ka rinnas. Põhjust ei tea, aga terwe päewa käisin norus peaga. Hommikul pistis ei tea 
mis põhjusel päha: Aga kui nüüd korraga käsk tuleb: kasige minema. Seda rõõmu hõiskamist siis 
ümbruses, aga see on wähem. Ei ole raha kopikat. [– – –] 

26. IV 1896.
Reede. Imelik asi. Eestlased ei ole waimuannete poolest mitte kõhnad ja siiski on sihti rajawad 
waimud nagu käega ära pühitud. See suur aeg Eesti elus, mis Kreutzwaldi, Fahlmanni ja Jannseniga 
alustas ja Jakobsoni, Weske ning Kunderiga lõppes, ei pärandanud oma paleusi kellegile edasi. 
Algas külakoolmeistrite, taskukunstnikkude aeg nagu Kõrwid, Buschid, Hermannid, Grenzstei-
nid. Kas wõib armetumaid rahwa eestwedajaid enesele weel kujutada? Waewalt. Grenzsteinil on 
weel natuke jesuiiti kawalust, teiste kohta ei tea ühtegi muud omadust nimetada, kui et nad raha 
mõistawad tasku pista. Midagi sihti!

27. IV 1896.
Laupäew. Eesti elu oluga üleüldiselt piab ka Eesti kirjandus täitsa sammu. Raske uskuda, kui suuri 
sammusi ta kadumise poole teeb, mitte nii wäga raamatute arwu, kui nimelt raamatute sisu poolest, 
mis hoopis kaduda ähwardab, nii et mõtteta ja korrata sõnad, mis enam õigetes, arusaadawates 
lauseteski ei ole wälja üeldud, järele jääwad. Raamat, millel natuke sisu weel on, nagu näit Wilde 
„Külmale maale”36 waigitakse kadeduse pärast surnuks, kuna Retsold37 turulaulikutele jäädawaid 
ajaloo kiwa seab. Läbistikku ilmub peale hoopis sisuta kaarti mooride, õnne kaartide jne. weel 
ümberpandud juttusi. See ei oleks iseeneset weel halb, kui neil ümberpanekutel ka midagi sisu 
oleks, aga see just puudub ja silmanähtawalt ei lähe asi selles mitte paremusele, waid pahemusele. 
Wiimasel ajal hakkab ka eksemplaaride arw kahanema. Näha on, et raamatuid ei lueta. Ajalehti 
luetakse weel, aga mis nendel seest lugeda.

Nad on ju koguni sisuta, poliitika lehed nimelt ja tõmbawad ainult oma rööwli juttudega luge-
jaid. Armetu olek.

34 Eduard Vilde.
35 Andres Saal (1861–1931), kirjanik, ajakirjanik ja fotograaf. Ta töötas Oleviku toimetuses ja selle trükikojas 

1884–1897. Hans Lellep (1855–1924), kooliõpetaja Toris, C. R. Jakobsoni poolehoidja, hiljem ärimees Tartus, 
Eesti Kirjanduse Seltsi liige. Tõenäoliselt Villem Karp (1861–1941), ajakirjanik ja majandustegelane.

36 „Külmale maale!” ilmus raamatuna 1896 ja kujutas endast äratrükki ajalehes Postimees ilmunust. Järgmisel 
aastal ilmus raamatust teine trükk.

37 Joosep Robert Rezold (1847–1909), õpetaja ja kirjamees, töötas hiljem Tomskis ametnikuna.
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1.VI 1896.
Laupäew. Sain kaks совершенно секретныхъ38 eeskirja trükiwalitsuselt. Teises kästakse hoolega R. 
p. l.39 järele waadata, sest seda pidawad Luteruse usku mõisnikud ülewal ja lautawat teda Eestlaste 
keskel separat otstarbetega. Et ajalehed sarnast separat soga pudrutawad, ei ole ime, et aga walitsus 
seda usub, on küll ime. Separatismusest kõnelda Baltimaal on niisama hea kui maailma otsast tulewal 
aastal. Mõlemate uskumiseks piab õige palju ebausku ja kantselei tarkust olema. Kes kohalist elu 
tunneb, see piab sarnasid süüandmisi laimduseks. Wõimalik on ju, et mõne poolhullu mõisniku peas 
mõni sarnane mõte on, mõisniku seisus aga ja ilma ühegi erandita kõik teised seisused ei mõtlegi sepa-
ratismuse peale, mis mõned lehed neile oma tasku politika kasu pärast kaela on luuletanud. [– – –]

38 Täiesti salajane. Tsensuuriringkirju (tsirkulaare) oli mitut tüüpi: tavalised, konfidentsiaalsed, üsna salajased 
ja täiesti salajased. Pole võimatu, et neid tüüpe oli veel.

39 Ristirahva Pühapäevaleht  ilmus 1875–1919.

Trükiasjade Peavalitsuse 
täiesti salajane ringkiri 
(30.05.1896) Tartu sise-
tsensuuri üksiktsensorile. 
„Ristirahva pühapäeva 
lehte” toetab materiaal-
selt kohalik saksa luterlik 
 aadelkond, et propageerida 
eestlaste seas separatist-
likke eesmärke.  Jõgeveri 
kohustatakse suhtuma 
ajalehte erilise tähelepanu 
ja rangusega.  
Foto: Eesti Ajalooarhiiv,  
f. 321, n. 1, s. 195, l. 60.
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10. VII 1896.
Kesknädal. Formalismus õitseb. Kui kaua sarnane haiglane õitsemine saab kestma, on muidugi 
wõimata ütelda, kuid tänini on ta suurel mõõdul ikka veel kosumas. Nõuu kuulutab täna õhtu, et 
tema on näitemängude ülewaatajaks seatud ja ilma tema lubata ei tohi ükski näitemäng etendatud 
saada. Nii on siis näitemängudel juba kolm ametlist tsensori: harilik tsensor mina, näitemängude 
tsensor Peeterburis ja kolmandaks Nõuu, kes ennast kuulutuses agendiks nimetab. Nõuu nimeta-
mine saab wist kuberneeri töö olema, nagu ta ka muude asjade tsensuri Riiga tahab sisse seada, 
kes mind piawad tsenseerima. Inimesed ei mõista midagi kasulist oma ametis teha, ja jahiwad siis 
igawuse pärast sarnaste tühjade asjadega, nagu kahe ja kolmekordiste tsensorite nimetamine. [– – –]

1. IX 1896.
Pühapäew. Tont wõtku. See amet saab päris wastumeelseks. Kuberner siin. Lasi hommiku kell 9 
enese juure kutsuda. Igalt poolt, ütles, kaewatakse, et Eesti lehtedes asjust kirjutakse millest ei tohi: 
töörahwa küsimus, kooli küsimus. Mis kirjad, kus lehtedes, seda tema ei teadwat. Õige kena. Mis sa 
kuulad siis niisugusi tagaselja kaebdusi, kus kaebaja isegi ei tea mis üle kaewata. Kaebaja muidugi 
Grenzstein. Tema sõbrad, siis „Olewik” olewat ainus korraline leht. [– – –]

11. IX 1896.
Kesknädal. [– – –] Hull Prantz40 oli siin, Linda toimetaja. Selle mehega ei mõista ma midagi peale 
hakata. Нахалъ и лизоблюдъ41. Alandlik nagu koer ja häbemata nagu juut. [– – –]

23. mail 1898. Laupäew.
Eesti kirjandus on ju Eesti rahwa kohta kaunis hea, aga Eesti ajalehed − sarnasid elukaid küll teisi 
enam maailmas ei leia. Just nagu kuked, kes enne wihma sõnniku huniku otsas kaagutawad. Iga 
kord peale lugemise on niisugune tundmine, nagu oleks tosina mädamune ära söönud, päris okse 
tikub peale. [– – –]

1. juulil 1899. Neljapäew.
[– – –] Grenzstein käis siin. Mis ta õieti tahtis, ei saanud aru, kõneles sala parteidest, kellel oma 
tubli organisatsion ja oma ajalehed olewat. Tema tahtwat selle partei ära hävitada. Mõeldud oli 
muidugi Eesti Põllumeeste Seltsi kongress[i], mis oma tsentralega en[n]ast tema auu ahnuse ette 
ei taha painutada ja teda kumardada. Ta tahaks ainus juhataja ja „rahwa eestwedaja” olla, on nüüd 
waesed põllumeeste Seltsid oma auuahnuse tallermaaks walinud. [– – –]

22. juulil 1899. Neljapäew.
[– – –] Tõnisson käis küsimas, kas wõib Grensteini wastu kirjutada. [– – –]

1.augustil 1899. Pühapäew.
[– – –] Tõnisson käis küsimas, mis ta Grenzsteini wastu wõiks kirjutada, mis läbi peaseks. Küsib, kas 
ma ei astuks Eesti üliõpilaste seltsi. Wastasin: Ei astu. Ma seuksin ennast. Üeldaks, et ma parteilik 
olen ja Seltsi liigetele kergitusi teen. [– – –]

26. augustil 1899. Neljapäew.
[– – –] Grenzstein käis, ähwardas ja wandus nagu turunaine. Teised lehed tegewat temale ülekohut 
ja mina ei lubawat temale ennast kaitseda, tema tahtwat kõik abinõud minu wastu ära tarwitada. 
Ta tuli hoopis wiha pärast wärisedes sisse ja kõneles nii ärritult, et ma ainult waikima pidin. Ütlesin 
ainult: Tehke kuis arwate, ma ei wõi seda lubada, mis seadus keelab, ja mis seadus ei keela, luban 
ma iga ühele. Wastus: Mina olen Peterburis suurte meestega, ekstselentsidega kõnelenud, ma saan 
nõuu leidma, ma tulen wiimast kord siia, kas tahate mu mõtteid kuulda. Wastasin: Mul ei ole Teie 

40 Hindrik Prants (1858–1932), ajakirjanik, harrastusajaloolane. Ta töötas aastail 1893–1903 ajakirja Linda 
väljaandja ja toimetajana, hiljem teiste väljaannete juures.

41 Jõhkard (häbematu) ja teiste kulul elaja.
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mõtetega midagi tegemist, ainult sellega, mis Te kirjutate. − Siis Jumalaga. Ütles ja läks kõige 
suuremas ärewuses wälja, ukse peal weel juure lisades: Ma saan Teid ära häwitama. − Kust tal see 
äritus. Ma ei ole ju tal, nii palju kui mäletan, wiimasel ajal õige mitte midagi keelanud. Asi saab 
aga see olema, et ta mulle eile jälle ühe donossi sisse andis, mida ta trükkida tahab, ja tahab mind 
hirmutustega seda laimu kirja sundida lubama. Aga ta oli kirja ilma selle kohase lubata korrekturis 
sisse saatnud, andsin selle nüüd temale ilma läbi waatamata tagasi, tähendades, et sarnane oma 
woliline ladumine seaduse wastane on. Ta hakkab nüüd muidugi ülemale poole minu wastu laimu 
kirju kihutama, aga selles asjas ei wõi ma midagi parata. Ma täidan oma ameti kohusid, nagu 
südame tunnistus mind käsib. Ei olda minuga rahul, siis tehtagu mind lahti, aga ähwarduste läbi 
ennast seaduse täitmisest ära hirmutada ei lase. [– – –]42

15. september 1899. Kesknädal.
[– – –] Grenzstein on oma kirja „Uus hommik”, mille ma ära keelsin, trükiwalitsusele saatnud. 
Trükiwalitsus nõuab nüüd minult seletust. Kirjutasin wastust. [– – –]43

16. september 1899. Neljapäew.
[– – –] Busch nõuab käsikirjasid, mis läbiwaatamiseks saadetud. Täna tuli jälle telegramm: Millal 
nad lubatud on? Wastasin, et keelatud. Mis seal muud wastata, kui ta oodata ei taha. Ega see minu 
süü ei ole, et mulle nii palju tööd peale on pandud, et üks inimene sellega walmis ei jõua saada nii 
ruttu kui tahetakse. [– – –]

12. oktoober 1899. Teisipäew.
[– – –] Kõige parema tahtmisega ei taha enam Eesti keeles ilmuwaid raamatuid läbi lugeda jõuda, 
nagu ma tänini tegin. Eesti kirjandus kipub üle ühe tsensori pea kaswama. Pean hakkama ainult 
waatama, läbi lugeda ei jõua enam. [– – –]

13. nowembril 1899. Laupäew.
[– – –] Tõnisson ja Grenzstein kipuwad wägisi teine teisega tülitsema, waigistan neid weel sellega, 
et ei lase teine teise nime nimetada, nii et nad sunnitud on ilma nimesid nimetamata oma tülikirju 
trükkima ja see wähendab persöönlisi kallale kippumisi ja tooreid ütelusi, mille tarwitamises nad 
meistrid on. Tõnisson käis täna siin wiimase numbri jauks kirjutatud kirja näitamas, kas läbi peaseb. 
Et Grenzsteini ega Olewiku nime nimetud ei ole, siis lubasin. Samane lugu oli ka Grenzsteiniga. [– – –]

24. nowembril 1899. Kesknädal. 
[– – –] Grenzstein kirjutab Rishki Westnikus, et Eestlastel oma keelt waja ei olewat, mida ta kuskil 
ei wõiwat tarwitada, selle pärast ei olewat waja teda ka koolides õpetada. Kui aga teised lehed 
seda Wene lehest Eesti keelde ümber panewad, siis tormab ta nende kallale, nimetab neid enese 
teutajateks. See ei olewat tema süü, et Rishki Westnik nii kirjutab. Ta tahaks wenelaste ees Eesti 
keele häwitaja , Eestlaste ees aga Eesti „kauni keele”44 kaitsja olla ja tall läheb see kahepaikne 
seisukord ka kaunis hästi korda. Wenelased usuwad teda, eestlased ka, Sakslasedki ei ole temast 
hoopis ära wõõrdunud. Siit sulud maha!

2. detsembril 1899. Neljapäew.
[– – –] Trükiwalitsus saatis kaebduse minu peale mulle wastutatamiseks [vastamiseks]. Kaebdus on 

42 A. Grenzstein kirjutab samal päewal: „Olin Uue hommiku pärast tsensori juures, kes wihast turtsus ja ta 
lauale wiskas. Sellest numbrist on pea pool kustutatud.”

43 Grenzstein räägib nüüd Tallinna üksiktsensori Truusmanniga, kes selles raamatukeses midagi tsensuurivastast 
polevat leidnud, ja saadab seejärel (11.09) „Uue hommiku” pealinna tsensuuri. Pealinnas otsustatakse, et 
juhtkiri trükiluba ei saa. (vt. A. Grenzstein. Ajaloo album. 1910, lk. 276–277). Brošüüri korrektuuripoognad 
Jõgeveri märkusega on säilinud (vt. EKLA, f. 38, m.13, l. 473–484).

44 Jõgever vihjab A. Grenzsteini raamatule „Kauni keele kaitsmiseks” (1899).
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Olewiku kaastöölise Reichmanni45 poolt, kes arwab, mulle olewat ülekohus, kui ma tema turunai-
selise sõimukirja „Postimehe” wastu ära keelasin. Kirjutasin wastuse. [– – –]

10. detsembril 1899. Reede.
[– – –] Tööd on nii palju, et piad alati nagu palawikus olema. [– – –]

20. detsembril 1899. Esmaspäew.
[– – – ] Tallinnast saatis keegi hea inimene Eesti Postimehe 51 numbri punase pliiatsiga täis kritsel-
datud. Seal seisab nimelt pikk kirjutus Tallinna wabrikutest, Wilde kirjutud.46 Minu arwates ei leidu 
selles kirjas midagi iseäralist, kuid teised inimesed mõtlewad wist teisiti ja tahawad, nagu arwata 
wõib kaewata. Arutasin mõttes, mis siis saaks, kui mind lahti tehtaks. See tuleks weel natuke liig 
wara. Mull piaks natuke rohkem raha olema, praegu on 500 rub. Seda on wähe. [– – –]

23. detsembril 1899. Neljapäew. 
[– – –] Juba mitu päewa iseäraline kentsakas tundmine südame peal. Seda ei wõi rahutuse tund-
miseks nimetada, ei ole ta ka nagu halwa etteaimamine, aga armas ei ole ta ka. Teda wõiks wahest 
närwiliseks rutuks nimetada, ja wistist on ta ka nerwosität. [– – –] 

30. detsembril 1899. Neljapäew.
[– – –]. Mida kauem inimene ilmas elab, seda kahtlasemaks saab ta wälise ilma wastu ja tõmbab 
ennast nagu tigu oma koore sisse, ainult enesele katsub weel oma tegudest aru anda. Ei saa ka 
teisiti. Ütled midagi, siis üeldakse, ma tahtwat ilusate sõnade taha halbu tegusid peita; teed midagi, 
mis enese arwates üsna hea on, siis üeldakse, see sündinud wastu minu tahtmist. Ma tahtnud õieti 
halba teha, aga sellest tulnud, ilma et ma ise oleksin märganud hea wälja. [– – –]

8. januaril 1900. Laupäew.
[– – –] „Olewik” toob sõnume, ühes wäljamaa ajalehes, mille Neewa kaldal mõju, seiswat Jurjewi 
tsensori üle õitsew kirjeldus. Kirjeldus on muidugi tema enese sepitsetud. Narr! Kas ma pian tema 
ähwardusi kartma. See piab wist selle eest tasuks olema, et ma tema põllumeeste seltsi konferentsi 
kokkukutset ei lubanud awaldada, enne kui ta mulle konferentsi ärapidamiseks seaduslist luba ei 
ole ette näidanud. [– – –]

12. januaril 1900. Kesknädal.
[– – –] Tänini kirjutasin wastust Eesti kuberneeri küsimise peale J. W. Jan[n]seni47 sihtidest. Keerutasin, 
kudas mõistsin, et ennast mitte sisse kukutada ja teiselt poolt ka Jan[n]senile mitte ülekohut teha. [– – –]

14. januaril 1900. Reede.
[– – –] Kui kõik märgid ei peta, on Soome sugu rahwaste hukatus saatusest otsustatud. Päris 
soomlastest wõis tänini weel midagi loota, neil nähti kaunis elaw weri olewat, aga nüüd wõitlewad 
nad oma rahwuse eest surma wõitlust ja kindel on, et nad kautawad. Seda wõis ka ette arwata. 
Kui kaua wõib üks rahwas teise armust elada. Sarnasele olekule piab kord ots tulema ja nüüd on 
see silmapilk kätte jõudnud. Eestlastest ei ole kõnetki. Kui rahwa killukene wõib ta ju mõni aeg, 
wahest kaunis kaua weel elutseda, nagu Baskid ja muud sarnased muinasaja jätised. Eesti keeles 
wõib ka raamatuid weel kaunis kaua ilmuda, aga ilma et muu maailm seda palju märkaks. Aga 
ka see raamatute ilmumine wõib ka ainult teiste armust sündida. Eesti keelsed raamatud wõiwad 
niisama ära keelatud saada, kui Leedukeelsed ja keegi koergi ei haugu selle järel. Koolis on Eesti 
keel weel ainult nimepidi olemas, sest et teda Luteruse usuõpetuse tundides waja on. Keegi tema 

45 Arvatavalt Jaak Reichmann (1874–1945), jurist ja poliitik. Õppis Peterburi ülikoolis ning töötas advokaadina 
Tartus ja Tallinnas. Oli 1921–1922 Eesti Vabariigi kohtuminister.

46 Vt. E. W[ilde]. 1899. Kirjud kirjad. − Eesti Postimees, nr. 51, 16.12.1899, lk. 2−3.
47 Johann Voldemar Jannsen (1819–1890) oli sellal juba surnud. Mida trükivalitsus just vajas ja päris, ei 

õnnestunud selgitada.
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üle seal ei päri, kas teda õpetatakse wõi mitte ja läbistikku ei saa teda rohkem õpetatud, kui 
Luteruse usu õpetuse jauks hädaste waja. Rahwas ise põlgab teda; ajalehed, kes enesele lugejaid 
tahawad muretseda, pruugiwad ainult oma tellimiste kuulutustes hüüda, et nad Eesti keelt häwi-
tada tahawad ja nad teawad, et see lugejate meelitamiseks kõige mõjuwam abinõuu on. Kõrw tegi 
sellega alustust ja Walgus on selle läbi kõige loetawam leht. Kõrw ostab enesele majasid ja mõisaid 
selle rahaga, mida oma keelt wihkaja rahwas temale kätte kannab selle tänuks, et ta selle keele 
wastane ja wihawaenlane on. Olewik katsub tema eeskuju järel teha. Kõik need mõtted tuliwad 
mull täna Eesti grammatika kallal töötades meele, ja ma küsin, mis piaks küll ühe eluwõimulise 
rahwa liige tundma, kui ta oma rahwa heaks töötab. Wististe kujutab ta enesele ette, kui mitme 
saja ja tuhande aasta pärast weel tema nime tänuga saab nimetatud ja ta tunneb seda rohkem 
jõudu töötamiseks.

17. januaril 1900. Esmaspäew.
[– – –] Käsikirju saadetakse liig palju. Ei jõua kõiki läbi lugeda. Kirjutasin mitmele ilma lugemata 
alla. [– – –]

23. januaril 1900. Pühapäew. 
[– – –] Trusmannilt kiri. Olewat waja Eesti Postimehe peale kaewata, et ta uuemates sõnumites asju 
toob, mis tal lubatud ei ole, muidu kaebawat Eesti kuberneer. [– – –]

1. weebruaril 1900. Teisipäew.
[– – –] Grenzstein saatis lehekese, mis „Olewiku” 5. numbri juure pidawat tulema, et ta lehe seisma 
jätwat. Tal olewat wõitmata takistused ees, nende eest ära saatmiseks olewat ta sammusid teinud. 
Kui tal korda minewat takistusi eest ära saada, siis saawat ta lehte weel aasta lõpuni wälja andma. 
Kui mitte, siis andwat ta tellimise raha lehe tellijatele tagasi. Ma ei tahaks uskuda, et ta selle kuu-
lutuse wälja saadaks. See on wist ainult minu hirmutuseks kirjutatud. Sarnaseid hirmutusi on ta 
juba enne katsunud. Tall näikse süda täis olewat, et ta Wiljandis karskuse seltside koosolekul läbi 
kukkus, nagu oleks see nüüd minu süü. Ta tahab kellegi peale oma paha meelt weeretada, et teda 
kuskil ega keegi ei usalda, tema alaliste wärwimuutmiste pärast. Nii wähe lugejaid ei piaks tall 
olema, et ta selle pärast lehe piaks seisma jätma ja mina kui tsensor olen teda üle pea õige wähe 
tülitanud, siis ei wõi ka tsensuuri takistused temale põhjuseks olnud olla. 

5. weebruaril 1900. Laupäew.
[– – –] Linn on ärewuses. Igal pool kuuled ainult Grenzstein olewat tsensori ametist lahti teinud. 
Mind hoiatatakse, pakutakse oma nõuu, mis teha tuleb. Aga ma naeran kõige selle jahi peale. Teab 
Grenzstein mull ameti asjus mõnda süüd, siis on see ammu enne juba mujalt poolt märgatud ja siis 
suurustab ainult Grenzstein, et ta mind üles annab. Olen ma süüdlane, siis olen ma ka karistuse 
ära teeninud. Ei tea ta mull süüd, siis ei mõju tema ähwardused üle pea midagi. Ma olewat talle 
ülekohut teinud. Aga tema paljast sõna wõiwad ainult linnalased siin uskuda. Ülemal pool seda 
ei usta, waid nõutakse temalt tõendusi ja tunnistusi. Neid on tal wõimata anda, sest et ma temale 
mingisugust ülekohut ei ole teinud. 48

4. IV 1901. Kesknädal.
Terwe hommiku kirjutasin seletust trükiwalitsuse nõudmise peale, mis põhjusel ma „Uue aja” 

48 A. Grenzstein kirjutas (31.11.1899): „Kui minister minu kaebtuse tsensuri asjus tähelepanemata jätab, lah-
kun ma tulewal aastal ajakirjandusest ja kõigest Eesti tegewusest …” Kogu aasta püüdis Grenzstein kõigest 
väest Jõgeveri tsensoriametist kangutada ja kirjutas uuesti (31.12.1900): „Kui tsensori asjus mitte põhjalist 
muutmist ei tule, ei istu mina milgi tingimisel aasta pärast enam sellel platsil.” (Vt. A. Grenzstein. Ajaloo 
album, lk. 280–297). Magusad lootused tsensorist vabaneda siiski ei täitunud ja A. Grenzstein lahkus 1901 
lõplikult võitlusväljalt. 30. oktoobril 1901 leiame Olevikus veel ühe korra väljaandja ja vastutava toimetajana 
Grenzsteini nime, siis see kaob.
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14. numbr[is]. kirjatüki „Mis ajast − see arust”49 läbi lasknud. Sain walmis. Kas seletusega rahule 
jäädakse wõi tuleb weel muid järeldusi, seda saame edespidi näha. Täna ei saada weel ära, wahest 
on mõnda muudatust waja teha. [– – –]

10. augustil 1901. Reede.
Kirjanduse ajalugu. − Pää on segane juba mõnda päewa. Kardan, et mõistuse kaotan. On nõr-
gameelesuse tundemärkisid. Wahin teine kord hulga aega kuhugi ühe punkti peale, ilma midagi 
mõtlemata. Katsud midagi mõtelda, siis läheb peas kõik segamini. Oleks juba aastaid tagasi lahutust 
waja olnud, nüüd on wast juba hilja, ja kui ta ka hilja ei oleks, lahutust ikka ei saaks. Mul ei ole 
enesest kahju. Kaduda natuke warem ehk hiljem, see on üks puhas, lastest on kahju. [– – –]50

20. september 1901. Neljapäew.
[– – –] Sain ü[lem]. preester Leismanni51 käest hoiatuse kirja, et seda ja teist läbi laskwat, mida ei 
wõi. Kuberneeri ringkondades ei oldawat minuga rahul jne. Wana tuttaw laul. Las teewad lahti. 
Hakkasin Leismannile wastutama, kiri wenis liig pikaks, wiitsin aja ja pian siiski uue kirja kirjutama. 
Seda ei wõi saata. [– – –]

[11. weebruar 1902. Esmaspäew. 
[– – –] Hakatakse mind jälle ameti asjus närima. Leitud üks 1894. ilmunud jutluse raamat52, kus 
midagi Jumala ema ja häätegude wastu olewat. Sain Warese käest ühe wäljaande, teise Eesti üli-
õpilaste seltsist. Tõsi, mis tõsi. Maria olnud inimene ja inimesi auustada nagu Jumalat olewat 
ebajumala teenistus. Mis siis muud kui politseid waja appi kutsuda. Ja ma pian nüüd teatama, mis 
põhjusel ma seda läbi lasksin. Mis põhjusel? Muidugi ei lugenud; see on ju iseenesest mõista, et 
ma meelega ei lubanud.

[18. weebruar 1902. Esmaspäew.]
[– – –] Õhtu Taaras53 kirjanduse kommissioni koosolekul. Laupäewasel walimisel on jault uus 
eestseisus walitud, esimeheks Parts, abiks Rüütli54. Kas nad ameti wastu wõtawad, on weel tead-
mata, sest et neid endid koosolekul ei olnud. Martna55 tahab kommissioni koosoleku juhatamist 
maha panna, sest et „Postimehes” teda ja kommissioni tegewust puudutatud. Otsustakse õiendus 
„Postimehesse” saata, mida Dolf56 lubas kirjutada. Mehed on „Postimehe” peale hirmus tigedad 
ja et nad mind Tõnissoni sõbraks tont teab miks loewad, siis oli kõõrdu wahtimist minu poole 
õige rohkeste. Kõige rohkem pannakse pahaks, miks ma „Postimehel” rohkem maha ei kustuta. 
Haawikul57 wälkusivad silmad wiha pärast hoopis. Ja ise nad kuulutawad, et nad wabameelsed ja 

49 Kirjutis puudutab eesti talupoja ja mõisniku vahekorda, kus talupoeg on härra jutule tulles ikka veel sunnitud 
sisenema mõisa tagatrepist, kuidas härra jumalagajätuks ei anna mitte kätt, vaid sirutab jala. Kui talumees juhtub 
härra jalga kõrgemalt kaapama, õpetab mõisnik: „Kaapa madalamalt!” Miks Jõgever selle artikli läbi laskis, pole 
selge. Nii tsensuuriseadus kui ka ringkirjad tsensoritele kohustasid seisuste küsimust kas üldse mitte käsitlema või 
tegema seda äärmise ettevaatlikkusega. Vt. Üks talupoeg 1901. Mis ajast, see arust. − Uus Aeg, nr. 14, 17.02.01. 

50 Jõgeverile oli aastaid kestnud pingeseisund halvasti mõjunud; seda nimetatakse nüüd moodsalt tööstressiks.
51 Nikolai Leisman (1862−1947), eestlasest õigeusuvaimulik. Ta oli lõpetanud Peterburi Vaimuliku Akadeemia 

ja oli Riias Peeter-Pauli katedraalis preester, 1901. aastast ülempreester ja eestikeelsete õigeusu trükiste 
tsensor, hiljem Petseri kloostri ülem ja vaimuliku seminari rektor.

52 Ainuüksi ilmumisaasta järgi on raamatut väga raske tuvastada.
53 Tartu Taara selts asutati (1898) algselt jalgrattasõidu edendamiseks, ent sellesse hakkasid koonduma noored 

loovintelligendid ja seltsi funktsioonid laienesid.
54 Arvatavasti Johan-Oskar Rütli (1871–1949), õigusteadlane ja poliitik. Ta õppis Tartu ülikoolis ning asus Tartusse 

elama 1902. a. Oli algselt EÜS-i liige ja asutas hiljem koos mõttekaaslastega korporatsiooni „Sakala” (1908).
55 Mihkel Martna (1860–1934), ajakirjanik ja poliitik, Eesti Sotsialistliku Tööliste Partei asutaja. Aastatel 

1883–1903 tegutses Tartus, seejärel Tallinnas, kus oli ajalehe Teataja toimetuse liige.
56 Evald Dolf (1874–1953), õigusteadlane, tõlkija ja ametnik. Õppis Tartu ülikoolis õigusteadust (1898–1902), 

hiljem töötas Jõhvis ja Tallinnas.
57 Mihkel Haavik (?–1917), Aleksandri ja Treffneri gümnaasiumi vene keele õpetaja..
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„Postimees” wanameelne on. Kentsakas wabameelsus, mis ametniku peale püüab mõjuda, et ta 
wastalisel suu kinni suluks.

[2. aprill. 1902. Teisipäew.] 
Kannatamata meel, kõiki teise mõttelisi alla suruda, kõne õigus keelata! Suured enese arwates 
wabameelsed Eestlased, kes endid „Teataja”58 ümber on kogunud, sülitawad tõrwa minu peale, miks 
ma „Teataja” wastastel suud kinni ei sulu. Ma olewad Luteruse kiriklaste laagrisse läinud, ennast 
Sakslastele ära müünud. Puudub ainult weel, et nad seda ka trükiwalitsusele kaebaksiwad, nagu õnnis 
„Wirmalise” toimetaja Reinwald seda tegi. Teda ei ustud, ei ustaks ka meie „liberalide” kaebdust, 
sest et põhjusid seks ühtigi muud ei teata nimetada, kui seda, et ma nende liberaliliste lobisemiste 
wastu inimese sugu õndsakstegewast „Teataja” majandusest kirjutada luban. Tõeste mull on nendest 
„sõbradest” isu täis. Niisugust pimeduse sarnaste „õnnistegijate” hulgast ei oleks oodanud.

[3. nowembril 1902. Pühapäew.]
Liiwi kuberneeri poolt noomitus, et „Sakalas“ midagi ministeeriumi koolide59 wastu olnud. Ise 
äranis pahandataw olewat „Sakala” ütelus, rahwal olgu ometi luba ise walida, missugusid koolisid 
ta paremaks piab. Ka „Postimees” olewat palju превратнаго60 kooli asjus. Nii on siis wähemalt 
Liiwi kuberneeri poolt ainuõiguslisteks koolideks ainult ministeeriumi koolid tähendatud, kuna 
tänini ka walla ja kihelkonna koolid nendega üheõiguslised oliwad. Ministeeriumi koolid on nüüd 
keeldud asjade hulka tõstetud, kellede üle kõnelda ei tohi, see on neid wõib ainult kiita, mitte ka 
nende wõimalikkusi puudusi näidata, kuna „Postimees” selle poolest nimelt muidugi wõlsarwa-
mistes on, et ta ka walla ja kihelkonna koolisid kiidab, mida ainult laita tohtiwat. Ministeeriumi 
koolisid ei ole ju ka „Postimees” laitnud, ainult seletanud, et ka teistel koolidel head küljed on.

[5. november 1902. Teisipäew.]
Wahete peal tuleb niisugune jälkus kõige poliitika wastu, et soowiksid temast teise maailma otsa 
ära põgeneda. Kõik wale, kõik isiklised, pahatahtlised püüded, kõik nõrgemate rõhumine wõtab 
enesele ilusa kuue ümber, ehitab ennast ilusate kõnekäänudega inimese armastusest, nõrkade 
tuetamisest, nimetab ennast poliitikaks ja hakkab koguni ise uskuma, et ta see heategew waim on, 
milleks ta ennast nimelt kujutab. Nii sünnib igal pool ja igal ajal. […] Sarnase poliitika keskel pian 
ka mina elama, sinna ja tenna laweerima, et ennast wee peal hoida, kasuta, wiljakandwa tööta elu 
mööda saatma, aga nii on kord elu.

Tekstid on võetud: Eesti Kultuurilooline Arhiiv (EKLA), f. 52, m. 1:12. Päevik 1893–1895; m. 2:1. 
Päevik 1895–1897; m. 2:2. Päevik 1898–1899; m. 2:3. Päevik 1899–1912; m. 2:4. Päevik 03.04.–
07.10.1901; m. 2:5. Päevik 1902.

Artikkel on valminud sihtfinantseeritava teema „Kirjanduse formaalsed ja informaalsed võrgustikud 
kultuuriloo allikate põhjal” (IUT22-2) raames.

58 Esimene eestikeelne päevaleht Tallinnas. Selle väljaandjaks oli Konstantin Päts. Ajaleht ilmus 1901–1905. 
Ajalehte tsenseeris J. Truusmann.

59 Ministeeriumikoole, mis olid kolme- või viieaastase õppeajaga, hakati Eestis asutama riigivalitsuse toel 
ja rahastamisel alates 1887. aastast. Õpetajate palga ja koolivara kulud tasus riik, jooksvat majandamist 
toimetas vald. Valitsus soosis igati ministeeriumikoolide asutamist ja vallakoolide muutmist ministeeriu-
mikoolideks.

60 Moonutatud, võltsi. 

Vello Paatsi 

(1948), PhD, vanemteadur, Eesti Kirjandusmuuseum, Vanemuise 42, 51003 Tartu, vello@kirmus.ee
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