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aja osas leiduvatele vigadele on retsensendid 
autori hiljutise monograafiaga seoses varemgi
osutanud.11 

Raamatus on ka ebatäpsusi, näpu- ja trü-
kivigu, millest mõned näited: dominiiklased 
lahkusid Tallinnast (Toompealt) enne sinna 
saabumist (lk. 33), Menšikov suri enne, kui oli 
sündinud (lk. 113); Frederik II kinkis Saare-
Lääne piiskopi õigused oma vennale Magnusele 
1660. aastal (õige on 1559); Peeter I kinnitas 
Tallinna privileegid 1711. aastal (lk. 110; õige on 
1712); kord on kirjutatud Zinzendorff (lk. 130), 
kord Zinsendorff (lk. 130, 136). Bibliograafias
on Tallinna Linnaarhiivi fotokogu arhiiviviite 
numbriks vaheldumisi 1455 ja 1465, õige on 
viimane. Lk. 207 hakkas silma, et 1905. aastal 
„Päts ja Teemant põgenesid töölisteks riieta-
tuna Liivimaale”, kuid pigem olnuks oluline, 
et nimetatud lahkusid Eestist ja jäid mitmeks 
aastaks pagulusse.

Akadeemilisel ajaloolasel tasub loetletud 
eksimuste taustal raamatule viitamisel ettevaat-
lik olla. Väljaande žanri ja peamise adressaadi 
seisukohast ei ole enamik esile toodud puudus-
test ja vigadest siiski kuigi olulised ega ohtlikud. 
Mõistagi eeldab üks lühiajalugu valikuid ja 
väljajätmisi, mistõttu märkab küllap iga lugeja 
sealt (talle olulisi) puuduvaid või põhjalikumat 
käsitlust nõudvaid sündmusi ja teemasid.12 
Peamine on aga, et raamatut on huvitav lugeda 
ja et soovi korral saab Tallinna ajaloost üpris 
põhjaliku ülevaate. Võib arvata ja loota, et 
tänu kultuuripealinna staatusega kaasnevale 
rahvusvahelisele tähelepanule Tallinna suhtes 
sugeneb raamatule huvilisi rohkem, kui neid 
olnuks mõnel muul ajal. Kokkuvõttes tuleb kõi-
giti tunnustada saksa kolleegide ettevõtlikkust 
ja vaeva ühe Tallinna ajalookirjanduse tühimiku 
vähemasti osalisel täitmisel. Eesti ajaloolastele 
jääb „Tallinn. Eine kleine Geschichte der Stadt” 
meenutama juba kaua aega akuutset vajadust 
kaasaegse Tallinna ajaloo akadeemilise üldkä-
sitluse järele.    

Lea Kõiv

11 E. Küng ja M. Laur. Ralph Tuchtenhagen: Zentralstaat  
und Provinz im frühneuzeitlichen Nordosteuropa. 
– Forschungen zur baltischen Geschichte 5 (2010), 
lk. 315–322; A. Andresen: Journal of Baltic Studies 
2010, nr. 3, lk. 396–399 ja E. Küng: Akadeemia 2009, 
nr. 12, lk. 2353–2373.

12 Vt. nt. M. Laar. Sakslaste raamat Tallinnast. – Eesti 
Ekspress 01.04.2011.

Aleksei Miller ja „uus 
impeeriumi ajalugu”

Aleksei Miller. Imperija Romanovyx i 
nacionalizm. Èsse po metodologii 
istoričeskogo issledovanija (Historica 
Rossica.) Novoje literaturnoje 
obozrenije, Moskva, 2008. 248 lk. 

V iimasel kahel aastakümnel on Vene im-
peeriumi hilise perioodi rahvussuhete 

ja etnopoliitika uurimine kiiresti edenenud. 
Tänaseks on tekkinud ulatuslik rahvusvaheline 
historiograafia impeeriumi mittevene rahvaste
ja ääremaade kohta. Venemaa ajaloolaste 
tõhusast tööst selles valdkonnas annab tunnis-
tust näiteks akadeemiliste monograafiate sari
„Historia Rossica. Okrainy Rossijskoj imperii”, 
Rosspeni väljaanded, rahvusvaheline ajakiri Ab 
Imperio keskusega Kaasanis1 ja 2000. aastast 
ilmuv sariväljaanne „Rossija i Baltija”2. Kolme 
Baltimaa suunda viljeldakse peamiselt Venemaa 
Teaduste Akadeemia üldajaloo ja Venemaa 
ajaloo instituutides. 

„Imperiaalne pööre”, „uus impeeriumi aja-
lugu” (imperial turn, novaja inperskaja istorija) 
on Vene impeeriumi ajalookirjutusse toonud 
uusi tuuli, püüet eemalduda kitsast tradit-
sioonilisest etnotsentrismist, teleoloogilistest 
skeemidest ja kategoorilistest hinnangutest 
ning ergutanud süüvimist suurriigi toimimise 
mehhanismidesse, selle funktsioneerimise 
sisemisse loogikasse keskuse ja ääremaade 
seostes ja vastastikuses mõjus. Laiemalt on 
omaks võetud arusaam, et polüetnilistes rii-
kides ei saa etnilisi protsesse seletada üksnes 
ühe rahvuse eliidi (või selle osa) huvide, kas 
ainult keskuse (impeeriumi narratiiv) või ainult 
perifeeria (rahvuslikud narratiivid) vaatevink-
list. Ajalugu ei saa seletada ühe vastandamisele 
tugineva finaalse skeemi või ainuõigsusele
pretendeeriva „tõega”. Impeeriumil oli oma 
roll rahvuslike piirkondade arendamisel ning 

1 Ab Imperio. Studies of New Imperial History 
and Nationalism in the Post-Soviet Space, www.
abimperio.net.

2 Tänaseks on Baltimaade ajaloolaste osalusel ilmunud 
viis väljaannet.
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palju ning sealses rahvastikus on etnilised 
vahekorrad ajapikku muutunud. Seetõttu on 
polüetnilise impeeriumi uurimisel otstarbekas 
mõelda mitte regionaalsete, vaid situatiivsete 
kategooriatega. 

A. Miller arvustab Boriss Mironovi tuntud 
teost „Venemaa sotsiaalajalugu” (1999) selle 
eest, et autor püüab venelasi impeeriumi tervi-
kust „mehhaaniliselt lahutada” ja eraldi käsitle-
da. Postsovetlike riikide ajaloolasi kritiseerib ta 
selle eest, et nood ikka veel konstrueerivad oma 
aja ära elanud ja ajalooteaduse main-stream´i 
mittekuuluvaid rahvuslikke narratiive, selle ase-
mel, et niisuguseid narratiive dekonstrueerida. 
Autorit häirib tõsiasi, et Venemaa kooliõpikutest 
on suures osas kadunud endised ääremaad, nagu 
Poola ja Soome, huvi on vähenenud ka teiste 
mittevene alade, sh. Baltikumi suhtes. Impeeriu-
mi narratiiv legitimeerib impeeriumi, rahvusli-
kud narratiivid rahvusi. Miller usub, et „uus im-
peeriumi ajalugu” võib niisugusest lihtsustavast 
ühekülgsusest üle saada. Ajaloolastele soovitab 
ta võtta kohalikke ajalugusid suure ajaloo osa-
na Glifford Geertzi thick description´i vaimus, 
tegelda pideva eneseanalüüsiga, hoida distantsi 
uurimistöö ja tänase päeva poliitilise diskursuse 
vahel, jätta kõrvale kujuteldav geograafia ja
loobuda vaenlasekuju monteerimisest.

Miller osutab ungari uurijale István Bibóle, 
kes kirjeldab Ida-Euroopa väikeste riikide rah-
vaste psühholoogia iseäralikku joont – eksistent-
siaalset hirmu rahvuse kadumise pärast riikluse 
hävingu, assimileerimise, deporteerimise või 
genotsiidi läbi. Miller ütleb, et venelastele pole 
niisugune etnilisusega seotud ohvrikompleks 
(ètničeskaja viktimizacija) psühholoogiliselt mõis-
tetav, kuna nemad on küll tundnud end rõhumise 
ohvrina, kuid rõhuja on olnud [peaaegu] alati 
etniliselt mittevõõras riik. Kollektiivsed eksis-
tentsiaalsed hirmud ei kuulu terve psüühika juur-
de, kinnitab Miller, kuid tema sõnul tuleb neid 
arvestada, sest siin asuvad tänapäeva Venemaa 
ja tema naabrite vahelise mittemõistmise ja usal-
duskriisi juured. Sellest kriisist saab üle üksnes 
siis, kui mõlemad astuvad sammu teineteise poo-
le. Venelased kui impeeriumi pärijad (nasledniki) 
nii positiivses kui ka negatiivses mõttes peavad 
teadvustama impeeriumi repressiivset külge, 
venelaste naabrid aga omakorda peavad ületa-
ma impeeriumi ühekülgselt negatiivse kuvandi 

mittevenelased andsid oma ressursi ja panuse 
suurriigi potentsiaali.3 

Aleksei Miller on mõjukamaid „uue 
imperioloogia” esindajaid, kes sai laiemalt tun-
tuks raamatuga „„Ukraina küsimus” võimude 
poliitikas ja vene avalikus arvamuses (19. sa-
jandi teine pool)” (2000). Tema arvukates palju 
tsiteeritud töödes on uudseid teemaarendusi 
mõisteloost demograafiani, juudiküsimusest ve-
nestuseni, impeeriumide ja rahvusluse seostest 
(nt. kuidas impeerium mõjutas rahvuste for-
meerumise protsessi) ning Venemaa saatusest 
uusajal. Allpool tutvustan tema metodoloogiliste 
esseede kogumikus esitatud seisukohti, mis ot-
seselt või riivamisi puudutavad Balti provintside 
ajaloo uurimist ja interpreteerimist.     

Impeerium ja rahvuslikud ajalood

Miller alustab tõdemusega, et imperiaalsele 
mõõtmele pole Venemaa ajaloo uurimisel ja 
õpetamisel kunagi osutatud väärilist tähelepa-
nu. Niisuguse suhtumise pärand kajastub ka 
tänastes ajalooõpikutes, kus fookuses on kes-
kus, riik ja võim. Impeeriumi endiste rahvaste 
rahvuslikud historiograafiad aga kalduvad teise
äärmusse. Need keskenduvad „oma rahvusele” 
ja „projitseerivad suhteliselt hiljuti omandatud 
riikluse minevikku”, kus impeeriumi kujutatakse 
vaenuliku keskkonnana, kus „ärkas”, küpses 
ja võitles iseseisvuse eest üks või teine rahvus. 
Rahvuslikes historiograafiates ei uurita üldse
keskvõimu poliitika motiive, kuna usutakse, 
et võimu eesmärk oli teha mittevenelaste elu 
võimalikult kibedaks. Rahvusmüüt kui ajaloo-
kirjutuse legitiimne paradigma domineerib 
täna kõigis postsovetlikes maades, ütleb Miller. 
Ühe etnilise grupi uurimine on „etniseerimine”, 
millega kaasneb teiste etniliste gruppide mar-
ginaliseerimine. Puudustena märgib ta veel 
lähtumist praegu kehtivatest riigipiiridest, mida 
varem polnud; uuritavad regioonid on konst-
rueeritud, käsitlused teleoloogilised, kalduvad 
primordialismi, ilma seletuseta kasutatakse 
tänapäevaseid etnonüüme rahvuste-eelse aja 
kohta. Miller leiab regionaalsetes ajalugudes 
häirivaid metodoloogilisi probleeme: regiooni 
mõiste on segane, regioonide piirid on ähmased, 
tunnuseid regiooni konstrueerimiseks lõputult 

3 B. Woodworth, T. Tannberg. „Imperiaalne pööre” paljurahvuselise Vene impeeriumi ajaloo uurimisel. – Vene 
impeerium ja Baltikum: venestus, rahvuslus ja moderniseerimine 19. sajandi teisel poolel ja 20. sajandi alguses, 
II. Koost. T. Tannberg ja B. Woodworth. (Eesti Ajalooarhiivi Toimetised, 18(25).) Eesti Ajalooarhiiv, Tartu, 
2010, lk. 5–15.
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(оbraz), mis „kurjuse impeeriumina” on leidnud 
koha nende kooliõpikutes (lk. 11). See on õilis 
idee ja üleskutse ajalooga leppimiseks, kuid kas 
teostatav? Väikeriigid ja -rahvad ei saa kunagi 
suurtega võrdseks. Väikerahvalik enesetunnetus 
koos eksistentsiaalsete hirmudega väljasuremise 
ees on alates Jakob Hurdast olnud eesti rahvus-
ideoloogia ja rahvusliku narratiivi nurgakiviks 
ning pole näha tundemärke, et edaspidi saab 
olema teisiti.   

Aleksei Miller on „iganenud” rahvuslike 
ajalugude suhtes suhteliselt leebe ja pooldab 
kompromisse. Hoopis karmim on impeeriumi 
hilise perioodi ääremaade-poliitika uurija 
Aleksandra Bahturina. Ta märgib, et endise 
Nõukogude Liidu mittevene rahvaste, sh. Bal-
tikumi ajaloolased langevad sageli poliitiliste 
ambitsioonide ohvriks, kui nad konstrueerivad 
oma ebaobjektiivseid „rahvuslikke ajalugusid”. 
„Reas Eesti ja Läti ajaloolaste töödes esineb 19. 
sajandi lõpu Vene poliitika negatiivne kuvand. 
Vene isevalitsuse tegevust saksa mõju kitsenda-
misel Balti krais trakteeritakse lätlaste ja eest-
laste venestamisena, rahvusliku haridussüsteemi 
lõhkumisena, aga perioodi alates 1940. aastast 
nimetatakse „Nõukogude okupatsiooniks”.”4 

„Venestuse” dekonstrueerimine

Vene impeeriumi rahvuspoliitika olemuse ja 
eesmärkide ümber käivas debatis on venestuse 
mõistel keskne koht.5 Ühed kasutavad seda 
sõna väga laias tähenduses peaaegu valitsuse 
ääremaade kogu poliitika märgilise sünonüü-
mina, teised räägivad venestusest peamiselt 
keelelis-kultuurilises sfääris, kolmandad eitavad 
venestuslikke eesmärke valitsuse tegevuses 

üldse. Viimaste hulka kuulub ka Vene valitsuse 
20. sajandi alguse Balti-poliitika uurija Natalja 
Andrejeva, kes kinnitab, et administratiivse 
juhtimise ja haridussüsteemi unifitseerimist vene
keele baasil, piirkonna degermaniseerimist ja 
riikliku ühtsuse tugevdamist ei saa kuidagi pidada 
venestuslikeks meetmeteks.6 Baltikumi uurijad 
Elmira Fedossova, Julia Mihhailova ja Jevgenia 
Nazarova on nende Venemaa ajaloolaste hulgas, 
kes venestuse fenomeni ei eira.7 Impeeriumi 
rahvuspoliitikast kirjutavad autorid rõhutavad, 
et venestus, mis avaldus peamiselt keelekasutuses 
ja haridussüsteemis, tekitas vastureaktsioonina 
russofoobiat, eskaleeris kohalikku natsionalismi 
ja separatismi. Märgatav on nihe vene uusimas 
historiograafias, kus nüüd tunnistatakse ka mit-
tevene rahvuslusi riigielu olulise tegurina. 

Viimasel ajal on palju räägitud „venestuse” 
defineerimisest, ent vaid vähesed on söandanud
esitada väga kindlaid määratlusi. Rahvusvaheli-
ses uurimiskirjanduses on „venestuse” tähendus-
väli siiski ahenenud ja raskuspunkt asetunud in-
diviidi etnilise identiteedi muutmise tasapinnale 
(sulandumine venelusse), mis hõlmab peamiselt 
keelt, kultuuri ja religiooni.

Aleksei Miller ei kuulu nende uurijate hulka, 
kes venestust ignoreerivad. Kuid tema meelest 
ei väljenda termin russifikacija adekvaatselt 
impeeriumi keskuse ja mittevene rahvaste (ääre-
maade) suhteid ning vajab dekonstrueerimist 
samamoodi nagu mitmed teised etnopoliitilised 
terminid, sh. mõisted muulane ja venelane. 
„Venestus” on liiga üldine ja ebamäärane ning 
vajab seetõttu konkretiseerimist, kas jutt on 
assimilatsioonist, akulturatsioonist, kolonisat-
sioonist või mingitest muudest protsessidest. 
Nagu mitmed teised (sh. Andreas Kappeler, 
Theodore R. Weeks, Robert P. Geraci)8, teeb 

4 A. Bahturina. „Nacional`ny vopros” v Rossijskoj imperii v postsovetskoj istoriografii. – Russkij nacionalizm. Social`ny
i kul`turny kontekst. Sostovitel` Marlen Larjuèl`. Novoje literaturnoje obozrenije, Moskva, 2008, lk. 129.

5 Vt. nt. K. Brüggemann. Lõpp venestusele. Ühe vaieldava uurimisparadigma kriitika. – Vene impeerium ja 
Baltikum: venestus, rahvuslus ja moderniseerimine 19. sajandi teisel poolel ja 20. sajandi alguses, I. Koost. 
Tõnu Tannberg, Bradley Woodworth. (Eesti Ajalooarhiivi Toimetised, 16 (23).) Eesti Ajalooarhiiv, Tartu, 
2009, lk. 360–374.

6 N. S. Andreeva. Pribaltijskije nemcy i rossijskaja pravitel`stvennaja politika v načale XX veka. Izdatel`skij 
dom „Mir”, Sankt-Peterburg, 2008, lk. 265 jm.

7 E. L. Nazarova. „Finljandskaja gazeta” o rusifikatsii Pribaltiki i Finljandii (1900–1904). – Baltija v kontekste
severnogo prostranstva. Ot Srednevekov`ja do 40-x godov XX veka. Otvetsvennyj redaktor E. L. Nazarova. 
Institut vseobščej istorii RAN, Moskva, 2009, lk. 114. 

8 Vt. A. Kappeler. Rossija – mnogonacional`naja imperija. Vozniknovenije. Istorija. Raspad. „Progress-Tradicija”, 
Moskva, 1997, lk. 12–13, 157, 198–207; T. R. Weeks. Nation and State in Late Imperial Russia. Nationalism and 
Russification on the Western Frontier, 1863–1914. Northern Illinois University Press, DeKalb, 2008, lk. 3–18;
R. P. Geraci. Window on the East. National and Imperial Identities in Late Tsarist Russia. Cornell Unuversity 
Press, Ithaca–London, 2009, lk. 30–31 jm; T. Karjahärm. Terminology pertaining to ethnic elations as used in 
the late Imperial Russia. – Acta Historica Tallinnensia, nr. 15, 2010, lk. 24–50.
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ka Miller põhjendatult ettepaneku pöörduda 
Begriffsgeschichte poole, et uurida „venestuse” 
ja „veneluse” (russkost`, Russianness) kategoo-
riaga seotud sõnade, nagu sbliženije ja slijanije, 
konkreetset ajaloolist tähendust, mille ümber 
käis juba keisririigi ajal debatt. Arutledes assi-
milatsiooni, akulturatsiooni ja venestuse seose 
üle, paneb Miller ette radikaalselt kitsendada 
„venestuse” tähendust ja kasutada seda sõna 
üksnes venelaseks tegemise (obrusit`) või vene-
laseks saamise (obruset`) mõttes („stremlenije 
sdelat` kogo-to russkim i/ili stremlenije kogo-
to stat` russkim”), olgu see siis vägivaldne või 
vabatahtlik venestus (lk. 57–63). 

Tähelepanuväärne on, et vene keele sissevii-
mist alghariduskeelena käsitab Miller, nagu ka 
leedu uurija Darius Staliūnas9, üsna ühemõtte-
liselt (erinevalt N. Andrejevast) assimileeriva 
abinõuna, sõltumata sellest, kas niisuguseid 
eesmärke valitsus ametlikult püstitas või mitte. 
Ta märgib riigipoolse venestussurve olemasolu, 
teadlikke venestuspüüdeid, vene rahvusluse 
elementide järkjärgulist omaksvõttu impeeriu-
mivõimude poolt, ent tõdeb, et vene ühiskonna 
ja vene rahvusluse assimileeriv potentsiaal oli 
nõrk. Kuivõrd rahvuslust mõisteti keiserliku 
eliidi ringkondades erinevalt, siis erinesid ka 
venestuse abinõud, vahendid ja ülesanded. 
Sestap on õigem kõnelda mitte venestusest, vaid 
venestustest. Vene rahvusluse eripäraks oli laialt 
levinud kujutelm, et veneluse tuum peitub õige-
usus. Miller märgib, et Aleksander III ajal sai 
põlisvene päritolust tähtis tegur kõrgematesse 
ametitesse määramisel.10 

Impeerium ja natsionalism

A. Miller osutab vajadusele uurida ja arvestada 
kohalike eliitide reaktsiooni keskuse poliitika 
suhtes, mis polnud üksnes permanentne vastupa-
nu ja rahvuslik vabadusliikumine, vaid ka komp-
romissid ja koostöö. Balti provintsideski võime 
seda tähele panna alates Hurdast–Jakobsonist 
kuni Pätsini–Tõnissonini–Poskani, kes rahvuslu-
sele ja opositsioonilisusele vaatamata tunnistasid 
end „poliitiliselt venelasteks”, kui vaja ka „Vene-
isamaalasteks” ja tulihingelisteks patriootideks 

ning ootasid kuni enamlaste võimuhaaramiseni 
Vene valitsuselt reforme. Valitsuse rahvuspoliiti-
ka oli varieeruv ja reaktiivne, erinev Poolas, lää-
nepoolsetes kubermangudes, Balti provintsides, 
Soomes, Kaukaasias, Kesk-Aasias, Siberis (seal 
vast kõige rohkem koloniaalne) jne. 

Väga oluline on küsimus: mis oli impeeriumi 
ja rahvusluse vahekorras tähtsam, kas rahvuslik 
identsus või lojaalsus dünastiale? Nende tun-
nuste vaheline piir oli liikuv, ent silmas tuleb 
pidada tõsiasja, et Vene impeerium ei saanud 
kunagi venelaste rahvusriigiks, kus vene rah-
vuslus oleks olnud ainuvalitsev ideoloogia. 
Nähtavasti polnud see venelaste suhtarvu (u. 
43% rahvastikust 19. sajandi lõpul) ja madala 
kirjaoskuse tõttu võimalikki. Venelased ei 
täitnud oma dominantse ülemusrahvuse rolli 
impeeriumis nii nagu britid või prantslased oma 
ülemere-kolooniates. Mitmes piirkonnas olid 
vene talupojad hoopiski ise sõltuvad muulastest 
(inorodcy) ja mitteõigeusklikest (inovercy), isegi 
mittekristlikest mõisnikest. Integratsiooni- ja 
assimilatsiooniprotsessid toimusid ka vastupi-
dises suunas, venelased sulandusid kohalikesse 
ühiskondadesse – poolastusid, eestistusid või 
lätistusid. 

Kuid uued kategooriad, nagu „rahvus” ja 
„klass”, tungisid moodsa ühiskonnaga frontaal-
selt peale ja nõudsid endale eluõigust vanade 
seisuste arvelt. Ühest küljest impeerium mõneti 
soosis (oli selleks sunnitud) moodsat rahvuslust, 
teisest küljest takistas seda koos õigeusu kirikuga 
kui konkureerivat projekti. Valitsus võis toetada 
mõnikord läänepoolsete ääremaade tõusvaid 
rahvuslusi, sh. ka Balti provintsides, kui ta nägi 
neis depoloniseerimise või degermaniseerimise 
vahendeid ega näinud neis veel ohtu impeeriumi 
ühtsusele.

Emakeelse alghariduse likvideerimise katsed 
ja vene keele sisseseadmine asjaajamises andsid 
rahvuslikele aktivistidele ja intellektuaalidele 
signaali denatsionaliseerimise-assimileerimise 
hädaohust, sõltumata sellest, kas reformide 
kavandajad selliseid sihte üldse püstitasid. 
Emakeelne algkool oli rahvusühiskonna keskne 
institutsioon ja põhiväärtus, mille venestamises 
nähti „rahvusliku iseolemise” alustugedele kal-
lale kippumist. 

9 D. Staliūnas. Making Russians. Meaning and Practice of Russification in Lithuania and Belarus after 1863.
(On the Boundary of Two Worlds: Identity, Freedom, and Moral Imagination in the Baltics, 11.) Rodopi, 
Amsterdam–New York, 2007, lk. 303.

10 Vt. ka A. Miller. Venestus või venestused? – Vene impeerium ja Baltikum: venestus, rahvuslus ja moder-
niseerimine 19. sajandi teisel poolel ja 20. sajandi alguses, I. Koost. T. Tannberg ja B. Woodworth. (Eesti 
Ajalooarhiivi Toimetised, 16 (23).) Eesti Ajalooarhiiv, Tartu, 2009, lk. 33–49.
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Kui ka Vene valitsuse eesmärk polnud muu-
laste assimileerimine, siis ei muuda see venestust 
olematuks. Venestus vältimatu protsessina toi-
mis igal juhul mittevenelaste elukeskkonna ve-
nepäraseks tegemise/venepärastamise (ÕS 2006) 
näol nende põlistel territooriumidel. Ei saa jätta 
arvestamata ka n.-ö. vabatahtlikku venestust, 
mis ilma otsese välise surveta toimis vene kesk-
konnas segaabielude teel. Isegi aristokraatlikel 
baltisaksa suguvõsadel olid täielikult venestunud 
harud. Rahvuslikus narratiivis ja historiograafias
kindla koha hõivanud vene hädaohtu võimen-
das eespool nimetatud eksistentsiaalne hirm 
väljasuremise ees. Balti rahvuslastele oli alati 
probleemiks see, kuidas tarbida ja üle võtta saksa 
ja vene kõrgkultuuri ja haridust nii, et eestlus ja 
lätlus ei häviks, vaid „kosuks ja kasvaks”. 

Venestajatel ja venestatavatel on venestusest 
erinevad ajaloolised kogemused ja arusaamad, 
erinevad mäletamise mudelid, erinevad histo-
riograafilised traditsioonid, mis kestavad ja on
elujõulised tänaseni. Märkimisväärne osa eesti 
humanitaaridest usub, et Vene valitsuse Balti-
poliitika lõppsiht oli kohalike põlisrahvaste 
ümberrahvustamine, nende keelelis-kultuuri-
line assimileerimine. Kunagiste venestamise 
objektide rahvuslikus teadvuses ja mittevene 
rahvaste (sh. soome, poola, leedu, läti, eesti) 
historiograafias on venestamise tõlgendamine
laias tähenduses ikka üsna levinud ja püsiv näh-
tus. Sellisena on „venestus” pigem poliitiline ja 
rahvusideoloogiline konstruktsioon kui rangelt 
defineeritud õiguslik termin.

Eestlaste „peadpööritav” karjääriedu?
 

Raamatu venestamise-peatükis märgib Miller, 
et rahvuslikud historiograafiad pööravad vähe
tähelepanu vene keele omandamise motiividele 
ja positiivsetele tagajärgedele. Näiteks toob ta 
T. Karjahärmi ja V. Sirgu „Eesti haritlaskonna 
ajaloo” esimese köite (1997), kus „tsaariamet-

nikele-eestlastele” on pühendatud vähem kui 
üks lehekülg. Kõnealuse haritlaskategooria 
tähtsust illustreerib Miller, tuginedes Bradley 
D. Woodworthi esitatud statistikale Tallinna 
kohta, kus riigiteenistujate-eestlaste arv kasvas 
rahvaloenduste andmeil aastail 1871–1897 4-lt 
inimeselt 442-le (!), millega eestlased moodus-
tasid 19. sajandi lõpul üle 50% kõigist kuber-
mangulinna Tallinna ametnikest. Venekeelne 
gümnaasiumi- ja kõrgharidus oli eelduseks ühe 
etnilise grupi „hämmastavale karjääriedule” 
impeeriumi administratsioonis, järeldab Miller 
(lk. 63–64). Need numbrid, millele tuleb lisada 
veel 1881. aasta loenduse arvud, on varemgi 
köitnud uurijate tähelepanu11 ja viinud neid 
eksiteele, mida seletan allpool. 

Kui hinnata 1897. aasta rahvaloenduse 
tegevusala/ametirühma „administratsioon, 
kohus, politsei” ja teisi n.-ö. vaimse tegevuse 
alasid nende absoluutarvude suhtes rahvus-
grupi suurusega, siis saame kohalike rahvuste 
esindatusest sootuks teise ja äärmiselt ebapro-
portsionaalse pildi – sakslased ja venelased kui 
valitsev ülemkiht ületavad eestlaste osatähtsuse 
paljukordselt. 

Loenduse kokkuvõtete Eestimaa ja Liivi-
maa kubermangude köidetes (nr. 49 ja 21) pole 
tegevusalad/ametirühmad detailsemalt lahti 
kirjutatud ning me ei tea, millistest professio-
naalsetest ja sotsiaalsetest elementidest need 
koosnesid. Euroopa-Venemaa kohta tervikuna 
on detailsem jaotus olemas. Sellest on näha, et 
tegevusala (sissetulekuallika) „administratsioon, 
kohus, politsei” koosseisus on riigi- ja kohtu-
ametnikke, õukonnaametnikke, sandarmi- ja 
politseiohvitsere Euroopa-Venemaal u. 30% 
selle ametirühma üldarvust; teenistujaid riigi- ja 
kohtuasutuste kontorites on u. 20%, teenijaid, 
valvureid jms. u. 10% ametirühma koguarvust. 
Kõige suurema alajaotuse moodustavad selles 
tegevusalas alamastme (nižnije činy) sandarmid 
ja politseinikud linnas ja maal ning tuletõrjujad, 
kokku u. 40%. Bürokraatide kihti ei saa lülitada 

11 T. U. Raun. Social Change in Estland and Northern Livland, 1871–1897. The Limits and Uses of Census 
Data. – Bevölkerungsverschiebungen und sozialer Wandel in den baltischen Provinzen Russlands 1850–1914. 
Drittes Internationales Marburger Symposium zu Problemen der baltischen Sozial- und Kulturgeschichte. 
Hrsg. G. von Pistohlkors, A. Plakans, P. Kaegbein. (Schriften der Baltischen Historischen Kommission 6.) 
Institut Nordostdeutsches Kulturwerk, Lüneburg, 1995, lk. 92–93, 101; T. Karjahärm, V. Sirk. Eesti haritlas-
konna kujunemine ja ideed 1850–1917. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, 1997, lk. 163; B. Woodworth. 
Paljurahvuselisus ja eestlastest riigiametnikud Eestimaa kubermangus aastatel 1870–1914. – Vene aeg Eestis. 
Uurimusi 16. sajandi keskpaigast kuni 20. sajandi alguseni. Koost. T. Tannberg. (Eesti Ajalooarhiivi toimetised 
14(21).) Eesti Ajalooarhiiv, Tartu, 2006, lk. 346–347; E. Jansen. Eestlane muutuvas ajas. Seisusühiskonnast 
kodanikuühiskonda. Toim. T. Tannberg, J. Arukaevu, H. Tamman. Järelsõna J. Arukaevu. Kirjastus Eesti 
Ajalooarhiiv, Tartu, 2007, lk. 373.
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tehnilisi ja abitöötajaid, teenreid, koristajaid, 
käskjalgu, öövahte ega tuletõrjujaid, samuti sun-
niaparaadi alamväelasi, kes mingeid juhtimisot-
suseid ei teinud ja täitsid üksnes ülemuste käsku. 
Sealt aga tulebki esmajoones otsida eestlasi. 

Veiko Berendsen ja Margus Maiste, kes 
innovaatiliselt töötlesid 1897. aasta loenduse 
algandmeid (loenduslehtede koopiad) Tartu 
linna kohta, jõudsid järeldusele, et Tartus oli 
19. sajandi lõpul enamik linna juhtivaid ame-
teid sakslaste või saksa seltskonda kuuluvate 
isikute käes. Eestlastele jäi enamasti kuulekust 
kontrolliv funktsioon; 64,5% Tartu politseini-
kest olid eestlased. 24,4% rahanduse ning 40% 
raudtee- ja postiametikohtadest olid eestlaste 
käes. Umbes pool mitmesugustest väikeamet-
nike kohtadest oli täidetud eestlastega, keda 
võib eesti tollases mastaabis lugeda keskkihtide 
hulka kuuluvateks, ent pole põhjust näha selles 
mingit erilist sotsiaalse mobiilsuse kanalit või 
„dramaatilist kasvu”, nagu ütleb Miller. Eesti 
soost kõrgharitlasi oli Tartus veel 19. sajandi 
lõpul üksikuid ja eestlastest üliõpilasigi oli 
Tartus u. 70.12

Tõsi, 19. sajandi lõpukümnenditel ilmusid 
üksikud eesti soost rahvakoolide inspektorid, 
talurahvaasjade komissarid, kohtuametnikud 
ja tsensorid, kes moodustasid eesti riigiamet-
nike „kõrgkihi”, kuid nende arvu ei saa mõõta 
sadadega, vaid paremal juhul mõnekümnega.13 
Eestlaste intensiivsemat edasiliikumist karjääri-
redelil takistas kõrg- ja keskharidusega inimeste 
vähesus. Aadressraamatute ja mälestuste põhjal 
võib öelda, et ka 20. sajandi algul jäid eestlased 
ametnike kihi madalamale astmele. 1908. aas-
tal loetles ajaleht Õigus neid ameteid, kus võis 
rohkem leida eestlasi: „Postiljonid, vahimehed, 
vangide ülevaatajad, linnavahid, strashnikud, 
alamad aktsiisiametnikud ja kroonu viinamüü-
jad…”14 

Väga selgelt paistavad 1897. aasta loenduse 
kokkuvõtete eksitavad ebakohad silma ameti-
rühmas „Era juriidiline tegevus”, kus vande- ja 
eraadvokaatidega ning notaritega on ühte liide-
tud ka teenijad ja käskjalad. Kirjanduses on neid 
kõiki alusetult nimetatud juristideks, õigustead-
lasteks või advokaatideks (lawyers). Kokkuvõtete 

kohaselt oli Tallinnas 15 eesti juristi. Tegelikult 
oli sel ajal Tallinnas vaid 1–2 eesti advokaati.15 
Samalaadsed metodoloogilised probleemid on 
ka teistel vaimse tööga seotud tegevusaladel, 
kus igal pool tuleks eraldada tegelikud vaimse 
ja loomingulise töö tegijad, mida aga kuberman-
gude kokkuvõtete formaadist tulenevalt pole 
võimalik teha. Mahaarvamised on erinevates 
loendusklassides erineva ulatusega, ent võib 
eeldada, et just eestlased on enamasti need, 
keda tuleb ametirühmadest maha arvata ja pro-
fessionaalidest eraldada. Siis muutub rahvuste 
suhe ametnikkonnas tundmatuseni ja eestlaste 
„meeletu kärjääriedu” tänu venekeelsele hari-
dusele ei tundu üldse pöörane.

Publikatsioon on valminud sihtfinantseeritava
teema SF0130038s09 raames.

Toomas Karjahärm 

12 V. Berendsen, M. Maiste. Esimene ülevenemaaline rahvaloendus Tartus 28. jaanuaril 1897. Eesti Ajalooarhiiv, 
Tartu, 1999, lk. 141, 252–258.

13 T. Karjahärm, V. Sirk. Eesti haritlaskonna kujunemine, lk. 61, 163–169; E. Jansen. Eestlane muutuvas ajas, 
lk. 372–374.

14 Venestamise-ajajärgu algul. [Juhtkiri.] – Õigus, 1908, 17. märts.
15 K. Mäeorg. Jaan Poska advokaadina 1890–1913. – Jaan Poska oma ja meie ajas. Artikleid ja mälestusi. Peatoim. 

K. Arjakas. MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum, Tallinna Linnaarhiiv, Tallinn, 2010, lk. 63.


