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Vaimuliku ja ajaloo-
kirjutaja Timann 
Brakeli „Kristlik 
vestlus” (1579) 
kui alahinnatud 
ajalooallikas

Brakel, Timann; Peter von Brackel. 
Christlich Gesprech. Darstellung der 
Geschichte Livlands vor und während 
des „Livländischen Krieges” bis 1578 
in gereimter Dialogform und Prosa von 
dem Prediger und Geschichtsschreiber 
Timann Brakel. Originaltext und 
Übersetzung ins Hochdeutsche mit 
Kommentaren, Ergänzungen, Bildern 
und dem Lebenslauf des Timann Brakel. 
Beiträge zur baltischen Geschichte, Band 
19. Hirschheydt, 2012. 246 lk.1

 2012. aastal ilmus Hirschheydti kirjastuselt 
Balti ajaloo sarjas baltisaksa vaimuliku ja aja-
lookirjutaja Timann Brakeli kroonika „Kristlik 
vestlus” (Christlich Gesprech) uustrükk.

Timann Brakeli kroonikast, mis ilmus alg-
selt 1579. aastal Antverpenis, on säilinud vaid 
mõned originaaltrükid. Eestis neid ei ole, TLÜ 
akadeemilises raamatukogus säilitatakse koo-
piat Kopenhaageni Kuningliku Raamatukogu 
eksemplarist, sest tegemist on Eestimaa ajaloo 
seisukohast olulise tekstiga, mis kuulub ühtlasi 
ka Eesti retrospektiivsesse rahvusbibliograa-
fiasse.2 

„Kristliku vestluse” näol on tegemist Balt-
hasar Russowi kroonikaga (esmatrükk 1758) 

1 http://tallinn.ester.ee/record=b2885692~S1*est
2 http://tallinn.ester.ee/record=b2159603~S1*est
3 Timann Brakel; – P. von Brackel. Christlich Gesprech. Hirschheydt, 2012, lk. 5.
4 Samas, lk. 3.
5 Biograafilisi andmeid leiab TLÜAR rahvusbibliograafia isikute andmebaasist ERICUS. http://isik2.tlulib.

ee/index.php?id=324 
6 Pikalt ja põhjalikult kirjutab Timan Brakeli elust Vahur Aabrams Eesti vanema kirjanduse digitaalses tekstikogus 

EEVA. http://www.utlib.ee/ekollekt/eeva/index.php?lang=en&do=autor&aid=26 
7 Vt. ERICUS.

samaaegselt ilmunud poeetilise ajalootekstiga, 
mis uustrüki väljaandja Peter von Brackeli 
sõnul on teenimatult vähe tähelepanu pälvi-
nud.

Brakeli kroonika uuesti kättesaadavaks 
tegemine on Peter von Brackeli sõnul oluline 
eeskätt seetõttu, et selle sisu puudutab Baltikumi 
ajalugu ja on sellisena Balti ajaloo uurijatele olu-
line dokument. Seni on Brakeli teos ajaloolistes 
käsitluses sageli kõrvale jäänud, kuna see ilmus 
väikeses tiraažis, kordustrükke ei antud välja, ei 
ilmumise järel ega hilisemal ajal. Üheks vähese 
leviku põhjuseks peab Peter von Brackel teksti 
„ebaõnnestunud pealkirja”.3

Igal juhul on kroonika „dokument tolleaegse-
te inimeste, eriti vaimulike, oma aja probleeme, 
iseäranis kristliku õpetusega seotud küsimusi 
puudutavate seiskohtade kohta”.4 Ajaloouuri-
muse seisukohast on tekst huvitav iseäranis 
seetõttu, et Brakel kirjeldab kroonikas Liivi 
sõja (1558–1583) sündmusi, mida ta ka ise oli 
nüüdisaegsel Eesti alal ehk omaaegsel (Vana-) 
Liivimaal elades kogenud. 

Timann Brakel (u. 1535–1602) sündis Liivi-
maa aadliku ja mõisomaniku Jürgen von Brakeli 
pojana Äksi kihelkonnas.5 Ta õppis Wittenbergis 
teoloogiat ja saabus tagasi kodumaale aastate 
1552 ja 1556 vahel, kui ta töötas Tartu Jaani eesti 
luterliku koguduse vaimulikuna. Timann Brakeli 
kolm venda valisid perekonna kombe kohaselt 
sõjaväelase karjääri. 1559. aasta alguses noor 
vaimulik Brakel vangistati ja küüditati koos ühe 
oma vennaga Venemaale.6

1561. aastal vangistusest vabanenuna lubati 
Brakelil elama asuda Venemaa poolt hõivatud 
Narva, kus ta töötas Narva Jaani saksa luter-
liku koguduse pastorina. 1569. aastal liikus ta 
edasi Tartusse, kust põgenes 1571. aastal üle 
Karksi Saaremaale.7 Saaremaal sündis 1572. 
aastal tema tütar Dorothea. Vahur Aabrams 
kirjutab: „Ajal, mil Brakel Saaremaal elas, oli 
Venemaa sõjaline aktiivsus Liivimaal saavuta-
nud haripunkti. 1576. aasta veebruaris jõudsid 
Vene väed üle merejää ka Saaremaale, mida 
ulatuslikult laastati.” 
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1577. aastal põgenes Brakel perega Saare-
maalt sõjategevuse eest, et „mitte heita ennast ja 
omakseid hulljulgelt õnnetusse ja hädaohtu”.8

Vastandades Brakeli teost Russowi krooni-
kale, juhib Peter von Brackel tähelepanu sellele, 
et Russow ei viibinud Liivi sõja algusaastatel 
sugugi mitte kohapeal, vaid naasis Revalisse 
1563. aastal. Timann Brakel seevastu oli n.-ö. 
algusest peale sõja keerises. 

Samas soovitab Brakeli teose kohta 1998. 
aastal monograafia avaldanud Martin Linde
lugeda „Kristlikku vestlust” mitte niivõrd ajaloo-
allikana, kuivõrd moraalse-teoloogilise sõnumi 
edastajana, sest just viimane argumentatsioon on 
tema sõnul Brakeli tekstiloomes esikohal ning 
ajaloosündmus kasutatakse pigem selle sõnumi 
edastamise toetamiseks.9 

Vahur Aabramsi refereeringu järgi algab 
„Kristlik vestlus” sissejuhatusega, milles Brakel 
annab põgusa ülevaate Liivimaa lähiajaloo 
sündmustest, räägib muu hulgas oma eluloost 
ning selgitab raamatu ajendeid ja eesmärke. 
Sellele järgneb „Eeskõne kristlikule lugejale” 
(Vorrede an den Christlichen Leser), seejärel al-
gab raamatu põhiosa – näidendina vormistatud 
paarisriimiline värssdialoog. Teose võtab kokku 
„Lõppsõna ja lühike manitsus” (Beschlusz mit 
einer kurtzen Vermanung), mis on kirjutatud 
proosavormis, nagu sissejuhatus ja eeskõnegi. 
Kõige ette on lisatud kaks ladinakeelset juhuluu-
letust (M. Theodorus Sorbachius F. ja Johannes 
Lonnaerus).10

Eesti keeles on peale Vahur Aabramsi 
Timann Brakeli teosest kirjutanud veel põgusalt 
Katri Raik oma 2004. aastal avaldatud doktori-
väitekirjas „Eesti- ja Liivima kroonikakirjutuse 
kõrgaeg 16. sajandi teisel poolel ja 17. sajandi 
alul”11 ja Sulev Vahtre Õpetatud Eesti Seltsi aas-
taraamatus 2000–2001 ilmunud artiklis „Timann 
Brakel ja Balthasar Russow”.12

Timann Brakeli kroonikat „Christlich 
Gesprech” oli enne Peter von Brackeli 2012. 
aasta uustrükki taastrükitud vaid ühel korral. Ni-

melt ilmus see Tartu kirjandusloolase Theodor 
von Riekhoffi toimetamisel 1889. aasta Viljandi
kirjandusseltsi aastaraamatus.13 

Peter von Brackeli välja antud Timann 
Brakeli raamatut „Christlich Gesprech” saab 
sirvida ja lugeda TLÜ akadeemilise raamatu-
kogu Baltica lugemissaalis ja Tartu Ülikooli 
Raamatukogu lugemissaalides.

Aija Sakova-Merivee

8 Vt. V. Aabrams, op. cit.
9 M. Linde. Das „Christlich Gesprech” des Tilman Brakel. Untersuchungen zum Weltbild und Geschichtsverständnis 

eines livländischen Predigers des 16. Jahrhunderts. München, 1998. Osteuropa-Institut München, Mitteilungen, 
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