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Eestlaste ajalooteadvus
18.�19. sajandil

ANTS VIIRES

Ajaloota rahvas

Eestlased jõudsid 18. sajandisse põhili-
selt pärisoriste talupoegadena, kelle ar-
gielus valitses loodusliku töörütmiga
seotud tsükliline ajataju. Aeg koosnes
aastaajuti korduvatest ringidest, mis
ikka ja jälle tagasi pöördudes määrasid
ka inimelu olemuse ja sisu. Vastavalt
valitses kogu elavas looduses ja inimes-
te elus tsüklilisus, vahelduv sündide ja
surmade ahel, mida ülal taevas mõjukalt
esitas kuu oma faasidega. Sellest ajata-
just on ilusa pildi maalinud Lauri Vahtre
oma uurimuses �Eestlase aeg� (1991,
uustrükk 2000), seda on pikaajalise ta-
lupoegliku ajakäsituse alusena esile tõst-
nud Heiki Pärdi artiklis �Eestlaste maa-
ilmapilt XX sajandil. Talupoegliku aja-
käsituse murenemine� (Akadeemia
2001, nr 1, lk 3�21). Euroopa keskaegse
ajakäsituse põhijoonena on selle selgesti
ära märkinud keskaja vaimulaadi tun-
nustatud uurijad Aron Gurevitð ja
Jacques Le Goff.1

Lineaarne ajalookäigu jälgimine aas-
tate loendamise ja nummerdamisega
rahvasse ei puutunud, see oli vaimu-
like ja kroonikute kitsa ringi asi, mil-
lest suurt ei teatud. Aastad kerisid en-
nast edasi lihtsalt �ajastaiga�, nagu
ütleb see aasta lühenemata, veel tä-
nini lõunamurdes tuntud nimetus.
Sündisid ja surid mitte üksnes inime-
sed, vaid sündisid ja kadusid ka inim-

eluga seotud asjad. Nii jäidki elu vältel
meelde mõned erilised sündinud asjad,
sündmused, nagu neid ka nimetati. Ees-
kätt olid need tavalist elurütmi rängas-
ti häirivad ja muutvad erakordsed sünd-
mused: laastavad epideemiad, loodus-
õnnetused, näljahädad, sõdade rüüsted,
sõjaaegadel maasse maetud rahapajad.
Neist jutustati lastele ja lastelastele.
Mida kaugemale minevikku nad kadu-
sid, seda ebamäärasemaks muutus nen-
de toimumise aeg � ennemuiste, vanas-
ti, ükskord. Tegelikult oli kogu �vanas-
ti� üks ebamäärane minevikuaeg, mis
otsapidi võis ulatuda inimese enda noor-
põlve, nagu osutab sõna kõnekeelne
kasutamine veel nüüdki. Niisuguseid
mälestusi, muistendeid kohtame hulgi
meie hoolikalt kogutud rahvapärimu-
ses, kusjuures need on valdavalt põimu-
nud mütoloogilise mõtteloomega. Ves-
tetakse katkust kui külast külla rända-
vast ja hävitust toovast muutlikust olen-
dist, jutustatakse sõjapäevil rüüstavaist
ebainimlikest koerakoonlastest, sissi-
dest ja pardiajajatest, imepärasest
pääsmisest nende küüsist, hukatusest
järele jäänud ainsast mehest ja naisest,
kes elu taasloovad. Seda laadi lood moo-
dustavad põhiosa meie ajaloolistest
muistenditest. Võib arvata, et oluliselt
kajastavad need Liivi sõjaga alanud pik-
ka laastavat sõdade ja hädade perioodi,
mis pühkis meelest kõik eelneva.
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Lähiajaloost ju oma kogemuse ja kuuldus-
te põhjal midagi mäletati. 18. sajandil pidi rah-
val veel mingil määral meeles olema �vana hea
Rootsi aeg�, mida kõrvutati hilisemaga. Müüt
sellest võis tasapisi võimendudagi. 1822 kir-
jutab Otto Wilhelm Masing (Maarahva Näda-
laleht nr 3, lk 18): �Räägivad küll inimesed
paljogi vana põlve, isiäranis Rootsi aja kiitu-
seks; ütlevad, et sel ajal kõik väga hea, ja ini-
mestel õlps ja ladus elo olnud; et rahval sel
ajal ka paljo enam jõudu, ning kõikipidi ini-
mesed paremad, ja elamine laiem olnud, kuida
nüüd kõik nähtakse olevad. Aga see on tead-
mata rahva jutt, kes ei tea, mis ennemuiste
sündinud, ehk kuida meie maa, ja meie rah-
vaga lugu olnud.�2  Küllap jäi mõndagi meel-
de ka 18. sajandi algul toimunud Põhjasõja
sündmustest meie maal. Seda kinnitavad
1858. aastal Vastseliinas sündinud Hindrik
Prantsule lapsepõlves vestetud vanavanema-
te mälestuslood kohaliku kiriku tapatalgus
hävitamisest Põhjasõja ajal (1702), mis Prantsu
meelest ajaloolistele faktidele päriselt ei vas-
ta.3  Samuti kinnitavad seda veel 19. sajandi
lõpus üles kirjutatud muistendid omavahel
võitlevate valitsejate Karl XII ja Peeter I Eestis
viibimisest, mis aga on juba valdavalt fantaa-
siavärvinguga. Näiteks seob rahvapärimus
Vana-Kariste Saapa priitalu teket venelaste eest
põgeneva Karl XII-ga, tegelikult aga ulatub see
talus endas hoolega hoitud dokumentide val-
gusel kaugele 17. sajandisse.4

On tuntud ju huvi ka kohalike erakordse-
te ehitiste, eelkõige kirikute kui usukultuse
keskuste tekke vastu. Keskaegsete kirikuhoo-
nete tegelik ehituskäik on aga ammu unusta-
tud. Siingi läheb käiku mütoloogiline mõte.
Räägitakse härjapaarist sobiva kirikukoha leid-
jatena, kuradi tempudest kiriku ehitamisel
(mis päeval ehitatud, laguneb öösel), müüti-
listest ehitajatest eesotsas Saaremaa Suure
Tõlluga, kes aga võib kiriku ukse ette veereta-
da ka kivimüraka, et rahvas sisse ei pääseks,
jne.

Mõis on rahvapärimuses põrgule läheda-
ne koht, mõisnikku võib võrrelda kuradiga,
kurat näitabki ennast sageli mõisahärra kujul.
Kuidas aga mõisa võim rahva üle tekkis, sel-
lest ei teata midagi. Kehtiv ühiskondlik kord

on Jumala seatud, nii õpetab kirik. Ei ole mä-
lestusi sajandite tagusest võitlusest saksa sis-
setungijate vastu. Rahvasuus on küll säilinud
kohalike muinaslinnade nimetused maalinn
ja linnamägi, vähegi konkreetsemaid sünd-
muslikke pärimusi nendega seoses aga pea-
aegu ei ole.5  Võib-olla meenutab muistseid
lahinguid Suure Tõllu võimas võitlus sissetun-
givate vaenlastega, mis lõpeb tema pea maha-
raiumisega. Ent saarlased olid ka kõige visa-
malt vaba eneseteostust püüdlev osa meie rah-
vast. Hoopis ebamäärasemalt ja napimalt tea-
takse vesta mandri Kalevipoja võitlustest. Te-
maga seotud muistendite põhjalik uurija
August Annist pole neist suutnud leida min-
git �ajaloopära�, mispuhul ta järeldab: �Polnud-
ki ju need rahvajutud enam mingi ülimuskihi
või sõjasangarite psüühi kajastused, vaid
ainult maa ligi surutud orirahva omad, kelle
poliitiline meel pea täitsa atrofeeritud ja kelle
elutingimused juba lihtsalt ei lubanudki aval-
dada paindumatu eneseteostuse heroismi.�6

Siia see koer maetud ongi. Eestlastel puudus
oma valitsev ülemkiht, kes oleks vajanud ja
kandnud tõelist, lineaarset ajaloolist tradit-
siooni. Võib siis öelda, et pärimused sündinud
asjadest �folkloriseeruvad� rahvasuus mõne
põlvkonna vältel, mistõttu nende varal tege-
likku ajalookäiku pole võimalik rekonstruee-
rida. Eestlaste teadmised omaenda ajaloost
olid 18. sajandil peaaegu olematud või siis
andsid mingi ebamäärase pildi peamiselt vaid
rahvast tabanud suurtest õnnetustest. Teisalt

1 Vt nt Aron Gurevit�, Keskaja inimese maailma-
pilt. Tallinn, 1992; Jacques Le Goff, Keskaja Euroo-
pa kultuur. Tallinn, 2001.
2 Siin ja edaspidi on kõik vanas kirjaviisis trükitud
pealkirjad ja tekstid loetavuse huvides edasi an-
tud uues kirjaviisis.
3 Hindrik Prants, Minu elukäik. Mälestusi ja päri-
musi. Tartu, 1937, lk 7�13.
4 A. von Dehn, Ueber das Freigesinde Kuiwsapa
unter dem publ. Gute Alt-Karrishof im Hallistschen
Kirchspiele. � Das Inland 1860, nr 13, vg 258�264.
5 Eerik Laid, Eesti muinaslinnad. Tartu, 1923, lk
5�6, 44�47.
6 August Annist, F. R. Kreutzwaldi �Kalevipoeg�.
Esimene osa: Kalevipoeg eesti rahvaluules. Tartu,
1934, lk 209.
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tungis rahva teadvusse sakraalne ajalugu, Piib-
lilugu, lood sündinud asjadest kuskil kaugel
maal ja kaugel ajal, mis kummalisel kombel
osutusid tähtsateks tänapäevalgi, siinsamas
Eestimaal, omaenda talupoeglikus elus. Mis
õpetasid elama Jumalale ja kaasinimestelegi
meelepärast elu. Neid teadmisi levitati suu-
sõnal jumalateenistustel ja algava kooliõpetu-
se raamides, neid hakkas rahva hulka aina
enam tulema ka trükisõna vahendusel. See
piiblilooline ajaloosuund avaldas ennast ees-
tikeelses trükisõnas aina külluslikumalt vähe-
masti kuni 19. sajandi keskpaigani. Lisaks Piib-
li ja Uue Testamendi korduvatele väljaannete-
le vesteti sellest kooliõpikuis ja rohkeis laie-
maks lugemiseks määratud ümberjutustustes.
See tõi iga keskmise eestlase teadvusse Piibli
sündmused maailma loomisest ning Aadamast
ja Eevast kuni Jeesuse Kristuse ning apostlite
tegudeni. Mingil määral pidi see õpetama ka
lineaarset ajalootunnetust. Piiblilooga haakub
lähedalt ka ainulaadne ajalooraamat varases
eestikeelses trükisõnas, 1701 � seega siis varsti
pärast Narva lahingut � Tallinnas välja antud
�Jerusalemma Linna hirmsast Hukkasaamisest
/ kumb neljalkümnel Aastal pärast Christuse
Taiva minemist on sündinut� (30 lk), mis lõ-
peb ajakohase, kuid tulemusteta jäänud mo-
raaliga: �Seeperast pidagem Jerusalemma Lin-
na Erahävitamist alati Meeles / jetkem Pato-
tegemist maha / ja pöörkem keikest Südamest
Jumala poole / ja palukem ikka / et see
armoline Jumal nink Issand selsinasel hädali-
sel Ajal meid ja meie Maad niisuguse hirmsa
Sundmise eest armolikolt hoidko / meie Issan-
da Jeesuse Christuse perast. Amen.� Märgime
selle siinkohal ära ja pöördume tagasi eestlas-
te oma ajaloo küsimuste juurde.

Lineaarse ajateadvuse teenistuses olid ka
trükitud kalendrid, mida juba mõnda aega il-
munud saksa kalendrite eeskujul hakati 1720.
aasta paiku ka eestlaste tarbeks välja andma.7

Tallinnas järjestikku Köhleri, Lindforsi ja
Minuthi trükikoja poolt välja antud �Eesti-Maa
Rahva Kalender�, mis kuni 18. sajandi lõpuni
jäi ainsaks eestikeelseks kalendriks, avaldas
usutavasti juba algusest peale paralleelse sak-
sa kalendri eeskujul tiitellehe pöördel pealkir-
jastamatult tähtsamate ajaloosündmuste lühi-
kese loendi, milles osutatakse, kuipalju aas-
taid on igaühest möödunud. Toon siin selle
mulle kättesaadavana olnud vanimast, 1737.
aasta kalendrist:

Pärast seda kallist Jeesuse Kristuse sündi-
mist

on tänavo se 1737. aasta
Pärast maa-ilma loomist 5737
Pärast Luteruse õige Uso
Ülesvõtmist 220
Pärast vana katko 80
Pärast teist katko 27
Pärast meie armolisema Keisri ja
Suure Praua ANNA JOANNOVNA
Sündimist 41
Pärast seda kui ta hakand valitsema 8
Märkigem, et esimene ja kaks viimast

sündmust on tähtsamatena trükitud punase-
ga. Nii jääb see kogu sajandi vältel. Keisrite
vahetumisel kaob eelmine ja astub asemele
uus. Sama traditsioon valitseva keisri osas jät-
kub ka 19. sajandi kalendreis.

1752. aasta kalendris on kahe katku vahe-
le lisandunud:

Pärast seda kui vägi Pranburgi läks 73
Pärast seda kui Toompä põlend 68
Pärast seda suure nälja hakatust 57
Seega olid kohalikest sündmustest arvel

vaid häda toonud katsumused. Siia kuulus ka
väe Pranburgi (Brandenburgi) minek, s.o Rootsi
ja Brandenburgi sõjas aastal 1678 Liivimaalt
12 000-mehelise abiväe värbamine ja Saksa-
maale saatmine, mille käigus rahvas sai palju
kannatada ja hukkus suur osa väest.8  Seegi
ränk ajaloosündmus oli jätnud rahvapärimus-
se oma jälje. Samasisulisena jätkus ajaloosünd-
muste loend veel aastakümneid.

Äratab tõsist tähelepanu, et Köhleri paral-
leelse ja muidu väliselt samasuguse saksakeel-
se kalendri ajatabeli sisu on oluliselt teistsu-
gune. Näiteks 1752. aasta �Ehst-Liefländischer
Allmanach� annab alguses ja lõpus küll samad

7 Eesti kalendrite ajaloost vt lähemalt Endel Annus,
Eesti kalendrikirjandus 1720�1900. Tallinn, 2000,
197 lk.
8 Vt Eesti ajalugu III. Rootsi ja Poola aeg. Tartu,
1940, lk 197.
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Ajalootabel Lindforsi �Eesti-Maa Rahva Kalendris�, 1772.

sündmustepaarid ja lisaks ka Lutheri reformat-
siooni, muus osas aga esitatakse andmeid vee-
uputusest, antiikajaloost ja raamatutrükkimi-
se algusest, mida eestlaste jaoks pole peetud
oluliseks. Kalendritegija ilmselt leidis, et maa-
rahvale on tähtsad need sündinud asjad, mis
rahvapärimuses on kinnistunud, s.o kohalikud
suured õnnetused.

Kui 18. sajandi lõpuaastail alustas Tartus
Grenziuse trükikoda oma �Eesti-Maa Rahva
Kalendri� väljaandmist, siis oli selle ajatabel
lähedane Tallinna kalendri omale. Kui näiteks
1798. aasta kalendris leidub 9 nimetust Tal-
linna kalendri 10 vastu, siis 8 neist on kattu-
vad. Sealjuures on aga viiest kohalikust sünd-
musest nimetatud vaid kolm kõige rängemat
� kaks katku ja suur nälg �, kuna ära on jäetud
väe Pranburgi minek ja Tallinna Toompea põ-
lemine. Lisatud on aga saksa kalendreis tava-
line raamatutrükkimise algus. Algusest peale
kalendrite juurde kuulunud tekstilisa sisaldas
peaaegu 18. sajandi lõpuni vaid Vana Testa-
mendi ümberjutustusi (mis paralleelselt välja
antud saksa kalendreis hoopis puuduvad),
aidates nii omalt poolt levitada Piiblilugu.
1771.�1775. a kalendrilisas vesteti küll vahel-
duseks tolleaegse Vene-Türgi sõja (1768�1774)
sündmustest ja �Pujatsevi� �mässamisest�
Venemaal, mille mahasurujate hulgast alles

Jaan Kross avastas ka ühe eestivenna. Sel moel
andsid kalendrid maarahvale juba mõningat
uuematki ajaloolist teadmist, seda enam, et
vanad kalendrid püsisid rahva hulgas kahtle-
mata pikka aega lugemisvarana.

Tuleb veel mainida, et juba 18. sajandi al-
gupoolel avaldati siiski ka esimene lühivisand
maarahva ajaloost. See leidub eestikeelse Piibli
esimese trüki (1739) arvatavasti Anton Thor
Helle kirjutatud saatesõna �Armas Maa-Rah-
vas ja sõbrad!� paaril esimesel leheküljel, kus
mõne sõnaga tutvustatakse ristiusu tulekut ja
levikut eestlaste hulgas: �Nii paljo on vanust
aegust teäda, et teie vanemad enam kui pool
kolmat tuhat aastat siin maal kui paganad ela-
nud, ja ep ole seda tõsist Jumalat, ega oma iga-
vese õnnistuse teed tunnud, kui Jumal kuue
saa aasta eest moned saksa-rahva sugust seie
maale saatnud, kelle seast üks õige ja vaga
mees Meinart nimi, esimene piiskop siin maal
olnud, kes Jumala juhatamise läbi püha risti-
õpetust teie vanemile on kuulutanud. Seesa-
ma piiskop oli lahke ja tasase meelega mees,
ja kelle südamed kihvati, need on hea meele-
ga Jumala sana ja õiget usko vastavotnud ja
vale usko mahajätnud. Aga need teised, kes
pärast teda tulid, votsid omad asjad teist viisi
ajada, ja tahtsid vägivaldsel viisil rahvast sun-
dida oma noud mööda, et nemad pidid püha
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risti usko heitma. /�/ Nemad ristisid rahvast,
käsksid neid pihtile ja Jeesuse lauale tulla, ja
õpetasid neid muud eba-uso kombed. Pühast
kirjast ei olnud ühtegi näha, ja pühast risti-
õpetusest ei saand suurt enam kuulda, kui aga
seda, mis kirikus ladina keele loeti. Selle pä-
rast jäid teie vanemad oma südame rumaluse
sisse pärastki nenda kui enne, et Jumala sana
valgus neil puudus, ja kasvatasid omad paga-
na eba-usud ja viisid, ja segasid neid väljas-
pidiste risti-inimeste kombedega. /�/ Nenda
oli see lugu teie vanematega neli sada aastat.
Sel ajal oli neil mito sõda ja taplemist nii hästi
isekeskes kui ka nendega, kes seäl ümber-
kaudo nende raja peäl elasid, ja muud rasked
nuhtlused liikusid siin maal.� Järgneb ootus-
pärane viide Lutheri reformatsioonile: �Kahe
saa aasta eest hakkas suurem valgus risti-rah-
va seas tõusma, ja armoline Jumal laskis seda
ka kaugelt seie maale paista /�/ moned raa-
matud trükiti, et vaesed talopoja rahvas neist
pidid abi saama oma suure rumaluse vasto:
vana ja noort rahvast hakati kiriko juures
selgemine ja paremine õpetama, kui vanast.
/�/ Mitmesugused, sõa, katko ja nälja nuht-
lused käisid ka siin maa peäl teie vanemate
uskmata meele pärast.� Edasi vestetakse lühi-
dalt pühakirja eesti keelde tõlkimise käigust,
mille olulised sündmused toimusid �kümme
aastat pärast kolme aastast suurt nälja-aega,
ja kuus aastat pärast selle suure sõa hakatust,
viis aastat pärast katko� jne.

Seegi tekst arvestab ilmselt rahva tolleaeg-
set ajalooteadvust, rääkides kauge mineviku
esivanematest kui lihtsalt vanematest, hoidu-
des sündmuste dateerimisel aastaarvudest ja
viidates veel mälus püsivaile suurtele häda-
aegadele. Teisalt esitati siin üldjoontes juba
ajalooskeem, mis järgmise sajandi algupoolel
kujunes valitsevaks. Sama saatesõna juhatas
Piibli sisse kõigis Eestis trükitud väljaannetes
alates teisest trükist 1773 kuni 20. sajandi al-
guseni välja, minnes sel moel kümnetes tu-
handetes eksemplarides rahva hulka.

Kristlik pimedusest valguse poole
mineku skeem

Pöördugem nüüd tagasi kalendrite krono-
loogiliste ajatabelite juurde, mis 18. sajandil
tavaks saanud kujul jätkusid ka 19. sajandi al-
guskümnendeil, Tallinnas 1805 alustatud
Gresseli �Eesti-Maa Rahva Kalendris� koguni
1860. aastani. Teistes kalendrites hakkasid
muudatused toimuma 1820. aastail, kajasta-
des mingil määral baromeetrina eeskätt muu-
datusi rahvavalgustajate vastavates taotlustes,
kuid selle tulemusena ka rahva ajalooteadvu-
ses. Laiemat tähelepanu hakkas leidma nii
Venemaa kui ka kohalik ajalugu.

Vastavad täiendused tõi esimesena sisse
Schünmanni �Tarto maa-rahva Kalender�
1821, kus ilmusid Moskva ja Peterburi linna
rajamine, esimese hõberubla vermimine
Moskvas, Liivimaa Venemaaga ühendamine
1710 ja Tartu ülikooli asutamine 1802. Hoopis
suuremad muudatused ilmnesid O. W. Masingi
toimetatud �Maarahva Kalendris� (Pärnus
1823�1824, Tartus 1825�1826), kus olid välja
heidetud katku- ja näljaajad ning rõhk pandud
kõige uuemale ajaloole. Ka sai ajatabel esma-
kordselt oma pealkirja, õieti koguni kaks: kõi-
gepealt �Aja-arv�, mille järel esitati maailma
loomine ja Kristuse sündimine, edasi �Arv
sündinud asjust�, mis algas Peterburi rajami-
se ja meie maa Vene riigi külge liitmisega,
misjärel oli sisse võetud rõugepaneku algus,
�vanad� rõuged 55 aasta eest, �uued� rõuged
20 aasta eest, Tartu �suure-kooli� asutamine
21 aasta eest, millele järgnesid Napoleoni
Moskvas-käik (1812) ja tema vangivõtmine
(1813), talurahva pärisorjusest vabastamine
Eestimaal (1816) ja Liivimaal (1819) jm lausa
kaasaegsed sündmused sise- ja välismaal.

Sellisena jäi Masingi kalender erandlikuks,
kuid järgnevates Tartu kalendrites sai kindlaks
tavaks esitada tähtsamaid sündmusi Venemaa
ja Eesti ajaloost. Näiteks Schünmanni 1833.
aasta �Tartu maa-rahva Kalendri� �Aja nink
Keriko arv� sisaldas Vene ajaloost ristiusu al-
guse, Moskva asutamise, Venemaa ühendami-
se Moskva alla, esimese hõberubla vermimi-
se Moskvas, Peterburi asutamise ja Poolamaa
liidendamise, kohalikust ajaloost Tartu asuta-
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Ajalootabel Gresseli �Eesti-maa rahva Kalendris�, 1860.

Ajalootabel O.  W. Masingi toimetatud �Maarahva
Kalendris�, 1826.

Ajalootabel Schünmanni �Tarto- ja Võro-maa rahva
Kalendris�, 1837.
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mise (1030), luteriusu tuleku, katku- ja nälja-
ajad, Liivimaa Venemaaga ühendamise, Tartu
suurtulekahju (1875), Tartu ülikooli taasraja-
mise (�Sest saani kui Tarton suur kool vast-
sest säeti�) ja Liivimaa talurahva pärisorjusest
vabastamise. Üldse oli tabelis 23 aastaarvu.
Sisus oli edaspidi kõikumisi (nt võeti 1834 ta-
belisse ka Tartu ülikooli esimene asutamine
1632), kuid üldine suund oli selge � püüti esi-
tada Vene riigi ja kohaliku ajaloo tähtsamad
arenguloolised sündmused, kusjuures varem
kesksed osutused katkule ja näljale peatselt
(1837) hoopis kadusid. Küll aga säilisid need
kindlalt muidu sisult lähedases Pärnus Bormi
trükikojas 1845 alustatud �Maa-rahva Kalend-
ri� ajatabelis �Mõne sünduse mälestus ja arv�,
mis väheste täiendustega uuema ajaloo osas
püsis ühetaolisena kuni 1890. aastateni. Mär-
gatavalt tagasihoidlikum oli Tartus 1845
Laakmanni trükikoja alustatud �Maa-rahva
kasuline Kalender�. Selle �Sündinud asjade
ajaarv� sisaldas kuni 1866. aastani muutuma-
tult vaid 12 nimetust, kuhu kohalikust ajaloost
kuulusid Tallinna ja Tartu linna rajamine, Eesti
Vene riigiga ühendamine, Tartu ülikooli taas-
asutamine ja �uute� rõugete paneku algus.

Tallinnas Minuthi käest 1821 Dullo trüki-
kojale (ja 1830 Lindforsi pärijatele) üle läinud
�Eesti-Maa Rahva Kalender� uuendas tradit-
sioonilist ajatabelit 1829, võttes tarvitusele
pealkirja �Sündind asja ajaarv� ning lisades
sinna Tallinna ja Peterburi rajamise, Eesti
ühendamise Vene riigiga, Tartu ülikooli asu-
tamise (1802), �uute� rõugete paneku, Prant-
suse Moskvas käimise ning talurahva pärisor-
jusest vabastamise Eesti- ja Liivimaal. Seegi
ajatabel täienes edaspidi järk-järgult põhiliselt
kodumaiste sündmustega, nii et sisaldas näi-
teks 1863 (nüüd nimetusega �Aastaid arvatak-
se tänavu�) 27 nimetust. Nagu eespool märgi-
tud, pidas kõige visamalt vanast kinni Gresseli
�Eesti-maa rahva Kalender�, mille 18. sajandi
traditsioone jätkav ajatabel alles 1861 muutus
mõneti täielikumaks ja sai ka pealkirja �Aja-
arv sel aastal�. Tallinna kalendriteski püsisid
kuni 19. sajandi lõpuaastateni edasi mõlemad
katkud, suur nälg, Toompea põlemine ja isegi
väe Brandenburgi minek, osutades kalendri-
tegijate teatavale vanameelsusele.

Kalendrite kronoloogilised tabelid olid vaid
üks näitaja eestlaste ajalooteadvuse muut(u)-
misest 19. sajandi jooksul. Ajaloosündmustest
jutustamine kalendrilisades ja tasapisi ilmli-
kumaks muutuvas muus eestikeelses trükisõ-
nas annab sellest hoopis selgema sisulise pil-
di. Sealjuures tuleb silmas pidada, et maarah-
vale neis küsimustes kirjutajad olid kuni
19. sajandi keskpaigani veel suurelt osalt ko-
halikud saksa pastorid, mis seletab nii mõn-
dagi nende sisus, kas või esitatavate faktide
valiku.

Igal juhul jääb trükisõna kogu 19. sajandi
vältel põhiallikaks rahva üldise ajalooteadvu-
se üle otsustamisel, seda enam, et eestikeel-
sed trükised olid kogu sajandi vältel peaaegu
sajaprotsendiliselt määratud laiale lugejaskon-
nale, maarahvale sõna otseses mõttes. Kesk-
mise eesti lugeja silmis aga oli trükisõna auto-
riteet veel 20. sajandi algulgi kõrge. Mis trüki-
tuna silme ette tuli, see pidi tõele vastama.
Eestikeelsesse kooliõpetusse hakkas ajalugu
eraldi õppeainena jõudma alles 19. sajandi
keskpaiku (kihelkonnakoolides), ja sedagi veel
üsna pikka aega üldajaloona, kus Eesti ajaloost
oli vaid möödaminnes juttu. Olenes muidugi
õpetajast, mida ja kui palju ta õpilastele oma
rahva ajaloost rääkis. Enamasti pakkusid sel-
lekski materjali omakeelsed trükised.

19. sajandi algul hakati maarahva silmarin-
gi avardama esialgu kõigepealt geograafiliste
teadmiste kaudu. Nii sisaldab Vastseliina õpe-
taja George Gottfried Marpurgi kooliõpikuks
mõeldud tartumurdeline �Veikene opetuse
nink lugemise Raamat� (Tartu, 1805, 137 lk)
muu hulgas ka peatükid (�Kõned�) �Livlandi
nink Eesti-maast�, �Venemaalt�, �Ilma-maast
nink esiäralikult Europast�, kus tehakse ka
mõned ajaloolised vihjed. Näiteks osutatakse,
et kõige vanem linn Liivimaal on Tartu, mille
aastal 1030 on �pohjandanu� suurvürst Jürjev
Jaroslav.

Ajaloo valdkonnast tuletab eestlaste muist-
set paganausku ja ristiusustamist maarahvale
trükisõnas pisut pikemalt meelde Pärnu praost
ja Halliste-Karksi pastor Karl Berg oma raama-
tus �Õnsa Luteruse elo� (Pärnu, 1818, 55 lk).
Selle lõpp-peatükis �Mis ajal ja kuida viisi on
õige Jumala tundmine siia meie maale tous-
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nud?� osutab ta Piibli eessõna vaimus 1158
Liivimaale ilmunud saksa kaupmeestele, kel-
le järel tulnud �õige ja vaga munkas� Meinart
�püüdis tasase meelega rahvast Jumala poole
pöörda; aga Pertold ja ligi keik muud tema järg-
mised õpetajad ja piiskopid tahtsid vägivald-
sel viisil rahvast oma noud mööda sundida, et
nemad pidid püha risti usko heitma�. Pealegi
tuli paavstist ainult suur ebausk ja kirikus la-
dina keeli lugemine. �Nenda jäid selle põlve
rahvas, kes aga nime poolest risti-inimesed
olid, oma rumaluse sisse, ja kasvatasid omad
pagana eba-usud ja viisid, ja segasid neid
väljaspidise risti-inimeste kombedega� (lk 51�
52). Alles 1522 Liivimaale jõudnud Luteruse
õpetus tõi meile õige usu, mille levikut pikk
sõdade ja segaduste aeg pidurdas. Rootsi ajast
peale jõudis jumalasõna maakeeli suusõnal ja
trükitult kindlamini rahva hulka. Nagu näe-
me, ilmuvad ajalootekstidesse nüüd esma-
kordselt aastaarvud. Muide, ka Piibli 1835.
aasta väljaandes lisandusid 1739. aasta ees-
sõnale joonealustes mõned aastaarvud.

1822 alustab Otto Wilhelm Masing oma
Maarahva Nädalalehes pikemat juttu �Meie
maa ennemuistsist asjust� (nr 2�4, lk 14�15,
18�31), rõhutades kohe algul, et �Meie maa
õnnis põlv hakkas sest ajast, mil ta Vene Riigi
valitseja käe alla sai�, s.o aastast 1710. Pärast
viidet Lutheri õigele usule osutab ta ka saksa
kaupmeeste tulekule 1158 ja Riia linna asuta-
misele ning esitab seejärel esmakordse ülevaa-
te �meie maa rahvast ja tema viisidest� enne
ristiusustamist, �neistsinatsist pimeda aja as-
just�, mil �Toor oli ülem kõigist jumalatest�,
kelleks olid �kodo ehk maja vaimud, õue vai-
mud, välja vaimud, maa vaimud, metsa ehk
raja Jumalad, keda hallijaiks hüüdsid, ja vee
Jumalad ehk näkid� jt. Lätlastega oli maarah-
val kogu aeg vastastikku löömist. Sõdija rah-
vana meie esiisad tütardest �suurt lugu ei pi-
danud, vaid neid kõhe pärast sündimist met-
sa viskasid, ehk neid jõkke uputasid, kuida
meie koera kutsikate ehk kassi poegadega tee-
me, kui neid liiaste sünnib�. Niisugune oli
paganuse pimedus, kuigi välise elu asjad, näi-
teks elumajad, olid üsna lähedased tänapäe-
vastele. Kirjelduse lõpus on märge �Jäeb poo-
lele�, loole aga enam järge ei tule. Kas keelas

tsensor edasise kirjelduse maa vallutamisest
sakslaste poolt? Ka vestab Masing oma lehes
pikemalt Tartu ajaloost (1821, nr 6, lk 41�47),
Narva linna ajaloost ja eriti Narva lahingust
1700 (1821, nr 30�31, lk 236�247) ning kirjel-
dab loos �Vana põlve aeg ja tänine aeg� (1825,
nr 50�52, lk 398�422) Rootsi-aegsete nõiaprot-
sesside koledusi. Pika ja põhjaliku ülevaate
annab ta lähiminevikus toimunud ja kindlas-
ti ka meie kodumaad tõsiselt ärevile viinud
Prantsuse Moskvas käigust sellest kümne aas-
ta möödumise puhul (1822, �Mälestamised�,
nr 12�13, lk 90�104; �Mälestamised Prantsu-
se sõa ajast�, nr 36�39, lk 287�310).

Lisaks eelmainituile väärib veel nimeta-
mist Masingi toimetatud �Maarahva Kalend-
ris� 1823�1825 avaldatud pikem kirjutis �Pee-
ter I. Vene-riigi Ülemvalitseja, kes esimesest
ennast Keisriks nimetas�, milles kirjeldatak-
se uuesti Narva lahingut ja ka järgnevaid Põh-
jasõja sündmusi meie kodumaal. Peeter I ja
tema teod Eesti- ja Liivimaal pälvisid edaspi-
digi korduvalt huvi, leides ka eraldi raamatus
pühitsemist. See oli Laiuse kihelkonnakooli
õpetaja ja köstri Wilhelm Carl Heinrich Nie-
länderi kirjutatud �Peeter I, Vene-riigi Keiser,
keda tema töö ja tegemise pärast �suureks�
hüiti� (Tartu, 1854, 72 lk; uustrükid 1855
ja 1866). Seda laadi esitused võisid omalt poolt
toetada ka rahva pärimusteadete püsimist
Peeter I kohta.

1820. aastail oli Masing praktiliselt ainus
autor, kes Eesti ajaloost rahvale midagi lähe-
malt kirjutas. Meenutagem, et Masing oli 1820.
aastail ka see, kes oma kalendris radikaalselt
senist traditsioonilist ajatabelit muutis. Nii tõi
ta oma lugejate ajalooteadvusse selgeid uusi
jooni, mida oluliselt varjundas tema kui luter-
liku õpetaja ja ratsionalistliku mõtleja hoiak.
Temaga algas ka läbi kogu 19. sajandi eesti
avalikkuses alatasa korduv riigitruu rõhutami-
ne, et meie maa liitmine Venemaaga eelmise
sajandi algul tõi meile õnnistusrikkalt kaasa
pika rahuaja.

Jätkus ka põlisele rahvapärimusele läheda-
ne suurte hädade ja õnnetuste meenutamise
liin. Gresseli �Eesti-Maa Rahva Kalendris�, mis
ju eriti kaua säilitas vana traditsioonilise aja-
lootabeli, avaldas 1830. aastail seda toimeta-
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nud tuntud estofiilne literaat, Kadrina pastor
Arnold Knüpffer tabelis esitatud sündmuste
selgitamiseks 1832�1835 pikad asjalikud üle-
vaated katkuepideemiatest Eestis, väe Pran-
burgi minekust ja Tallinna Toompea põlemis-
test. Meie maal olnud katkudest rääkis 1860.
aastal ka �Maarahva kasuline kalender� ja 1883
meenutas M. J. Eisen �Isamaa kalendris� suurt
näljaaega. Veel ühe häda ja hävituse loona,
1701 avaldatud Jerusalemma hukkasaamise
loo omalaadse kauge paralleelina tuleks ära
märkida Muhu köstri ja koolmeistri Carl Wil-
helm Freundlichi mingi saksa algteose järgi
tõlgitud �Siin on Magdeburgi-linna hirmsast
ärarikkumisest� (Pärnu, 1837, 16 lk), milles
vestetakse 30-aastases sõjas 10. mail 1631 toi-
munud Magdeburgi linna rüüstamisest ja hä-
vitamisest Tilly vägede poolt, sidudes seda
sügava luterliku moraali lugemisega. Raama-
tukese loetavusest räägivad uustrükid aasta-
test 1843 ja 1848. Masingi Prantsuse Moskvas

käigu lugu jätkas süvendatult �Vene Süda ja
Vene Hing. Suve Jaani mälestamised Vene ja
Prantsuse sõast� (Pärnu, 1841, 205 lk). Eessõ-
nas rõhutatakse, et raamat vestab sellest,
�kuida meie naabre rahvas, Venelased, meie
vennad ja kaa-alamad /�/ nii vahvaste kurja
ja kautava vaenlase vasto seisid, ja meie raho,
meie elo, meie naesed ja lapsed, meie
elomajad ja kõik mis meil on, oma verd vala-
des hoidsid�. Ja lõpetatakse: �Kas siis meie
mehed mitte seesugused ei peaks olema? � On
vist! Aga kes kuulutab meile seda. � Vene rah-
vas isi räägivad ja kiidavad, et meie mehed
head soldatid, julged ja vaprad ja igapidi
auväert mehed on.� Sellelgi raamatul oli
menu: ilmus veel mitu väljaannet (1844, 1869
ja 1898). Ühe vapra ja auväärt eesti sõjamehe
tegudest 18. sajandi lõpul Vene-Rootsi sõja
päevil aga räägib rahvale sama Suve Jaani �Lui-
ge Laus� (Pärnu, 1843, 2. trükk 1870).
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Erilist esiletõstmist väärib Liivimaa Üld-
kasuliku ja Ökonoomilise Sotsieteedi hoolel
ilmunud lõunamurdelises �Tarto- ja Võro-maa
rahva Kalendris� 1839 avaldatud kalendrijutt
�Kuis koolmeister Jaan pühapäiva õdangul rah-
vale ettelugi ennitsist asjust, mis meil Livlandi
maal omma sündinu� (lk 32�53). Selle autor
võis olla kalendri üks toimetajaid, Karula pas-
tor Friedrich Ferdinand Meyer, kes eestihuvi-
lisena ka muidu oli kirjasõnas tegev.9  Lugu on
esimene rahvale määratud lühike kokkuvõt-
lik ülevaade Eesti ajaloost. Hoiakult on see
lähedane Masingi 1822. aasta loole, kommen-
teerib aga ajalookäiku süsteemipärasemalt
muinaspaganlusest kuni kaasajani välja. Meie
maarahvas, �mes üts üli vana rahva-selts nink
Soome-rahvaga ütest ülivanast sugust om�, oli
sõjakas ja sügavas väärusu pimeduses, kui
sakslased siia jõudsid. Meinhard tegi head
rahulikku jumalatööd. �Ent ne perantuleja es
ole edimätse sarnatse. Nema tahtseva küll
kirjatundja olla, ent es ole õige rahva oppaja,
paniva taiva riiki inemiste eest kinni, es lää
esi sisse nink keeliva ka muid sisseminemast.
Aiga mööda tegiva henda ne piiskopi suuris
ilmlikko valitsejis, nink neide valitsus püsse
enamb kui 300 ajastaiga.� Kaua olid �väga rän-
ga vaino- ja sõa-aja�. �Kolm sada aastat olli nii-
da ristiusk Livlandi-maal; ent es ole küll rah-
val temast suurembat hääd, kui ennege
ristiinemise nimi.� Kuid siis tuli armas Jumal
neile abiks. �Nink seda päivä valgust saat Is-
sand oma usutava sulase Martin Luteruse
läbi.� Tema õpetus jõudis Riiga 1522, Tartusse
kolm aastat hiljem. 1553 trükiti esimese maa-
keelse raamatuna Luteruse väike katekismus,
mille Tartu kirikuõpetaja Witte oli ümber pan-
nud. Tulid jälle rasked sõja-ajad, kuni Rootsi
jumalapelglik kuningas Kustav Adolv maa oma
alla võttis. �Nüüd muretseti püha kirja raama-
tuid rahva kätte.� Rahupõlve aga ei tulnud,
kuni hirmsa nälja ja sõja järel Jumal �saat meie
maad Vene Keisri Petri käe ja valitsuse alla.
/�/ seesama suure Keisri perantuleja valitse-
va nüüd ligi 129 aastat ka meie Livlandi-maad
nink omma seda hoitnu ja kaitsnu, nii kui
aadler poige katap omme siivuga.� See oli
rahvale määratud ajaloopilt, mis valitses
ärkamisajani. Loomulikult läks see kalendri-

tekst rahva hulka põhiliselt vaid Tartu- ja Võru-
maal. Sama suunda aga jätkati ja arendati veel
1850.�60. aastail.

Perno Postimehega võistelda üritav pasto-
rite Talorahva Postimees avaldas 1858. aasta
algusest peale läbi paljude numbrite kuni
augusti alguseni ulatuva kirjutise �Maarahva
lugu vanast ajast saadik� (nr 30�39, 41, 42, 44�
50, 3�5). Kirjutaja lapsepõlvekogemustest Tal-
linnas ja hiljem Saaremaal Kaarmal nähtust
rääkivad passused osutavad, et autoriks oli
lehe toimetaja, Tartu-Maarja koguduse pastor
Adalbert Hugo Willigerode. Ajaloolase Philipp
Willigerode perest võrsununa võisid tal selleks
ka küllaltki head eeldused olla. Äratab tähele-
panu, et seegi esitus katkes enne meie muist-
se vabadusvõitluse puhkemist, aastal 1202,
kuigi sulgudes lubati: �Jääb poolele.� Millest
siis eespool nii pikalt räägiti? Alustati eestlas-
te esivanemate muistsest tulekust Aasiast läbi
Venemaa, mille tee veel näha, �sest kesk Ve-
nelaste seas on nüüdgi veel siin ning seäl
rahvahulgakesid leida, kelle keel meie maarah-
va keelega mitme asjade poolest üheks lähäb�.
Mööda Kuramaa randa minnes võib veel ära
tunda, �et vanal ajal maarahvas keik seda maad
Preissi maast saadik on täitnud�. Siin toimus
suur rahva segamine naaberrahvastega, mille
jäljeks veel maarahva omavahelised erinevu-
sed. Suurvürst Jaroslavi asutatud Tartu on
meie linnade ema. �Ema jõe äärel emalinna
kohal, seäl seisab meie armsa maarahva ema-
koda. Vaata, seält tulevad välja otsego ema-
kodast armsad kaksikud: Tartorahvas ning
Tallinnarahvas.� Emajõgi sai ühtlasi piiriks
Vene suurvürstidele maksu maksva Tartu rah-
va ja Taani kuningate valitsuse all oleva Tal-
linna rahva vahel. Vene-Skandinaavia vastu-
olus olid eestlased kogu aeg hädas, kuigi tegid
ise ka röövretki Rootsi ja Taanisse. �Riiki ei
olnud Palti rahval kuski mitte. Nemad elasid
vanemate all, kes raho ajal neid kui kuningad
valitsesid, ja sõa ajal nende päälikud olid.� Veel
praegu on olemas Kuramaa kuningad. �Teised
vanemad jälle on, nagu mõned ütlevad, Sak-
saks läinud, ja on nüüd mõisnikud.� Vanast

9 Vrd Eesti biograafiline leksikon, Tartu, 1926�
1929, lk 320.
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paganausust teatakse niipalju, et �ülem jumal�
oli nagu soomlastelgi Jumal. Selle kõrval soom-
lastel Uku, meil Pikne ehk Kuku (?). Olid veel
laulujumal Vanemuine ja tulejumal Ilmarinen
ning mõlema isa Kave. Veel olid jumalaiks tae-
vakehad, �Kalevi pojade ema�, metsajumalad,
maaalused jne, Läti Henriku järgi ka Taar ehk
Taara. (Kõik viitega Faehlmannile ja Kreutzwal-
dile.) Jutustatakse ära ka Faehlmanni Emajõe
kaevamise lugu ning osutatakse, et rahvas rää-
gib ka hiiglasuurest �Kalevi Pojast�. Lõpuks
jõutakse sakslaste Liivimaale tulekuni ja vana
munga Meinhardini, kes 1186 tuli �armo-
õpetust Issandast Jeesusest Kristusest kuulu-
tama�. Järgneb Pertold, kes põgeneb Saksa-
maalt sõjaväge tooma. Tuleb Albreht ja rajab
Riia linna ning kingib ustavatele meestele
mitmed kohad, �ja nenda said mõisad ning
mõisnikud Liivamaale, aga Albrehtile mehed
kes tema poole hoidsid ja tema ustavad ning
sõna võtlikud alamad olid nii heäste sõa kui
ka raho aeal�. On veel juttu ka Kaupost, kelle
�sõbrus oli sakstele suureks abiks� ja kes lei-
dis: �Nago mees ning naene ühendavad, pea-
vad ka rahva hulgad teine teisega ühendama.�
Ja siin jääbki kõik pooleli. Märkigem veel, et
sama teksti algusosa (nr 30�34) avaldati Tar-
tus 1865 eraldi raamatukesena mõnevõrra lü-
hendatult K. A. Kuhsteini (varju?)nime all peal-
kirjaga �Üks raamat Vanast rahvast. Esimene
pool� (22 lk).

Sama 1858. aasta sügisel avaldas ka
Jannsen oma Perno Postimehes Riiamaa üle-
vaate raamides (milles ka kohalike linnade ja
losside ajaloost pisut juttu) peatüki �Mõni sana
meie maa endisest asjust� (nr 13 ja 14). Ehtsa
luterliku köstrina iseloomustab ta vallutuseel-
seid eestlasi hoopis halvemini kui pastor
Willigerode: �Sel ajal oli meie armas isamaa
alles pilkane pime. Päike paistis küll, nagu
nüüdke, aga mitte südamesse. /Meie esivane-
mad olid veel/ püsti paganad ! Jumalast ei tead-
nud nemad midagi, ehk neil jumalaid küllalt
oli. Mäekünkad ja iied (metsa tukad) olid nen-
de pühad paigad, kus oma ebajumalaid
toropilli ja hullotantso ja möllamisega teeni-
sid. Nende oma sugu �maa-vanemad� olid
nende selleaegsed valitsejad, keda ka, nii pi-
sukesed, kui nad olid, mõni kord kuningaiks

hüüti, ehk küll kuninga vasto sedagi ei olnud,
mis meie aego pooled pobelikud mõisniko
vasto.� Tulid saksa kaupmehed, tuli Meinhard,
tulid Saksamaa �ritterid� ja Albert, kes asutas
�Mõegavendade-seltsi�, kuulutas meie maa
�Maria maaks�, mis meil tänini �veel paavsti
uso pärandus�. Sõjast eestlaste vastu pole taas
sõnagi, samuti mitte Jüriöö ülestõusust. Saa-
me küll teada, et 1346. aastal müüs Taani ku-
ningas Eestimaa �Saksa ritteri-seltsile�, samuti
seda, et piiskoppide käes oli 40 kindlat lossi,
ritteritel 60 ja �muu mõisnikudel� 43, kokku
seega 143 lossi. Ritterite valitsus kestis 32l
aastat. Järgnes palju halba. �Sõdimist ja vere-
valamist oli sel ajal, küll uso, küll maade pä-
rast sagedaste ja paljo, ja said meie vaesed talo
sugu vanemad küll tunda, mis Jumal taevas
on. Meie maakonnad kargasid sel ajal, nago
hobosed laadal, ühe käest teise kätte ja iga kord
oli tuli ja veri taga. Nenda jäi see enamist kuni
ligi poolteistsaa aasta eest (1710) Keiser Pee-
ter meid Vene valitsuse alla pani ja sest ajast
oleme, aitumal suure Jumalale! raho sees või-
nud elada.� Vahepeal olid küll Rootsi �Luteruse
usko valitsejad�, sealhulgas �Gustav Adolv,
väga auväärt valitseja�. Samas vaimus oli kir-
jutatud ka 1859. aastal avaldatud Tallinna ku-
bermangu ülevaate lühike peatükk �Mõni sana
Eestimaa endisest asjust� (nr 20).

1858�1861 ilmus Tartus �Kooli-raamatu�
7. jaona kahes osas esimene ajalooõpik eesti
(kihelkonna)koolide tarvis, Põlva pastori
Johann Georg Schwartzi kirjutatud �Sündinud
asjade jutustamine� (kokku 358 lk). See oli
üldine ajalugu oma vana, keskmise ja uue aja-
ga (mis algab Luteri ajast 1517).10  Raamatu
teises pooles (1861) on lühidalt puudutatud
ka Baltimaade ajaloo tähtsamaid sündmusi.
Kohalike rahvaste kohta selgub, et nad enne
sakslaste tulekut �elasid suures paganate pi-
meduses. Nende ebajumalate teenistus oli
hirmus, sest nemad ohverdasid neile ka ela-
vaid inimesi. Need Eestlased, kes mere ääres
ja Saaremaal elasid, olid julged ja vahvad me-
reröövlid, nenda kui Normannid /�/, aga ne-
mad sõdisid ka isekeskis ühtepuhku ja Vene-
lastega ka, kes mitukõrda sõaväega sissetulid
ja neile maksu peäle panid.� (lk 188) Nende
vägivaldse ristiusku pööramise kohta selgita-
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takse: �Nenda said Liivlased, Lätlased ja Eest-
lased selsamal viisil sõdimise läbi ristirahvaks,
kui Saksid suure Kaarli ajal olid saanud.
Evangeliumi valguse läbi teame meie nüüd
küll, et Issanda armuriik mitte ei pea mõega
läbi väljalautatud saama, /�/ aga sel vanal pi-
medal ajal ei tundnud ristirahvas paremat nõu
see tarbis pruukida. Aga nemadki ei võtnud
viha pärast mõõga kätte, vaid armu pärast usu
vastu ja Õnnistegija vastu ja nende hingede
vastu, keda tahtsid tõetundmise poole
pöörda.� (lk 191) Rootsi kuningas Kustav
Adolhv sai jagu Taanist, Venest ja lõpuks ka
Poolast. Ta tegi �selle maale paljo head. Perno
linnas (sic!) seadis tema suure kooli ehk
Universiteti üles� (lk 272�273). Põhjasõja ko-
halike sündmuste järel märgitakse: �Pea 600
aastat oli meie maal alati sõa-häda olnud, sel-
le läbi, et tema kolme vägeva riigi vahel oli,
kes tema pärast tülitsesid; aga sest ajast saa-
dik, kui meie Vene keisri päralt oleme, ei ole
mitte üht ainust korda sõda meie maal olnud.�
(lk 310) Katariina II laskis Võru linna ehitada,
Aleksander I �meie Maarahva heategija oli sel-
le läbi, et tema käso peale talorahvas Liivlan-
di-, Eesti- ja Kuramaal priiks lasti, ja et tema
meie Liivlandimaale see kalli ande on annud,
et suur-kool (Universität) Tarto linna säeti�
(lk 312�313).

Nii oli 1820.�1850. aastate vältel maarah-
va silme ette seatud ning küllap ka enam-vä-
hem kinnistunud kindel üldjooneline skeem
tema ajaloost: Kuni sakslaste tulekuni valitses
Eestis paganluse pimedus. Ristiusu levitami-
ne tule ja mõõgaga, mille sündmustest lähe-
malt ei räägitud, polnud küll päriselt õige evan-
geelne tegu, kuid nii oli tol kaugel ajal kom-
beks. Pealegi toodi maale väärastunud paavs-
tiusk, mistõttu rahvas jäi ebausu küüsi ja
ainult nime poolest ristirahvaks. Õige usuval-
guse tõi alles Lutheri reformatsioon, mis an-
dis rahvale ka omakeelse jumalasõna. Sellest
hoolimata jätkus kaua sõdade ja hädade pe-
riood, kuigi mõningat parandust tõid Rootsi
luterlikud kuningad, eelkõige Gustav Adolf,
kes Tartus ka suurkooli asutas. Ent alles Eesti
liitmine Vene kotka tiiva alla Peeter I poolt tõi
pika rahuaja, mil rahvas sai kosuda.11 Keiser
Aleksander I andis maarahvale priiuse. See

lähimineviku sündmus, nagu ka priinimede
saamine, oli ju ka kõigil veel värskelt meeles,
nii heaks-halvaks kui see ka osutus. Detailse-
mast ajalookäigust ja eestlaste olukorrast aja-
loo vältel ei teatud endiselt suurt midagi. Ole-
masolev seisuslik kord, mille alama seisuse
nad moodustasid, oli Jumala määratud.

Väärib rõhutamist, et seda ajalooskeemi
hakati trükisõnas tõsisemalt viljelema pärast
rahvale priiuse andmist 1816.�1819. aastal,
nagu ka järgnevale rahvuslikule suunale eel-
nesid sajandi keskpaiga talurahvareformid,
mis avasid tee eesti pärisperemeeste tekkimi-
sele koos kõige sellest tulenevaga.

Rahvuslik valguse�pimeduse�
koiduaja skeem

Kirjeldatud tasandil oli rahva ajalooteadvus
ärkamisaja lävel. Tuli �Kalevipoeg�, mille koh-
ta Kreutzwald uhkusega rahvale teatas: �Kale-
vi poeg olgu Eestlastele üks vana aea mäles-
tus, tema sütitagu meie südames paremat vai-
mu, et oma sugu ja isamaad kallimaks
hakkaksivad pidama, kui seie saadik oleme
pidanud.� (Sipelgas. Teine jagu. Tartu, 1861,
lk 29) 1862 ilmus �Kalevipoja� rahvaväljaan-
ne, kümnendi keskpaiku jõuti ka Faehlmanni
muistendite eesti keeles avaldamiseni (kõige-
pealt Perno Postimehes 1866) ja tema muist-

10 Üldise ajalookäigu kolmeks jaotamist oli rahva-
le tutvustanud juba Tallinna kellassepp ja kirja-
mees Aleksander Saksen oma raamatus �Vaimoliko
varanduse kirstokene, kus sees keiksugused head
jutustamised vanast ning uuest ajast, õpetused ja
nouandmised leida� (Pärnu, 1846, 60 lk). Ta selgi-
tas, et �maa ilma lugu� jaguneb �kolme pea jaos-
se�, mida nimetatakse �vana aja luguks�, �keskmi-
se aja luguks� ja �uue aja luguks�, mis omakorda
jagunevad mitmeks alajaoks. Uue aja lugu algas
temal muide Ameerika �ülesleidmisest�.
11 Veel �Kalevipoja� sissejuhatavais värssides (196
�216) ütleb Kreutzwald seitsmest muistset vilets-
põlve meenutavast kalmukünkast vestes: �See`p
see Eesti muistepõli /Enne Vene valitsuse /Armu-
tiiva kaitsmista.� Eesti raamatuaastal 1935 välja
antud esinduslikus �Kalevipojas� kõlavad need
värsid küll nii: �Seep see Eesti muistne põli /Enne
meie päevasida.�
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sete jumalate Olümpos jõudis laialt rahvani.
Mõneti kummaline on meenutada, et esime-
sena andis sellest aimu juba 1858 pastor
Willigerode, kelle hääl aga kaugele ei kostnud.
Nii rahvuseepost kui ka pseudojumalaid näh-
ti rahva orjapõlve-eelse muistse tõsiajaloo
mälestusmärkidena.12 Mõlemaid asus innu-
kalt populariseerima Carl Robert Jakobsoni
�Kooli Lugemise raamat� (1867), mis laste esi-
mese lugemisvarana läks laialdaselt rahvakoo-
lidesse ja millest sajandi lõpuni ilmus arvu-
kalt uustrükke. Lugemisraamatus tõsteti esile
ka rahva eest hoolt kandvat Vene keisrit,
avaldades mitme lauliku talle pühendatud luu-
letusi eesotsas lauluisa värssidega (lk 158):

Suur ja vahva Keiser valvab
Isa silmil ööd ja päevad
Riigi alamate üle.
Varjab meid kui linnupoegi
Kurja kimbutuste vasta.

Ja siis juba pidas Jakobson Tartus �Vane-
muise� seltsis 6. oktoobril 1868 oma kuulsa
esimese isamaakõne �Eestirahva Valguse-,
pimeduse- ja koiduaeg�, mille ideeloolist
tausta ja Garlieb Merkeli kauget eeltööd Jaan
Undusk suurepäraselt on valgustanud oma
artiklis �Kolm võimalust kirjutada eestlaste

ajalugu: Merkel � Jakobson � Hurt� (Keel ja
Kirjandus 1997, nr 11�12, lk 721�734, 797�
811). Kõne sai peetud küll, aga tolleaegsed
eesti ajalehed, ei Jannseni Eesti Postimees ega
Perno Postimees teatanud sellest sõnagi.13 Al-
les 1871. aasta algupäevil tuli see välja trükis,
kuid mitte Eestis, vaid Peterburis (C. R. Jakob-
son, �Kolm isamaa kõnet�, 1870; 6000 eksemp-
lari, millest 3000 köitmata jäänut kaotsi läks).14

Raamatusse kuulus ka kaks 1870. aastal pee-
tud kõnet, mis vestsid eestikeelse kirjavara
arengust ja võitlusest selle ümber ning oma-
aegse kirikliku nõiausu ja nõiaprotsesside ko-
ledustest. Selle trükkipääsemisele oli kaasa
aidanud Jakobsoniga sõbralikes suhetes olev
ärkamismeelne Riia tsensor, õigeusu preester
Mihhail Suigusaar, kes siiski pidas vajalikuks
esimese kõne teksti 15 protsendi võrra kärpi-
da. Kohapeal kõrgemalt poolt pidurdamiseks
oli põhjust küllaga. Järsult asendus senine
kristlik vagadusele ja sõnakuulmisele suunav
ajalooskeem uue ja sõjakaga, mille järgi meie
rahva ristiusku käänamine alles tõigi kaasa
pimeduseaja, kuhu nüüd tänu keisrihärra ar-
mule on tungimas koidukiired. Rahvakeeles
avaldati peatselt sellele vastu astuv W. F.
Eichhorni broðüür �Rahu kosutab, vaen kao-
tab� (Tallinn, 1873), millel ei olnud aga enam
kuigivõrd mõjujõudu. August Palmi andmeil
võttis rahvas Jakobsoni sõnumi kiiresti
omaks.15 �Kolme isamaa kõne� 2. trükk aval-
dati Tartus Eesti Kirjameeste Seltsi Toimetus-
te sarjas 1882. aastal (3000 eksemplari).

Omalaadse eelkäijana Jakobsoni ajaloo-
kontseptsioonile väärib siinkohal äramärki-
mist Riias õigeusu kiriku poolt välja antud
�Eesti rahva kalendris� 1855. aastal avaldatud
pikem ülevaade �Teädus Lätlastest ja Eesti-
rahvast, enne kui Saksad nende maale tulid�
(lk 33�50), mis mõistetavalt on kirjutatud vene
aspektist. Selle osas �Eesti ehk Tschuudi rah-
vas� (lk 41�50) vestetakse vene ajaraamatuile
ja Henriku Liivimaa kroonikale tuginedes üsna

12 Selle kohta vt lähemalt: A. Viires, Pseudo-
mythology in Estonian Publicity in the 19th and
29th Century. � Ethnologia Europaea 21:2, 1991,
lk 137�143; A. Viires, Muinaiset jumalat yhteis-
kunnan palveluksessa: Viron pseudomytologian
tarkastelua. � Kotiseutu 1991, nr 1, lk 27�34; Ea
Jansen, Muinaseesti Panteon: Faehlmanni müüti-
de roll eestlaste rahvusteadvuses. � Keel ja Kirjan-
dus 1998, nr 12, lk 801�811.
13 Eesti Postimehes (nr 40, 2. okt 1868) ilmus vaid
eelteade, et �gümnaasi koolm. Jakobson� peab 6.
oktoobril �Vanemuise� seltsis kõne �Enne ja nüüd�.
Iganädalastest �Vanemuise� seltsi kõnedest kom-
menteeris leht (nr 45, 6. nov) vaid J. Pärna 27. ok-
toobril peetud kõnet �kodusest laste kasvatami-
sest, kuni kooli lähevad�.
14 August Palm, C. R. Jakobsoni �Kolme isamaa
kõne� tekkest, levikust ja vastuvõtust. � Paar sam-
mukest eesti kirjanduse ja rahvaluule uurimise
teed III. Tartu, 1964, lk 33�37.
15 Tsit teos, lk 64�66.
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üksikasjaliselt Vene vürstide ja eestlaste muist-
sest koostööst. Märgitakse, et aastal 862 osa-
lesid varjaagi vürstide kutsumisel slaavlaste-
ga võrdselt ka tðuudid, kes olid üks Vene riigi
pearahvaid. Rõhutatakse, et �igaühes Vene
Riigi ettevõtmises võtsid Eestirahvas ehk
Tschuud /�/ kõige virgemat ja elavamat osa,
kui see tõsine riigi iho liige, aga mitte kui see
maksja, teenija rahvas�. Pärast suurvürst Vla-
dimiri surma 1015 toimunud segaduste ajal
lõid nad lahku ja �akkasid oma eneste viisil
elama�. 11. ja eriti 12. sajandil polnud eesti
rahval ühist valitsejat: �tema sees lõivad
ennast iseäralikud kogodused, ehk voib ka
ütelda, vürsti riigid oma vaba maadega, iseära-
liku valitsusega ja ka veel iseäraliku nimeta-
misega�, mistõttu vene ajaraamatuis juba
11. sajandil hakati kasutama nimetusi �Sola-
ehk Sisola-Eestirahvas, Järeva-Eestirahvas,
Otschela-Eestirahvas, Torma-Eestirahvas,
Jürjeva-Eestirahvas� jne. Ka Henriku krooni-
ka järgi oli eestlastel �oma hulk vürstisid,
vanemid, valitsejaid ehk moisnikuid ja suurt
sugu rahvast (seniores, meliores, nobiles,
principes)�. Vürstide nimedena esitatakse
Tabellin, Lembit, Vottele, Manivalde jt. Rõhu-
tatakse, et �Kõik Eestirahvas pärast oma Ve-
nemaaga ühenduse äralangemist /�/ oleks
küll tugevaks ja suureks rahvaks Eiropa maa
põhja peal saanud, kui nemad ei oleks ennast
jaode peäle jaganud, ja kui nemad viiside, ja
oma ea põlve püüdmises oleks ühenduse poo-
le hoidnud�. Järgnes esmakordselt pikem üle-
vaade muistsest vabadusvõitlusest, milles eriti
esile tõstetakse eesti-vene ühisüritusi sakslas-
te vastu. Kalendri järgmises aastakäigus (1856)
leidub peamiselt Henriku kroonikale tuginev
�Mõned teadused Lätlaste ja Eestirahva usust
enne Ristiusu võtmist� (lk 24�28). Vestetakse
pühadest järvedest, jõgedest, mägedest ja met-
sadest, surnute hingede austamisest ning saar-
laste jumalast Tarapitast. Järgneb ülevaade
�Õigest usust Lätlaste ja Eestirahva seas� (lk
28�51), rõhuasetusega äsjasele usuvahetuse-
le. Osutatakse ka, et siinsed rahvad puutusid
õigeusuga kokku juba enne sakslaste tulekut
12. sajandil. Pole teada, kas Riia kalender ka
Jakobsoni kätte sattus, ent on mõeldav, et sõ-
ber M. Suigusaar seda talle vahendas.

1855. aasta kalendris kujundatud suunda
jätkas Riia vaimulikus seminaris õppinud õige-
usu preester Jakob Lindenberg oma Vene aja-
loole pühendatud teoses �Vene rahvas ja Vene
riik� (Riia, 1872, 6000 eksemplari), milles ka
Eesti ajalugu on silmas peetud. Muistseist
eestlastest ütleb ta muide: �Üleüldse pean
tunnistama, et vanal ajal Eestlased olid paljo
rikkamad ja elasid puhtamine kui nüid; oma
prii põlves nad armastasid laulu ja rõõmu, sest
nende vaim oli palju erksam, kui nüid.� (lk 7)
Eestlaste õnnetu vabadusvõitluse lõpus aga
�nad pidid nüid võera rahva orjaks saama ja
oma maa, selle isa isade päranduse, ära kaota-
ma� (lk 63).

Jakobsoni isamaakõnedele järgnes Eesti
Postimehe lisalehes 1871. aastal (nr 1�9, 15�
19, 23�27) seda toimetama asunud Jakob Hur-
da sari �Mõni pilt isamaa sündinud asjust�.
Eri raamatuna �Pildid isamaa sündinud asjust�
jõudis see trükki alles 1879. aastal (4000 ek-
semplari). Muinaseesti elu kujutavas esime-
ses pildis on Hurt ettevaatlik ja asjalik, eriti
veel paganausu puhul, kus pseudo hoopis
puudub. Ta osutab allikainese nappusele ja
kutsub �äratatud vaimuga eestlasi� üles pea-
mise ajaloo allikana rahva vanaaja mälestusi
koguma. Teose keskse sisu moodustab �Eest-
laste kuuetõistkümne aastane sõda� sakslas-
te vastu. Esmakordselt antakse ka mõninga-
ne pilt orduajast. Hurda �Piltide� tolleaegsest
mõjust ärksa meelega noortele annab etteku-
jutuse Hindrik Prantsu meenutus, kuidas ta
neid kahe-kolmeteistaastase koolipoisina lu-
ges: �Otsekui ilmutiseks oli mulle, kui �Eesti
Postimehe� lisalehes 1871. a. ilmuma hakka-
sid J. Hurda kirjutised �Pildid isamaa sündi-
nud asjust�. Need puudutasid mu lemmikala,
ajalugu, päälegi meie rahva minevikku, mille
kohta teadmised olid senini väga udused.
Nüüd langes sellele aga heledat valgust. /�/
Lugesin neid kirjutisi õhinaga ja tundsin ras-
ket pettumust, kui need lõppesid juba poole
aasta pärast.�16

Jakobsoni ja Hurda esitustega olid esime-
sed verstapostid paika pandud, edasine seis-
nes peamiselt ajalookäigu üksikasjade lisami-
ses. Esimestena asusid ajalootühikuid tõsise-
malt täitma Abja koolmeister Jaan Jung oma
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sarjaga �Kodu-maalt� I�IX (Tartu, 1874�1879)
ja noor M. J. Eisen, kes 1876. aastal tõlkis ko-
halike saksa gümnaasiumide ajalooõpetuse
tarbeks avaldatud anonüümse �Leitfaden der
vaterländischen Geschichte der Ostsee-
provinzen� (1869) ja avaldas selle mõningate
omapoolsete lisanditega pealkirja all �Eesti,
Liivi ja Kuura maa ajalugu� (Tartu, 1877, 154
lk). Lisaks tuli Jungilt esimest korda eesti kee-
les �Läti Hendriku Liivi maa kroonika ehk Aja
raamat� (Tartu 1881�1884, neljas vihus). Jun-
gi ja Eiseni kaasabil jõudis 1870. aastail rahva
hulka mõiste ajalugu, kuna seni oli räägitud
vaid sündinud asjust või sajandi keskpaiku
juba ka lihtsalt rahva või riigi loost (vrd saksa
Geschichte). 17

Jaan Bergmanni kooliõpikuks kirjutatud
�Üleüldine ajalugu� (2 kd, Tartu, 1879 ja 1880),
valgustas oma teises, keskajale pühendatud
köites küllaltki pikalt eestlastegi ajalugu, osu-
tades lähemalt nende kuulumist soome sugu
rahvaste hulka (lk 69) ja kirjeldades väga mus-
tades värvides nende orduaegset orjaelu: �Hale
oli niisuguse pärisorja elu. Ihu priius oli ka-
dunud: ta pidi tegema, kästi mis tahtnes, ega
tohtinud ta mingis asjas oma tahtmist ilmu-
tada. Ei võinud tema ka kellegilt, kui talle lii-
ga tehti, abi otsida, sest kõik kohus ning voli,
ka elu ja surma üle, oli tema isanda, rüütli
käes, hiljemini niisama rüütliõiguselise mõis-
niku päralt. Omandust orjal ep olnudgi: kus
vanaste perekad külad õitsesivad, sinna ehi-
tati nüüd ahervarte pääle kindlad lossid ja
mõisad; �talurahvast� leieti kõigest siit ja säält
üksikuist urtsikutest, kus nad tühjad paigad
ränga orjuse eest tarviliseks põlluks harisivad
/�/ Vaimuelu pärast jäi �maainimene� hoo-
pis armetu oleku sisse. Mingisugust õpetust
ep olnud, usust ei teadnud ta, sest et preest-
rid �maakeelt� ei mõistnud, muud kui paljalt
mõnda väljaspidist kombet; vaim läks tal nü-
riks, ta ei märkanud muud, kui mis sunniti;
pahad viisid, halvad omadused leidsivad tema
hinges maad; endine auus meel kadus � tema
oli täieste ori!� (lk 79).

Eestlaste soome-ugri rahvaste hulka kuu-
lumist oli juba varemgi eriliselt esile tõstetud.
Näiteks Kreutzwaldi väimehe Gustav Blum-
bergi maakoolidele määratud koduloolises raa-

matus �Kodu- ning isamaa tundmisele� (Tar-
tu, 1871, uustrükid 1874, 1878, 1881, 1885,
1891) leidus eraldi peatükk �Eestlaste sugu-
lastest Vene ja Siberi maal�. Pikalt ja laialt tut-
vustas soome sugu rahvaid ja nende elulaadi
Mihkel Veske ajakirja Oma Maa esimeses aas-
takäigus 1884. aastal.

Nii omandas rahva ajalooteadvus üpris kii-
resti, vaevu kümmekonna aasta vältel senisest
täiesti erineva, muinsust ning selle jumalaid
ihaleva ja kohalikke sakslasi 700-aastase orja-
öö pärast vaenava suuna. Rahvusliku liikumi-
se ideoloogilisel põhjendamisel oli sel ülimalt
oluline tähtsus. Seejuures pakkus meie koi-
duajal tärkavale vabadusvõitlusele tuge tead-
mine, et me pole üksi, et meil on palju sugu-
lasrahvaid, kellest vabadust nautivad soomla-
sed elavad siinsamas Soome lahe taga, olles
meile ilusaks eeskujuks ja innustajaks. Raskes
võitluses ikka veel jätkuva saksa ülemvõimu
vastu võis aga tõsisemat abi loota eelkõige
võimsalt keisrilt, kes isalikult oma alluvate
eest hoolt kandis. Ja miks ka mitte vene rah-
valt, keda tunti healoomulise, sõbraliku ja võit-
lusvahvana.18

Sajandi lõpu eel võimendas ülalosutatud
ajalooteadvust oluliselt Eduard Bornhöhe ja
Andres Saali menukas ajalooline jutulooming.
Bornhöhe võttis oma teemad 1343. aasta õn-
netu Jüriöö ülestõusu päevilt (�Tasuja�, 1880,
2. tr 1888, �Villu võitlused�, 1890) ja Liivi sõja
ajast 1577 (�Vürst Gabriel�, 1893, 2. tr 1898),
Saal peamiselt muistse iseseisvuse lõpuvõit-
lustest (�Vambola�, 1889, �Aita�, 1891, �Leili�,
1892�1893), kuid ka 1343. aastast (�Hilda�,
1890). Lisaks avaldas A. Saal ajalooteose �Pä-
ris ja prii�, mille esimene köide �Eesti rahva
pärisorjuse ajalugu 1215�1819� (1891) oli üles

16 Prants, tsit teos, lk 109.
17 Jungi ja Eiseni ajalooalase tegevuse kohta
vt lähemalt �Noor M. J. Eisen ajaloo populariseeri-
jana�. Keel ja Kirjandus, nr 7, 2001.
18 Vene rahva iseloomustust vt nt E. Brunberg
(Bornhöhe), Vene rahvas. � Meelejahutaja 1878, nr
9/10, lk 409�425. Võidukast Vene-Türgi sõjast
1877�78, kus ju ka eestlastest soldatid osalesid,
anti pidevalt ülevaateid ajalehtedes ja kalendri-
lisades.
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ehitatud orjapõlve pimeduse ja järgneva koi-
duaja vastandamisele. Esimesed koidukiired
ilmusid Poola-Rootsi ajal, koiduaeg algas Vene
kotka varju alla pääsemisega ja päikesetõusu
tõi Aleksander I. Teisest köitest �Eestlaste
priiuse ajalugu algusest meie ajani� ilmus
ainult esimene pool (1893). Juba oli aga haka-
nud usku heasse keisrisse ja vene rahva abis-
se õõnestama 1885 alanud räige venestamine,
mis lõi segi eesti rahvusliku võitluse read. Nii
jõuti 20. sajandisse Vene võimu suhtes mõne-
ti kriitilisena, muus osas aga püsis ärkamisaja
algul loodud ajaloo põhiskeem veel pikka aega,
leides eriti saksavaenulisuses uut võimendust
nõukogude perioodil, mil ofitsiaalses ajaloos
ka Vene võimu positiivne osa ootuspäraselt
taas erilise rõhuga esile kerkis.

Kõike eelnevat kokku võttes võiks öelda ka
nii: Kui 18. sajandil eestlaste ajalooteadvuses
oli määraval kohal ajaloota maarahva lugu, siis
19. sajandi algupoolel kujunes keskseks õige
ja elutähtsa usu rahva hulka tuleku lugu, mil-
le asemele ärkamisaja hakul astus rahva ise-
olemise, selle kaotamise ja taastärkamise lugu.
Murrangud ja muudatused missugused! Seal-
juures oli mütoloogilisel elunägemisel kõigil
etappidel oluline osa. Ometigi toimus ilmne
areng ajaloo sügavama mõistmise suunas ja
viimasel etapil hakati jõudma juba lineaarse
ajalookäigu tegeliku tunnetamise lähistele.

Ja lõpuks: Kõige selle juures ei tohi me
unustada, et suuline ajaloopärimus oma kat-
kude ja sõjahädadega jätkas läbi kogu 19. sa-
jandi veel kindlalt oma rada. Keskmise eestla-
se ajalooteadvuses põimus see tihedasti uute
ajalootõdede ja müütidega, ammutades sealt
uusi lisaaineseid. Kalevipoeg, Vanemuine,
Taara, Kungla rahvas, Lembitu, pikk ja pime
orjaöö, Tasuja � kõik need olid ju sündinud
asjad, millest vestis meie lugu, meie ajalugu!
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