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Kõrgharidus sotsiaalse mobiilsuse 
tegurina pikal 19. sajandil

Lea Leppik

„Paljude muude pahede hulgas ei ole see mitte vähim, kui alamad 
seisused, kes oma olukorraga rahul ei ole, kogu hingest püüavad 
oma seisusest välja rabeleda. Kodanikul on piinlik oma poega käsi-
tööd õppima saata, noormehest peab saama õpetlane …“, kurtis 
anonüümne Liivimaa patrioot 1828. aastal ajalehes.1

Eestlane öeldakse olevat haridususku. Miks see nii on? Mis 
toidab seda usku? Võib vist julgelt öelda, et selle nähtuse juured on 
vähemalt ülemöödunud sajandis. 19. sajandi alguses oli meil tegu 
veel klassikalise seisusliku ühiskonnaga, kus inimene üldjuhul 
suri samas seisuses, kus ta oli sündinud. Seisustevahelise liiku-
mise võimalusi oli, aga vähe, ja seisuse vahetamine ei olnud üldi-
selt aktsepteeritud. Sajandi lõpuks oli ühiskonna sotsiaalne struk-
tuur tugevasti muutunud, mis poleks olnud võimalik, kui suur 
hulk inimesi poleks seisust ja tegevusala vahetanud. Üks võimalik 
tee liikumiseks ühest sotsiaalsest rühmast või seisusest teise käis 
hariduse, eriti kõrghariduse kaudu. Nagu on märkinud Ea Jansen, 
tõusis eestlaste positsioon pigem hariduse kui majanduse kaudu, 
sest esialgne „kapitali akumulatsioon“ oli nende seas äärmiselt 
aeglane.2 Kuid tuli ette ka olukordi, seda eriti 19. sajandi teisel 
poolel, kus hariduslikud valikud viisid inimese kõrgema staatusega 
sotsiaalsest rühmast madalamasse (kui näiteks aadlipreili otsustas 
õppida näitlejaks või aadlinooruk jätkata pärast meditsiiniõpinguid 

1  Ueber Volksbildung der Esten. – Provinzialblatt für Est-, Liv- und Kurland, 
15.02.1828.
2  Ea Jansen. Eestlane muutuvas ajas. Seisusühiskonnast kodanikuühiskonda. 
Tartu, 2007, lk 365–366.
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külaarstina jmt). Arusaadavalt olid sellised valikud suhteliselt 
haruldased ja valdavalt saab rääkida siiski hariduskarjäärist. 

Proloog: lugemisrevolutsioon
18.–19. sajandi vahetusel toimunud nn lugemisrevolutsioon ja hari-
duse laiem levik tegid seda, mida revolutsioonid ikka teevad: osa 
inimesi õnnelikumaks ja osa õnnetumaks. Ühed leidsid, et ainult 
haridus suudab maailma paremaks teha, teised asusid manit-
sema, et liiga palju haridust madalamatele seisustele on kasutu ja 
kahjulik ning õõnestab maailmakorra aluseid. 18. sajandi valgus-
tajad nägid hariduse levitamiseks kahte võimalikku teed. Et kõiki 
riigialamaid peaks mingil määral harima, selles oldi ühel meelel. 
Kuid kas peaks andma haridust igale seisusele parasjagu või looma 
sellise haridussüsteemi, mis võimaldaks kõigil andekail jõuda 
oma võimete tipuni? Selles osas läksid arvamused lahku ja katse-
tati mõlema variandiga.3 Riiklikud alghariduse süsteemid, mida 
Euroopa valgustatud monarhid oma riikides rajasid, viisid luge-
misoskuse plahvatusliku laienemiseni – nähtus, mida on hakatud 
nimetama lugemisrevolutsiooniks ja millele omal ajal pandi süüks 
kõike seda, mida tänapäeval arvutitele. Leiti, et liiga palju lugevad 
noored muutuvad eluvõõraks, raamatute sisu on kergemeelne, 
vägivaldne või lihtsalt kasutu jne. Prantsuse revolutsioon ja järg-
nenud Napoleoni sõjad loeti selgelt valgustajate süüks ja seejärel, 
kui Euroopa monarhid olid Napoleonist võitu saanud, muutus ka 
hoiak hariduse suhtes senisest konservatiivsemaks ning valitsused 
kaldusid pigem „igaühele parasjagu“ poliitika poole. See tähendas 
ühtlasi kontrolli õpikute ja (ennekõike) madalamatele seisustele 
mõeldud lugemisvara sisu üle. 

3  Vt näiteks: Jan Kusber. Eliten und Volksbildung im Zarenreich während 
des 18. und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Studien zu Diskurs, 
Gesetzgebung und Umsetzung. – Quellen und Studien zur Geschichte des 
östlichen Europa. Bd. 65. Stuttgart, 2004. Tartu Ülikooli taasavamise konteksti 
vt: Lea Leppik. Ülikool enne ülikooli. – Johan Wilhelm Krause. 1757–1828. 
Kataloog. Kd. 3: Linnaehitajana Tartus (Sarja koostaja Juhan Maiste). Tartu, 
2011, lk 59–82.
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Anname veel kord sõna juba tuttavale Liivimaa patrioodile: „Kuni 
üleharituse ja valesti harituse pahe piirdub vaid tarbiva seisusega 
(Consumirende Stand), ei ole kahjulikud tagajärjed riigile nii suured, 
kui nüüd, kus sellest maaniast on haaratud ka talupoeg kui tootja. 
Tuleb tunnistada, et see kahjulik tõbi (Influenza) on meie maarahva 
seas juba levinud ja levib päevast päeva üha enam, ning sellele 
tuleb kindlasti avalikele asjadele mõju omavate meeste tähelepanu 
juhtida. Kogu Eestimaal on juba s a d u [sõrendus originaalis – 
L. L.] mõlemast soost talulapsi sakslaste kätte antud, et nad hari-
dust saaksid ja oma seisusest ning põllumajandusest eemalduksid, 
et siis täiendada seda viletsat kasti, keda täie õigusega poolsakslas-
test rämpsuks (halbdeutsche Plunder) nimetatakse ja mis on koor-
maks kogu maale.“4

Nagu toodud tsitaadist näha, ei olnud talulaste hariduspüüdlused 
oodatud. Sellest hoolimata kippusid vaesed ja madalat päritolu 
isikud siiski gümnaasiumi ja kõrgkooli ning manitsustest, et see 
on kasutu ja koguni kahjulik, oli vähe abi. Millised olid tasuks 
saadavad eelised, kuidas toimus sotsiaalne tõus hariduse kaudu, 
millised olid takistused, kui palju oli vaba valiku võimalusi ja mis 
oli määratud seadustega, sellest allpool.

Vene impeeriumi sotsiaalsest süsteemist on kirjutatud palju, 
kuid selles kontekstis pärineb põhjalikem käsitlus Boris Mirono-
vilt.5 Kõrgkoolide ja hariduskarjääri osas on väga põhjaliku üldis-
tava töö teinud A. Ivanov, kelle uurimus Venemaa üliõpilaskonnast, 
mis rajaneb peamiselt rahvahariduse ministeeriumi materjalidel, 
aitab ühtlasi selgitada Balti kubermangude situatsiooni erinevusi 
Venemaa keskmisest.6 Eesti haritlaskonna kujunemist on sügavuti 
uurinud Toomas Karjahärm ja Väino Sirk.7 Ka on meie kooliajalugu 

4  Ueber Volksbildung der Esten. – Provinzialblatt, 15.02.1828. 
5  Борис Миронов. Социальная история России периода империи (XVII – 
начало XX в.): генезис личности, демократической семьи, гражданского 
общества и правового государства. Т. 1, 2. Санкт-Петербург, 1999.
6  А. Е. Иванов. Студенчество России конца XIX – начала XX века. 
Социально-историческая судъба. Москва, 1999.
7  Vt Toomas Karjahärm, Väino Sirk. Eesti haritlaskonna kujunemine ja ideed 
1850–1917. Tallinn, 1997.
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võrdlemisi hästi läbi kirjutatud.8 Panoraamse ja äärmiselt üksik-
asjaliku ülevaate 19. sajandi seisuslikust ühiskonnakorraldusest 
ning selles toimunud muutustest on andnud Ea Jansen.9 Seni 
on aga võrdlemisi vähe tähelepanu pööratud sotsiaalse staatuse 
muutumise mehhanismidele, mis olid paljuski juriidiliselt ette 
antud.10 Siinkirjutaja on veidi avanud Vene impeeriumi seisuslikus 
süsteemis peitunud sotsiaalse mobiilsuse võimalusi ja takistusi.11 
Eestimaa kubermangu ametnikkonna rahvuslikust koosseisust on 
kirjutanud Bradley Woodworth.12 19. sajandi esimese poole Tartu 
Ülikooli üliõpilaskonda puudutavas osas pärineb uusim ja põhja-
likem seisuslikke aspekte avav käsitlus Toomas Hiiolt.13 Kuna 
üldistusi on seni ilmunud üsna vähe, püüan tõmmata põhijooni 
läbi 19. sajandi ja 20. sajandi esimese poole, tuues näiteid tuntud 
eesti soost haritlaste eludest.

8  Eesti kooli ajalugu. I kd. 13. sajandist 1860. aastateni. Toim. Endel Laul. 
Tallinn, 1989; Aleksander Elango, Endel Laul, Allan Liim, Väino Sirk. Eesti 
kooli ajalugu. 2. kd. 1860. aastaist 1917. aastani. Tallinn, 2010.
9  Ea Jansen. Eestlane muutuvas ajas. Seisusühiskonnast kodanikuühiskonda. 
Käsitlus keskendub kultuuriloole, seepärast jääb kõrvale peamine sotsiaalse 
mobiilsuse mootor – riigiteenistus –, ehkki Ea Janseni tähelepaneliku pilgu 
eest pole seegi päris varju jäänud. Vt ka Ea Jansen. Saksa ja Eesti haritlaskond. 
– Eesti ajalugu. V. Toim. Toomas Karjahärm, Tiit Rosenberg. Tartu, 2011, lk 
296–298.
10  Л. А. Булгакова. Служебные права врачей в царствование Николая I. 
– Из истории Русской интеллигенции. Сборник материалов и статьей к 
100-летию со дня рождения В. Р. Лейкиной-Свирской. Санкт-Петербург, 
2003, lk 349–374.
11  Lea Leppik. Kalefaktoripojast professoriks. Tartu ülikooli teenistujate 
sotsiaalne mobiilsus 1802–1918. Tartu, 2011, ptk 1 (lk 19–49). 
12  Bradley Woodworth. Paljurahvuselisus ja eestlastest riigiametnikud 
Eestimaa kubermangus aastatel 1870–1914. – Vene aeg Eestis. Uurimusi 
16. sajandi keskpaigast kuni 20. sajandi alguseni. Eesti Ajalooarhiivi toimetised, 
14 (201). Tartu, 2006, lk 345–360.
13  Toomas Hiio. Tartu ülikooli üliõpilaskond 1802–1855. Päritolu ja sotsiaalne 
koosseis. – Eesti ajaloost 19.–20.  sajandil. Uurimusi historiograafiast, 
allikaõpetusest ja institutsioonidest. Koost. Tõnu Tannberg. Eesti Ajalooarhiivi 
toimetised, 19 (26). Tartu, 2012, lk 9–58.
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Ühiskonna sotsiaalset mobiilsust 
iseloomustavaid arve

19. sajandi esimesel poolel rahvaloendusi ei korraldatud. Maksus-
tamise eesmärgil tehtud hingeloenduste statistikast saab siiski 
välja tuua maksuvabad inimesed (need, kes ei pidanud maksma 
pearaha ega kaupmeeste gildimaksu), kelle hulka Vene impee-
riumi seaduste järgi kuulus peale aadlike ka suurem osa ühis-
konna haritud eliidist. Esimese Eesti ala haaranud hingeloenduse 
ajal 1782 (Venemaal neljanda) oli elanikke Eesti alal 485 000, sh 
Eestimaa kubermangus 200 319 inimest, kellest 2580 olid maksu-
vabad, lisaks umbes 1500 aadlikku, kes samuti olid maksuvabad, 
seega oli maksuvabasid Eestimaa kubermangus kokku umbes 2%. 
1835. aasta hingeloenduse andmete põhjal oli siis Eestimaa kuber-
mangus maksuvabade elanike osakaal umbes 3%.14 Viimase hinge-
loenduse ajal 1858 elas Eesti alal 750 000 inimest. Neist 306 919 asus 
Eestimaa kubermangus ja maksuvabu oli neist 34 807 (umbes 1800 
aadlikku on kaasa arvatud),15 mis teeb maksuvabade osakaaluks 
11%. Seega oli maksuvabade osakaal 1782. aastast kuni 1858. aastani 
kõvasti kasvanud, mis räägib olulistest sotsiaalsetest muutustest 
ühiskonnas.

Esimene üldine rahvaloendus Balti kubermangudes toimus alles 
1881, kuid sellel loendusel huvitas küsitlejaid vaid inimeste kirjaos-
kuse tase ja eraldi küsimust kesk- või kõrghariduse kohta ei olnud. 
Võimalike tegevusalade seas oli vaba vaimne töö, mis üldjuhul 
eeldas kõrgharidust. 1881 loendati Liivimaa linnades (ilma Riiata, 
elanike arv kokku  68 567) vabal vaimsel tööl olevateks 1069 inimest 
(1,56%), sh 26 eestlast (3 naist), tsiviilteenistuses oli inimesi kokku 
426 (0,62%), sh eestlasi 71.16 Eestimaa kubermangu kohta on antud 
ainult osakaal – 1881. aastal oli rahvastikust vabal vaimsel tööl 

14  Ostsee-provinzen-Blatt, 28.2.1835.
15  Sulev Vahtre. Eestimaa talurahvas hingeloenduste andmeil (1782–1858): 
ajaloolis-demograafiline uurimus. Tallinn, 1973, lk 236.
16  Tabel 5. Gliederung der Bevölkerung nach Sprache und nach dem Beruf für 
sämmtliche Städte excl. Riga. – F. V. Jung-Stilling und W. Anders. Ergebnisse der 
baltischen Volkszählung vom 29. Dec. 1881. Theil I: Ergebnisse der Livländischen 
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1,54% (tsiviilteenistuses 0,72%) Tallinnas ja Eestimaal tervikuna 
0,46% (tsiviilteenistuses 0,15%).17

Esimesel ülevenemaalisel rahvaloendusel (1897) küsiti ka haridus-
taset ja sellest ajast alates saame jälgida kõrgharitlaste osakaalu 
kogurahvastikus (vt tabel 1).

Tabel 1. Kõrgharitlaste arv ja osakaal Eestis rahvaloenduste andmetel18

Rahvaloenduse aasta Kõrgharitlaste osakaal
1897 0,4% (2920)
1922 0,5% (4573)
1934 0,8% (8357)
1959 2,5% (29 920)

Haridusest tulenevad eelised
Toodud arvud näitavad selgelt, et kõrgharidus oli elitaarse iseloo-
muga veel 20. sajandi keskelgi, 19. sajandist rääkimata. Seega tõusis 
kõrghariduse omandanu enesehinnang juba ainuüksi fakti enda 
tõttu. Kuid eriline saanuks kahtlemata olla ka mõnel muul viisil. 
Vene impeeriumis andis kõrgharidus rea konkreetseid eeliseid ja 
selle omandamist soosisid või piirasid ranged reeglid. Haridus 
oli hädavajalik mõnede ametite taastootmiseks – näiteks vaimu-
likult, arstilt või gümnaasiumiõpetajalt oodati kõrgharidust. 
Nendes ametites on teada ka pikad perekondlikud traditsioonid, 
aga pärida neid ameteid ei saanud, iga järgmine põlvkond pidi 

Volkszählung. Bd. II: die Zählung in den Städten Schlock, Lemsal, Wolmar, 
Wenden, Walk, Dorpat, Werro, Pernau, Fellin und Arensburg. Riga, 1883.
17  Paul Jordan. Die Resultate der ehstländischen Volkszählung von 29. December 
1881 in textlicher Beleuchtung. Reval, 1886, lk 83.
18  Tabeli koostamisalus: Eesti rahvastik rahvaloenduste andmetel. Eesti 
statistikaamet, 1995; T. Karjahärm ja V. Sirk. Eesti haritlaskonna; Toomas 
Karjahärm, Väino Sirk. Vaim ja võim. Eesti haritlaskond 1917–1940. Tallinn, 
2001, lk 20; Nõukogude Eesti. Peatoim. Gustav Naan. Tallinn, 1978; Eesti 
ajalugu, V, lk 60. 1897. aasta andmed on ilma Narvata, mis kuulus sel ajal 
Peterburi kubermangu.



Lea Leppik

238

uuesti omandama hariduse ja tegema läbi nõutavad kvalifikat-
sioonikatsed.

Kõigepealt tuli saada ülikooli astumiseks vajalik ettevalmistus. 
19. sajandi algul Tartu õpperingkonnas rajatud koolisüsteem oli 
olemuselt ühtluskool, st elementaarkool-kreiskool-gümnaasium 
moodustasid loogilise järgnevuse ja üleminek ühest koolitüü-
bist teise oli võimalik. Talurahvakoole see ei puudutanud, nende 
haridus oli luterliku kiriku ja mõisate kontrolli all, piirdudes 
enamasti külakoolis või kodus omandatud elementaarse luge-
misoskusega. 1820. aasta koolistatuut tegi ka linnakoolides raske-
maks ühest kooliastmest teise mineku ja süvendas eri koolitüü-
pide seisuslikku iseloomu, samas suunas jätkati 1870. aastateni, 
st koolisüsteem püüdis hoida inimesi omas seisuses.19 Kuigi meil 
puuduvad täpsemad sellekohased uurimused, võib siiski arvata, et 
see ei olnud tegeliku elu vajadustega päriselt kooskõlas, mistõttu 
võimalused hariduskarjääriks ja selle kaudu seisuse vahetami-
seks siiski leiti.

Kui Venemaal loodi 19. sajandi algul ülikoolide süsteem, tehti 
ka edasise arengu jaoks äärmiselt oluline otsus – akadeemilised 
ametid ja kraadid seoti teenistusastmete tabeliga. Nii jäi see kuni 
1917. aastani. Teenistusastmestik oli peamine mehhanism, mis 
sotsiaalset karjääri soodustas ja takistas, hariduskarjäär ei jäänud 
erandiks. Süsteemist on põhjalikumalt juba mujal kirjutatud,20 
siinkohal ainult paar meenutavat vihjet.

 Keskajast saadik oli kõrgharitlane olnud maksuvaba ja teda ei 
tohtinud piinata. Ülikool oli korporatsioon, mille liikmed allusid 
ülikooli kohtule ja doktorikraad võrdus aadlidiplomiga. Vene 
impeeriumis oli ülikooli lõpetanu pearahavaba, tohtis astuda 

19  Ülevaadet baltisakslaste seas toimunud diskussioonidest haridusküsimuses, 
mis selgelt kaldusid seisusliku süsteemi säilitamise poole, vt: Michael Garleff. 
Höhere Bildung in den Ostseeprovinzen. Aspekte der deutschbaltischen 
Bildungsdiskussion im 19. Jahrhundert. – Bildungskonzepte und 
Bildungsinitiativen in Nordosteuropa (19. Jahrhundert). Hrsg. Anja Wilhelmi. 
Wiesbaden, 2011, lk 128–146.
20  Vt L. Leppik. Kalefaktoripojast professoriks; T. Hiio. Tartu ülikooli 
üliõpilaskond. 



Kõrgharidus sotsiaalse mobiilsuse tegurina

239

tsiviilteenistusse, oli vabastatud üldjuhul sõjaväeteenistusest ja 
tema suhtes oli keelatud ka häbistav ihunuhtlus. Võimalik, et just 
viimasel põhjusel peeti mentaalselt pearahavaba seisundi saavuta-
mist äärmiselt oluliseks. Professorid, tudengid ja teenistujad allusid 
ülikooli kohtule ja professoritele lubati õuenõuniku teenistusastet, 
mis andnuks aadliseisuse, lisaks lubati tsensuurivabadust ja aadli 
elustandardit, mida professoripalk ka enam-vähem võimaldas. 

 Enamik haridust nõudvaid ameteid oli haaratud tsiviilteenis-
tuse süsteemi, mis võimaldas hariduse kaudu tõusu vähemalt isik-
liku aadlitiitlini. Talupoegade ja käsitööliste astumist kõrgkooli 
(ka tsiviilteenistusse) polnud üldiselt ette nähtud, kuid maksualu-
sest seisusest isik sai kogukonna loaga astuda kõrgkooli ja seda 
lõpetades vabastati maksukohustusest keiserliku ukaasiga (hiljem 
kroonupalati korraldusega). Riigiteenistusega käis kaasas mundri 
kandmise õigus, mis võis mõjuda enesehinnangut tõstvalt, kuid 
väga tähtis eelis oli 35 (õppealal 25) ja enama teenistusaasta järel 
võimalus saada täispalga ulatuses pensioni, mida teenistuja surma 
korral maksti lesele ja lastele. 

Normaalne õppeaeg oli ülikoolis kolm aastat, misjärel eksami-
tega lõpetaja sai tegeliku üliõpilase tiitli ja õiguse astuda tsiviil-
teenistuse 14. ehk madalaimale astmele. Tublimad tegid järgneval 
aastal kandidaaditöö, mis andis 12. teenistusastme. Magistrikraad 
andis 9., doktorikraad 8. teenistusastme. Akadeemilistest ametitest 
oli lektorikoht 10., professorikoht 7. teenistusastmel ja rektor seisis 
5. teenistusastmel. 19. sajandi alguses oli võimalik saada päritav 
aadlitiitel 7. teenistusastmel, kuid see ei toimunud automaatselt, 
vaid vastavas ametis tuli enne piisavalt pikka aega töötada (täht-
aegu muudeti). 

Vene impeeriumis oli suur puudus meedikutest, mistõttu neile 
kehtestati eraldi süsteem. Peamine erinevus seisnes selles, et 
8. teenistusastet andev meditsiinidoktori kraad oli esimene akadee-
miline kraad, st selleni võis ajaliselt jõuda palju kiiremini kui 
teistel erialadel. Oli võimalus lõpetada ülikool ka praktilise arsti-
eksamiga (10. teenistusaste) ja vahepeal kehtis kvaliteedieristus 
I–III järgu näol, kusjuures III järgu arst ei saanud kunagi tõusta 



Lea Leppik

240

üle 8. teenistusastme ja tohtis töötada ainult provintsis. Selline oli 
näiteks Friedrich Reinhold Kreutzwaldi (1803–1882) saatus, kes järe-
likult ei valinud arstikohta Võrus päris vabatahtlikult. 

Sotsiaalse karjääri mõttes oluline oli apteekriharidus. Apteekril 
polnud vaja lõpetada gümnaasiumi, vaid ülikooli võis farmaatsiat 
õppima asuda, kui olid käinud kreiskoolis, praktiseerinud mõned 
aastad apteegis ja teinud apteekriabilise eksami. See tõstis samuti 
maksuvabasse seisusse. 3–4 semestriga ülikoolis oli võimalik oman-
dada proviisori kutse, mis lubas juba apteegijuhatajaks hakata. 
Farmaatsia magistritööga saadav magistrikraad andis teenistusast-
mestikus 8. astme (alates 1845), olles seega võrdne meditsiinidok-
tori kraadiga. Tunnetuslikult neid vist siiski võrdseiks ei peetud, 
kuna paljud farmaatsiamagistrid on õpinguid jätkanud arstiteadus-
konnas, mitte aga vastupidi. Ülikoolide juures sai teha eksameid ka 
eksternina. Juba 1827. aastaks oli Tartu Ülikool eksamineerinud 175 
väljastpoolt tulnud apteekriõpilast.21 1802–1889 immatrikuleeriti 
farmaatsia erialale 1653 üliõpilast, kellest lõpetas üle 80%.22 1890–
1893 on immatrikuleeritud veel 300 farmatseuti suurde matrikli-
raamatusse, seejärel aga eraldi; andmed on läbi töötamata. Alates 
1888. aastast oli Vene impeeriumis ka naistel lubatud saada provii-
soriks ja alates 1906 farmaatsia magistriks. Tartust ei ole siiski 
teada ühtki näidet, kus naised oleksid omandanud apteekri kutse 
enne 1906. aastat.23 Põhjused vajaksid ilmselt eraldi uurimist. Eesti 
kultuuriloo tuntuim apteeker on tõenäoliselt kirjanik Oskar Luts 
(1887–1953), kes õppis Tartu Ülikoolis rohuteadust 1911–1914. 

Omapärase vaheseisusena loodi 1832. aastast aukodaniku seisus. 
Aukodanik oli vaba pearahast, nekrutikohustusest ja kehalisest 

21  Johann Philipp Gustav Ewers. Die Kaiserliche Universität Dorpat: 
fünfundzwanzig Jahre nach ihrer Gründung. Dorpat, 1827, lk XXXII.
22  Tiina Samm, Virge Seemen, Hain Tankler, Ain Raal. Farmaatsiaüliõpilased 
Tartu ülikoolis 1802–1889. – Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi, XXXIII. Tartu, 
2004, lk 103–114.
23  Lea Leppik. Über Bildungsmöglichkeiten von Frauen im Russischen 
Reich. Das Beispiel der Universität Dorpat bis 1905. – Hrsg. Anja Wilhelmi. 
Bildungskonzepte und Bildungsinitiativen in Nordosteuropa (19. Jahrhundert). 
Wiesbaden, 2011, lk 323–338.
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karistusest. Pärilik aukodanik sai seda tiitlit pärandada oma lastele. 
Suuremat osa neist, keda Balti provintsides nimetati literaatideks, 
loeti nüüd aukodanikeks, kuid päris üks ühele see traditsiooni-
lisele literaadi mõistele ei vastanud. Seda seisust sai omandada 
hariduse, tubli teenistuse ja eriliste teenete eest. Madala sünni-
pära puhul oli see sotsiaalse tõusu lagi (näiteks talupoja või käsi-
töölise seisusest pedellid), kuid järgmise põlvkonna eelis oli see, 
et pojad võisid astuda riigiteenistusse. 

Riigiteenistus oli 19. sajandil privileeg ennekõike seepärast, et see 
avas tee sotsiaalseks tõusuks teenistusastmete tabeli kaudu (osades 
ametites oli tõus automaatne teenistusaastate järgi) ja andis lootuse 
pensionile väljateenitud aastate järel; kuna üldist pensionisüs-
teemi polnud, oli see tõepoolest oluline. Riigiteenistujate lastel oli 
õigus astuda kõrgkooli ja kantseleiteenistusse, kusjuures isa posit-
sioonist sõltus kantseleiteenistujate kategooria, sellest omakorda 
teenistusastmestikul liikumise kiirus (st madala sünnipära korral 
oli liikumine aeglasem ja sellel oli kindel lagi). 19. sajandi lõpul 
lubati Läänemere provintsides võtta III kategooria kantseleiteeni-
jateks maksualuseid, valla- ja koduõpetajate poegi, kes olid lõpe-
tanud kreiskooli ja teinud vastava eksami. Siin käis jutt mitte 
kõrgharidusest, vaid eksam tehti gümnaasiumikursuse ulatuses. 
Seda viisi kantseleiteenistusse ja selle kaudu teenistusastmestikule 
pääsemiseks ei ole Eestis seni põhjalikumalt uuritud, kuigi eksa-
mitoimikuid on Riia õpperingkonna kuraatori fondis arvukalt. 

Haridus ameti taastootmiseks 
Vaimulikud. Paljudes maades, sh näiteks Saksamaal, oli just 
usuteadus see, mida asusid õppima vaestest oludest pärit noored, et 
stipendiumide toel saada amet, mis kindla leiva lauale toob. Protes-
tantliku Tartu Ülikooli taasavamise üks peamine siht oli kooli-
tada kohalikke olusid tundvaid (sh eesti või läti keelt oskavaid) 
vaimulikke, lisaks seadis riik alates 18. sajandi lõpust välismaa-
laste juurdetulekule mitmesuguseid takistusi. Ometi ei kujunenud 
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usuteaduskonnast Tartu Ülikoolis kuigi avarat sotsiaalse karjääri 
väravat. Ka Vene riik maksis andekatele teoloogia üliõpilastele 
stipendiumi, kuid Tartust suunati nad pärast kuueks aastaks 
Lõuna-Venemaa Saksa kolooniatesse või Siberisse. Selle ajaga 
jõudsid paljud juba kohapeal pere rajada ja sedavõrd kohaneda, et 
nad tagasi enam ei tulnud. 1832. aasta Venemaa luterliku kiriku 
seadus nõudis koguduse vaimulikuks saamiseks usuteaduskonna 
lõpetamist, kutseeksamit ja koguduse/patrooni nõusolekut. Patro-
naadiõigusest sai teine peamine takistus, miks kohalikku päritolu 
noored pastorikohale ei jõudnud või jõudsid väga harva ja enamasti 
täielikult saksastununa. Kohalikus ühiskonnas oli maapastor 
rohkem mõisahärra kui literaat ja pastorit valides eelistati saksa 
soost noormeest enamasti eesti või läti päritolu noormehele. Patro-
naadiõigus puudutas ennekõike maakogudusi, mõneti teistsugu-
seks kujunes olukord linnade kasvamise tõttu rajatud uutes linna-
kogudustes. Nii valiti Tartu Peetri koguduse esimeseks pastoriks 
talupojapäritolu Wilhelm Eisenschmidt (1839–1922) Pühajärvelt. Ta 
oli samuti õppinud ülikoolis stipendiumi abil, kuid tema toetajad 
maksid stipendiumi tagasi, et ta saaks jääda Tartusse.24 Adalbert 
Lesta (1869–1941) aga jäigi Siberisse, teenides luterlikke kogudusi 
järgemööda Tobolskis, Tomskis ja Vladivostokis. 

Arstid. Kõige avaram sotsiaalse mobiilsuse värav sai Tartus 
hoopis arstiteaduskonnast. Oma roll oli selles ka teaduskonna 
kõrgel teaduslikul tasemel, kuid suurem siiski Vene riigi pideval 
meedikute vajadusel (armee, tehased, laevastik jm) ja sellest vaja-
dusest tulenevatel soodustustel, mida meedikutele teenistuses tehti. 
19. sajandil kaitsti meditsiinis doktorikraade Tartus kõige enam, 
kuid tuleb meenutada, et see oli meedikute esimene teaduskraad, 
samas kui näiteks filosoofias või ajaloos tuli teha enne ka kandi-
daadi- ja magistritöö. Just meditsiini alal on varajased eesti soost 

24  Tartu Peetri koguduse album koguduse 65 aasta ja kiriku 50 aasta 
juubelipäevaks. Tartu, 1934; Die evangelischen Prediger Livlands bis 1918. 
Hrsg. Paul Baerens, Erik Amburger, Helmut Speer, Martin Ottow, Wilhelm 
Lenz. Köln-Wien, 1977, nr 415; Album Academicum der Kaiserlichen Universität 
Dorpat. Bearbeitet von Arnold Hasselblatt und Georg Otto. Dorpat, 1889, nr 
7672.
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haritlased teinud teadaolevalt kõrgeima tähelennu – Tartu Ülikooli 
kasvandik Philipp Jakob Karell (1806–1886) ja tema õepoeg Gustav 
Reinhold Hirsch (1828–1907), kes oli õppinud meditsiini Peterburis 
ja Varssavis, olid õukonnaarstidena oma eriala absoluutses tipus.25 
Eesti soost meedikuid oli 20. sajandi alguseks kogunenud seda-
võrd palju, et nad suutsid luua ka esimese rahvusliku erialaseltsi 
– Põhja-Balti Arstideseltsi, mis alustas tegevust 1912.

 Juristid. Paljudes Euroopa ülikoolides oli juurastuudium suhte-
liselt kindel tee kõrgkihti. Tartus oli pisut teisiti: kohalik Balti 
erikord nõudis küll kohapeal õppinud juriste, kuid seisusliku ühis-
konna taastootmine käis sünnipära kaudu. Kuni 1889. aasta kohtu-
reformini täideti kohalikud seisuslikud kohtud valimiste teel ja 
kohtunikelt ei nõutud eriharidust. Nagu on näidanud Marju Luts-
Sootak kohtute koosseisu analüüsides, tagasid sellises aadlikohtus 
otsuste juriidilise pädevuse üldjuhul mitteaadlikest kohtusek-
retärid, kes sageli võisid olla ka kohtu ainsad juuraharidusega 
isikud.26 Eestlane või lätlane mahtus sellesse süsteemi üldjuhul 
vaid täiesti saksastunult. Nii räägib näiteks perekonnalegend, et 
hilisema tuntud balti literaadiperekonna Tomsonite esivanem oli 
18. sajandi lõpul mõisnikule osutatud isiklike teenete eest vabaks 
lastud, tema pojast sai Tallinnas kohtukirjutaja, järgmised põlv-
konnad jõudsid juba ülikooli.27 Pärast 1889. aasta justiitsreformi, 
millega Balti kubermangudes kehtestati ülevenemaaline kohtu-
korraldus, läksid sotsiaalsele tõusule orienteeritud noormehed 
õppima pigem Peterburi Ülikooli, kus vaim oli vabam ja võima-
lusi end õpingute ajal ära elatada rohkem.

25  Vt nende kohta: Martin Lipp. Karellide suguvõsa: haridus- ja 
perekonnaloolised uurimused (täiendanud ja redigeerinud Aadu Lüüs). Tartu, 
1932.
26  Marju Luts. Kohtupidamine terve mõisahärramõistuse järgi? Justiitspersonali 
professionaliseerumise eripäradest Eestimaa kubermangus 19. sajandil. – 
Õpetatud Eesti Seltsi aastaraamat 2004–2005. Tartu, 2006, lk 242–261. 
27  Perekonnalegendi rääkis autorile suguvõsa ajalookirjutaja. Hilisemad 
generatsioonid on leitavad Tartu Ülikooli „Album Academicumist”. 
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Hariduskarjääre 19. sajandil veerandite kaupa
19. sajandi esimesel veerandil kehtis (kuni 1820) veel ühtluskooli 
süsteem, mis oleks võimaldanud ülikooli astumiseks vajalikku 
eelharidust saada (muidugi juhul, kui oli piisavalt raha). Samal ajal 
olid kohalikud talupojad pärisorjad, kelle sattumine ülikooli pida-
nuks olema välistatud. Ülikooli valgustuslikult mõtlevad esimesed 
professorid, sh Georg Friedrich Parrot (1767–1852), nii ei arvanud, 
vaid pidasid talupoegi õppimisvõimelisteks ja õppimisväärilisteks. 
Ilusa žestina võeti ülikooli peahoone nurgakivi panema 1805. aastal 
läti talupojapäritolu Karl Williams (Valga lähedalt Paju mõisast).28 
Ülikooli juubelialbum ütleb, et 1827. aastani oli ülikooli jõudnud 
paarkümmend talupoega. Enamik neist oma päritolu ei rõhutanud, 
talupojakuube kandnud Kristjan Jaak Peterson (1801–1822) oli tõsine 
erand. Etnilisi eestlasi leidus arvukalt ka linnakäsitööliste seas, 
eriti pärast seda, kui 1820. aastail käsitööliste Saksamaalt juur-
detulemist piirama hakati. Hilisem ülikooli raamatukoguhoidja 
Emil Anders (1806–1887) on kirjutanud Tartu kreiskooli kohta, et 
vene rahvusest õpilased võeti varakult koolist ära, „sellal kui eesti 
päritolu õpilased jätkasid oma koolikursust sageli kuni ülikoolini 
ja tõusid aegamisi õpetlaste- või ametnikeseisusesse.“29 Selle aja 
haritlased tavaliselt saksastusid ja seda peeti loomulikuks. Hari-
duse saamiseks ja selle kaudu eliidi hulka jõudmiseks oli ka alter-
natiivseid teid. Hilisem ülikooli kunstiõpetaja Woldemar Friedrich 
Krüger (1808–1894) võeti Liphartite mõisasse lastele mänguseltsili-
seks ja ta tegi oma hoolealustega kaasa kõik õpingud ja välismaised 
õpireisid.30 Venemaa sõjaväetopograafia rajajaid Karl Tenner (1783–
1859), Auvere mõisavalitseja poeg, kes samuti juba lapsena võeti 
Rõngu mõisniku krahv Gotthard Andreas Manteuffeli juurde, tegi 
edukat karjääri sõjaväes nii kindrali kui sõjaväe kartograafina. 
Lõunapoolne osa UNESCO kultuuripärandisse kuuluvast Struve 

28  EAA 402-7-17. Peahoone piduliku nurgakivipaneku akt 1805. 
29  Tartu Ülikooli kunagise bibliotekaari Emil Andersi mälestused. Tartu, 
2012, lk 29.
30  Voldemar Vaga. Kunst Tartus XIX sajandil. Tallinn, 1971, lk 46–51.
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kaarest mõõdistati just tema juhtimisel.31 Vallaslapsena tõusis liht-
sõdurist kindraliks hilisem Tartu Ülikooli kuraator Karl Gustav 
Craffström (1784–1854).32

Sajandi teisel veerandil hakkas kohalike alamkihtide haridus-
püüd mõnedele ühiskonnaliikmetele muret tegema. 1820. aastail 
on ülikooli jõudnud ja selle ka edukalt lõpetanud meedikud Karell, 
Kreutzwald ja Friedrich Robert Faehlmann (1798–1850), esimene eest-
lasest põllumajandusdoktor Jakob Johnson (1806–1865),33 elemen-
taarkooliõpetajate seminari juhataja ja usuteaduskonna lõpetanud 
Dietrich Heinrich Jürgenson (1804–1841) jt. Nende isad olid enamasti 
mõisaametnikud, mis oli hea lähtepositsioon järgmise põlvkonna 
sotsiaalsele karjäärile. Enamikul edukaist on olnud ka mõni hea 
mentor. 1837. aastal kaotati ülikooli koolikomisjon; rahvakool (valla- 
ja kihelkonnakoolid), kreiskoolid ja gümnaasiumid pidid olema 
igaüks eraldi süsteem, mis taastoodaks just selle seisuse jaoks paraja 
haridusega inimesi. Näib aga, et need meetmed ei suutnud alam-
kihtide hariduspüüdlusi peatada. Kuna poolsaksa keskkihid ei ole 
seni kuigivõrd uurijaid leidnud, pole ka head ettekujutust, kui suur 
ikka oli põlisrahva osakaal saksakeelses literaatkonnas. 

19. sajandi kolmandal veerandil oli kohalikku päritolu harit-
lasi juba nii palju, et saab hakata rääkima eesti haritlaskonnast. 
1848. aasta revolutsioonid Euroopas heidutasid Vene valitsust. 
Et vabamõtlemist oma riigist eemal hoida, nähti ühe abinõuna 
kõrgema hariduse saamise võimaluste kitsendamist. Vastuvõttu 
piirati ka Tartu Ülikoolis, kuid endiselt jäi piirangutest vabaks 
arstiteaduskond. Pärast Krimmi sõda (1853–1856) oli siiski selge, et 

31  Struve kaar on ligi 3000 km pikkune triangulatsiooniahel, mis rajati aastail 
1816–1855 eesmärgiga täpsustada Maa kuju ja suurust ning saada senisest 
täpsem kaardialus. Alates 2005 kuuluvad säilinud mõõtepunktid kümnes 
riigis UNESCO kultuuripärandisse. Tenner juhatas töid Jēkabpilsist lõuna 
pool Musta mereni välja. Tenneri kohta vt pikemalt: Tõnu Viik. Carl Friedrich 
Tenner – vene geodeesia rajaja. – Geodeet, 2008, nr 36, lk 50–59.
32  Otto Liiv. Eesti kännust võrsunud aadlimees. – Eesti Kirjandus, 1936, nr 4, 
lk 174–183; nr 5, lk 210–224.
33  Vt tema elukäigu kohta põhjalikumalt: Tiit Rosenberg. Esimene eestlasest 
põllumajandusteadlane dr. phil. Jakob Johnson (1806–1865). – Künnivaod. 
Uurimusi Eesti 18.–20. sajandi agraarajaloost. Tartu, 2013, lk 278–306.
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Vene riik vajab moderniseerimist, siit kasvasid välja 1860. aastate 
liberaalsed reformid, mis muu hulgas laiendasid ka juurdepääsu 
kõrgharidusele. Aleksander II troonile tuleku järgses lootusrikkas 
õhkkonnas aktiveerus ka balti literaatkond, kes nüüd liberaali-
dena vastandas end aadlile ta privileegidega.34 Reformide tege-
likud tulemused olid oodatust kasinamad – talurahvale vallaseadus 
1866, baltisakslastele mõisate valdusõiguse vabaksandmine.35 Tartu 
Ülikoolis ülevenemaalist 1863. aasta põhikirja ei kehtestatud, vaid 
koostati oma, 1865. aasta põhikiri, mis kaitses Balti autonoomiat 
ja jättis Tartu Ülikooli eelarve poolest kehvemasse seisu kui teised 
Venemaa ülikoolid. Kõikjal tõstis pead rahvuslus. Eesti ja läti harit-
laskonna konsolideerumine algas juba ülikoolis oma üliõpilasorga-
nisatsioonide kaudu (1870 Eesti Üliõpilaste Selts, lätlaste korporat-
sioon Lettonia). Rahvuspropaganda ei takistanud siiski veel paljude 
saksastumist ega suure osa haritlaste lahkumist kodumaalt, sest 
Venemaal oli palju paremaid tööpakkumisi. Juba 1850. aastaist kasu-
tati võimalust õppida väljaspool Balti kubermange, eriti pealinnas, 
kuhu suundusid näiteks kunstnikud Johann Köler (1826–1899) ja 
August Weizenberg (1837–1921). Alternatiivseid võimalusi kasutas 
keeleteadlane Mihkel Veske (1843–1890), kes õppis Leipzigi misjoni-
koolis ja sealses ülikoolis, või Ado Grenzstein (1849–1916), kes õpeta-
jate seminari järel täiendas end Viini Pedagoogiumis. Karl August 
Hermann (1851–1909) tegi gümnaasiumi lõpueksami eksternina 
Peterburis, Carl Robert Jakobson (1841–1882) tegi oma gümnaasiumi 
ülemõpetaja eksami samuti Peterburis. Ka lähipiirkonnas lisandus 
haridusasutusi: Riia Vaimulik Seminar avati 1846, Tartu Veterinaaria 
Instituut 1848 (kõrgkool 1873), Riia Polütehniline Instituut 1862. 

1860. aastatest on (kõrg)haridusturul ka naised. Kunsti ja muusika 
alal oli talente tunnustatud juba varem – meenutame 1858. aastal 
maali alal akadeemikuks saanud Julie v. Hagen-Schwarzi (1824–
1902). Vene ülikoolide uue põhikirja väljatöötamise ajal käis tõsine 
diskussioon naiste ülikooli lubamise üle, mis aga lõppes siiski eitava 
otsusega, millele omakorda järgnes mitmete kõrgemate naiskursuste 

34  E. Jansen. Eestlane muutuvas ajas, lk 172.
35  Samas, lk 184.
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rajamine. Enamasti piirdus naiste haridus siiski mingi kutseharidu-
sega, kusjuures Tartu Ülikoolis sai teha koduõpetajanna, dentisti ja 
ämmaemanda eksamit.36 Stiimuliks oli võimalus end ise ära toita, 
mis võis osutuda eluliselt vajalikuks, sest kohaliku saksakeelse 
ühiskonna demograafiline situatsioon oli selline, et paljude preilide 
jaoks mehi lihtsalt ei jätkunud (põhjuseks ettevõtlikumate meeste 
pidev väljavool karjääri tegema Venemaale). Kohaliku ühiskonna 
kõrgemad kihid aktsepteerisid naiste puhul ennekõike tööd õpeta-
jana ja see on näha ka rahvaloenduste andmetest: 1881 oli õpeta-
jaametis Tartus 276 naist ja 124 (+ 67 õppejõudu) meest.37 1897 oli 
Tartus 327 naist ja 149 (+ 103 õppejõudu) meest õpetajaametis.38

 19.  sajandi viimasel veerandil toimus oluline kõrghariduse 
sotsiaalse baasi laienemine. Gümnaasiumide kõrvale tekkisid kesk-
hariduskoolidena reaalkoolid, kust ei saanud minna otse ülikooli, küll 
aga näiteks veterinaarkooli või mõnda tehnikakõrgkooli. Raudtee 
sidus kohalikud keskused impeeriumi pealinna Peterburi39 ja Riiaga. 
Sellel ajal suutsid juba paljud taluperemehed oma järeltulijaid kõrg-
kooli saata. Ainuüksi 1882–1885 immatrikuleeriti TÜ-sse 160 eesti 
või läti talupojapäritolu tudengit, keskmiselt 40 igal aastal. Samal 
ajal toimus muutus ka baltisaksa aadli- ja linnakodanluse karjää-
riorientatsioonis – politsei- ja justiitsreformid 1888–1889 asendasid 
senised aadli ja linnakodanike valitavad kohtu- ja politseiametid 
riigiametnikega, mis tähendas, et vanal eliidil tuli uusi tegevus-
alasid otsida. Mõisnike nooremad pojad, kes mõisat ei pärinud, olid 
ka varem pidanud muud rakendust otsima, nüüd võis aadel valida 
talude väljaostumaksust laekuva sissetuleku arvel (mõneti sihitu) 

36  Vt näiteks: Lea Leppik. Über Bildungsmöglichkeiten von Frauen im 
Russischen Reich. Das Beispiel der Universität Dorpat bis 1905. – Anja 
Wilhelmi (Toim.). Bildungskonzepte und Bildungsinitiativen in Nordosteuropa 
(19. Jahrhundert). Wiesbaden, 2011, lk 323–338.
37  Ergebnisse der Baltischen Volkszählung v. 29. Dec. 1881. Teil I: Ergebnisse 
der Livländischen Volkszählung. Bd. II. Hrsg. v. Friedrich v. Jung-Stilling u. 
W. Anders. Riga, 1883. Tab. 7, S. VI. 
38  Andmed Veiko Berendseni ja Margus Maiste koostatud Tartu 1897. aasta 
rahvaloenduse andmebaasist, mida autorid lahkelt kasutada lubasid. 
39  Vt: Raimo Pullat. Lootuste linn Peterburi ja eesti haritlaskonna kujunemine 
kuni 1917. Tallinn, 2004.



Lea Leppik

248

äraolemise ja kutsetegevusse lülitumise vahel. Aadlike kõrgharidus 
muutus 19. sajandi lõpul normiks. Ea Jansen kirjeldab 19. sajandi 
teisel poolel toimunud muutust aadlinoorte elukutsevalikus: vara-
sema õigusteaduse ja humanitaaralade kõrval said ikka populaarse-
maks loodusteadused, meditsiin või keemia. Õppejõuamet oli jätku-
valt prestiižne ja omajagu teadlasi on andnud ka balti aadlipered, 
kuigi vanatädi võis toriseda, et arstiks õppima läinud noormees on 
„oma rüütlimõõga nurka visanud“. Balti aadli lülitumine kutsetöösse 
kuulutas seisusebarjääride varisemist, aadel kaotas oma funktsio-
naalse ja kultuurilise homogeensuse, kuid alles jäi mentaliteet.40 
Viimane oli märgilise tähendusega, sest härrasharitlase kuvandi 
võttis eeskujuks ka kujunev eesti haritlaskond ja see püsis visalt veel 
1920.–30. aastailgi. See hoiak oli täiesti erinev vene segaseisusliku 
intelligentsi hoiakutest, kellele vaesus oli pigem auasi. 1880. aastail 
on ülikooli astunud rida Eesti elus olulist rolli mänginud tegelasi, 
nagu näiteks rahvaluuleteadlane ja diplomaat Oskar Kallas (1868–
1946) või arst Peeter Hellat (1857–1912). Olemasolevate biograafiliste 
teatmike ülesehituse tõttu teame me tegelikult ikka veel väga vähe 
1880. aastail kõrgkooli jõudnud põlvkonna saatusest tervikuna – 
osa neist ei lõpetanud õpinguid, osa saksastus, osa siirdus jätku-
valt Venemaale. Näiteks Vara mõisa taluperemehe poeg Paul Kaasik 
(1854–?) õppis farmaatsiat (vanemad elasid poja ülikooliõpingute ajal 
matrikliraamatu andmeil Oudova maakonnas Dubnitsas), hakkas 
end nimetama Birkenwaldiks ja temast sai Peterburi Apteegimaga-
sini, st suure farmaatsiatehase juhataja.41 Kuna seisusevahetusega 
kaasnenud nimevahetus oli üsna tavaline ja mitte alati korralikult 
dokumenteeritud, siis on selliseid saatusi väga raske jälgida. Paul 
Kaasik/Birkenwald on iseloomulik näide ka selle poolest, et Vene-
maal püüti hakata sakslaseks (mitte venelaseks).42

40  E. Jansen. Eestlane muutuvas ajas, lk 232–234.
41  Album Academicum, nr 10905; Paul Birkenwald. Erinnerungen an das 
Petersburger Apothekermagasin und die Fabrik militärarztlicher Beschaffungen 
in St. Petersburg. – Eesti rohuteadlane. I, Tartu, 1926, lk 73–78, 93–96. 
42  Sel teemal pikemalt: Lea Leppik. Social Mobility and Career Patterns of 
Estonian Intellectuals in the Russian Empire. – Historical Social Research, 
Köln, 2008, 33 (2), lk 42–62.
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Sajandivahetusel ja 20. sajandi algul oli kõrgharidus Vene ühis-
konnas tõsiste debattide teema.43 Kõne all olid naisküsimus, juudi-
küsimus, poola küsimus. Erinevad keskhariduskoolid andsid erine-
vaid õigusi – iga kõrgkooli ükskõik millisesse teaduskonda võisid 
astuda ainult klassikalise gümnaasiumi lõpetanud („klassikud“) 
ja neist läks edasi õppima peaaegu 100%. „Realistid“ ehk reaal-
koolide lõpetajad pääsesid ainult spetsialiseeritud instituutidesse. 
Vaimulike seminaride ja õpetajate seminaride kasvandikele anti 
ajuti võimalusi kõrgkooli astumiseks, juhul kui see riigile mingi 
poliitilise eesmärgi saavutamiseks vajalik tundus (nagu näiteks 
I järgu vaimulike seminaride lõpetajate lubamine Tartu Ülikooli 
1897. aastal ülikooli kiiremaks venestamiseks). Üldiselt tähendas 
see siiski, et nad pidid tegema täiendavaid eksameid. Õppimine 
väljaspool Eesti ala muutus massiliseks: 20. sajandi algul õppis 
Peterburis kaasaegsete hinnangul 300–400 üliõpilast. 1915. aastal 
oli Moskvas vähemalt 58 ja Riias 95 eesti üliõpilast (kokku käis Riia 
Polütehnilises Instituudis 1862–1919 Karl Martinsoni andmeil 460 
eestlast). Üle poole eesti üliõpilastest – 60% – õppis tsaariaja lõpul 
väljaspool Eesti ala.44 Eesti soost üliõpilaste arv kasvas ka Tartus 
– 1916 oli eestlasi 364 ehk 14,5% TÜ üliõpilastest.45 Kui sajandiva-
hetusel hakati lubama Tartu Ülikooli vaimulike ja pedagoogiliste 
seminaride lõpetanuid, ei tähendanud see ainult Venemaalt tuli-
jaid, vaid ka Riia Vaimuliku Seminari lõpetanud eestlaste pääsu 
ülikooli, näiteks võiks tuua hilisema Tallinna linnapea ja ajutise 
valitsuse kubermangukomissari Jaan Poska (1866–1920) või Eesti 
Vabariigi presidendi Konstantin Pätsi (1874–1956). Järgmisse gene-
ratsiooni kuulunud ajaloolane Hans Kruus (1891–1976) oli enne 
ülikooli astumist lõpetanud Tartu Pedagoogilise Seminari ja teinud 
gümnaasiumi lõpueksami eksternina. Hariduskarjäär muutus sel 
ajal kordades arvukamaks kui varem ja üksikjuhtudel on juba näha 
teise generatsiooni haritlasi, näiteks õppis Tartu Ülikoolis rida eesti 
soost arstide, aga ka õigeusu vaimulike poegi. Venestusajal tõusis 

43  Teema parim käsitlus: А. Е. Иванов. Студенчество России. 
44  T. Karjahärm ja V. Sirk. Eesti haritlaskonna, lk 158. 
45  Samas, lk 156.
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ka üldine algharidustase, nagu on näidanud Toivo Ülo Raun: 1881 
oskas lugeda 43,1% Eesti ala rahvastikust, 1922. aastal aga 90,6%.46 

Plahvatuslik hariduse laienemine kogu Vene impeeriumis leidis 
aset pärast 1905. aastat. Kõigepealt lubati ülikoolidesse naised, algul 
küll vaid vabakuulajatena. Järeleandmisi tehti ka teiste religioossete 
ja rahvuslike piirangute osas (nn juudi ja poola küsimus). Üle Vene 
riigi avati rida uusi kõrgkoole. Alates 1908. aastast anti roheline tee 
erakõrgkoolidele, ka Tartusse tekkisid seejärel professor Mihhail 
Rostovtsevi eraülikool ja professor Anton Jassinski kõrgemad nais-
kursused. 1905. aastast kuni Esimese maailmasõjani kasvas Vene 
riigis üliõpilaste arv kordades, eesti üliõpilaste arv sealhulgas. 
Väga aktiivse väljarändamisliikumise tõttu ei ole meil tänini õiget 
ettekujutust, kui palju eestlasi väljaspool Eesti ala õppimas oli, 
eriti kui oli tegemist väljarändajate teise või kolmanda generat-
siooniga, kelle side kodumaaga võis juba üsna nõrk olla. Kuigi 
1915 püüti sellest Üliõpilaste Lehe initsiatiivil ülevaadet saada, jäid 
andmed ilmselt poolikuks. Näiteks polnud selle nimekirja andmeil 
Tomskis ühtki eesti soost üliõpilast, sealsest ülikooli arhiivist aga 
leiame, et tegutses lausa üliõpilasselts Eesti. Eesti Vabariigi algul 
tuli Venemaalt optantidena Eestisse 745 kõrgharidusega ja 4931 
keskharidusega inimest,47 mis oli ikkagi vaid osa neist, kes olid 
Venemaale paremat elu otsima läinud. 20. sajandi alguses võib juba 
rääkida eesti teadlaste organiseerumise algetest (1912 loodi Põhja-
Balti Arstideselts).48

46  Toivo Ülo Raun. Venestamine Eestis 19. sajandi teisel poolel ja 20. sajandi 
algul. – Vene impeerium ja Baltikum: venestus, rahvuslus ja moderniseerimine 
19. sajandi teisel poolel ja 20. sajandi alguses. I. Koost. Tõnu Tannberg ja Bradley 
Woodworth. Tartu, 2009, lk 142.
47  Antoni Tooms. Opteerimisliikumine ja Eesti jõudnud optandid. – Eesti 
statistika kuukiri, 1922, nr 5, lk 14, 17. Kokku saabus optante selle statistika 
järgi 36 013. 
48  Ülevaadet arengust 1900–1914 vt: Karl Martinson. 1900–1914: a Turning Point 
in Estonian Science. – The Baltic Countries 1900–1914. Proceedings from The 
9th Conference on Baltic Studies in Scandinavia, Stockholm, June 3–6, 1987. 
Studia Baltica Stockholmiensia, 5:1. Ed. Aleksander Loit, lk 365–386.
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Edu kumuleerumine 
Seisuslik süsteem, kus isa positsioon mõjutas poja stardiposit-
siooni sotsiaalsel karjääriredelil, võimaldas edu kumuleerumist. 
See tulenes otseselt seadustest. Riigiteenistuja poeg tohtis astuda 
ülikooli, vajamata kroonupalati luba. Esimese põlvkonna harit-
laste populaarsem valik oli sageli siiski kutseharidus (näiteks 
maamõõdukool, ka apteekriamet või veterinaaria). Alates üldise 
sõjaväekohustuse kehtestamisest hakkas ka sõjavägi tulema kõne 
alla haridusasutusena, kuna sõjavägi vajas relvakandjate kõrval 
raamatupidajaid, kirjutajaid ja kingseppi ning seal õpitud ametit sai 
hiljem kasutada ka tsiviilteenistuses. Kogu oma hariduse omandas 
sõjaväe õppeasutustes näiteks kantonistina (nekrutilapsena) sõja-
väkke võetud Friedrich Nineve (1857–1929), kellest sai Venemaa 
Mereväe Keskarhiivi asejuhataja ja pärast seda, kui ta optandina 
Eestisse oli tulnud, Eesti Riigi Keskarhiivi esimene (ase)juhataja, 
kelle pikaajaline praktiline arhiivitöö kogemus noorele Eesti riigile 
suureks kasuks tuli.49 

Talupojapäritolu Georg Stamm tuli anatoomikumi teenriks. 
Teenistus ülikoolis vabastas Stammi pearahakohuslase seisusest ja 
lubas tema poegadel astuda tsiviilteenistusse. Pojast (Alfred Stamm, 
1846–1915) saigi ülikooli arveametnik – see koht oli juba teenistus-
astmete tabelis. Järgmisest põlvkonnast õppis Johannes Stamm 
(1881–1964) farmatseudiks ja temast sai professor ning Eesti Vaba-
riigi Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi direktor. Nagu paljudel 
sedalaadi sotsiaalset karjääri teinud inimestel oli ka tema rahvuslik 
identiteet ebakindel ja 1939. aastal oli ta Saksamaale ümberasu-
jate seas.50 

Kui Stammid tegid oma sotsiaalse karjääri kohapeal, siis palju 
tavalisem oli esimese-teise põlvkonna haritlaste minek Venemaale. 
Nii siirdusid Nõo mõisa talupoegadest pärit pedelli Carl Hohlbecki 

49  Ninevest pikemalt: Lea Leppik. Friedrich Nineve – ajalooarhiivi ülesehitaja 
ja igavene kt. – Avatud vaimuga. Eesti Ajalooarhiivi toimetised, 7. Tartu, 
2001, lk 9–24. 
50  EAA 2100-2-1136. Perekonna kohta veidi andmeid EAA 4918-1-1791.



Lea Leppik

252

(1796–1853) kõik kolm poega ülikooli ja seejärel tegid karjääri 
Venemaal: Fromhold Hohlbeckist (1836–?) sai Kroonlinna sadama 
peaarst, Carlist (juunior) (1840–?) apteekriameti kaudu Smolenskis 
ja Peterburi kubermangus riigikontrolli arvete revident, Marcus 
Hohlbeckist (1838–?) Vjatka kubermangu mäetööstuse peaarst. 
Tema poeg Otto (1871–?) tuli õppima arstiteadust Tartu Ülikooli, 
täiendas end mitmel pool Euroopas ja Peterburis, käis Punase Risti 
lendsalga koosseisus Lõuna-Aafrikas Buuri sõjas ja Kaug-Idas 
Vene-Jaapani sõjas.51 See oli äärmiselt huvitav ja mitmekesine elu- 
ja töölugu. Sellise liikuvuse taga võis aga olla ka ebakindlus oma 
kuuluvuse suhtes. Vähemalt on üks teine tuntud poolsakslane, 
füüsik Gustav Tammann (1861–1938) kirjutanud krahv F. W. Bergile: 
„Olles päritolu poolest poolsakslane ja kasvatuse poolest täissaks-
lane, hõljusin ma ilma kindla toetuspunktita õhus. Kui ma siis 
venestuse ajal ei suutnud omaks võtta venevastast hoiakut, jäin 
veel suuremasse isolatsiooni ja olukorrast ei paistnud väljapääsu. 
Siis tuli kutse Göttingeni, mis mind mineviku ja oleviku kammit-
saist vabastas.“52 Rahvusliku identiteedi ebakindlust on näidanud 
ka vennad Andersonid Tartu Ülikoolis, kelle isa Nikolai Anderson 
(1845–1905) oli pärast õpinguid Tartus läinud õpetajaks Minskisse ja 
saanud hiljem soome-ugri keelte professoriks Kaasanis. Rahvaluu-
leteadlast Walter Andersoni (1885–1962) on tavaliselt määratletud 
eestlasena (kuigi ta kirjutas oma olulisemad tööd saksa keeles), 
tema venda astrofüüsik Wilhelm Andersoni (1880–1940) aga saksla-
sena. Mõlemad olid sündinud Minskis ja lahkusid 1939 Saksamaale. 

Epiloog: kutsekojad ja härrasharitlased
Saksaks saamise soov ei olnud ühe osa eestlaste südamest kadunud 
ka 1920.–1930. aastatel. Noorel Eesti Vabariigil puudus oma aadel. 
Kuigi 1920. aastal seisused ametlikult kaotati, jäi alles unistus 
kõrgemast staatusest. Uus eliit kujunes paljuski just haritlastest 

51  L. Leppik. Kalefaktoripojast, lk 244–247.
52  EAA 1874-1-1566, L 26–27p, katkend L 26p–27. Tammanni kiri krahv Bergile 
1905.
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(vt näiteks teost „Eesti avaliku elu tegelased“). Omariikluse aastail 
loodi paremaid võimalusi hariduse saamiseks ja noore vabariigi 
haritlaskond kasvas kordades. 1930. aastate alguseks hakati järjest 
valjemal häälel rääkima haritlaste üleproduktsioonist. Mitte et 
just igas külas oleks juba arst olnud. Tegelik põhjus oli, et Eesti 
riik oli liiga vaene, et kõigile noortele haritlastele seisusekohast 
elu võimaldavat palka kindlustada.53 Loomulik reaktsioon oli (osa) 
haritlaseliidi lukustamise püüe, mis sai teoks kutsekodade kaudu. 
Kutsekojad pidid idee poolest organiseerima ühiskonda end diskre-
diteerinud erakondade asemel elukutsete kaupa. See pidi vältima 
klassivõitlust, sest nii tööandjad kui töövõtjad olnuks kutsekojas 
sõbralikult koos ja neil olnuks esindajad parlamendis ja valitsuses. 
Sellisest ideaalpildist erines tegelik olukord siiski üsna tugevalt, 
sest kutsekojad organiseerusid väga erinevatel alustel. Mõnede 
kutsekodade liikmetele seati kindel hariduse ja kutsekvalifikat-
siooni nõue54 ning ainult nende liikmetel oli õigus kutsetegevu-
seks (Inseneride, Arstide, Loomaarstide, Rohuteadlaste, Agro-
noomide, Meierite kojad). Pole raske märgata, et haridusnõudega 
kutsekojad, mis pidasid ka kutseõiguslike isikute nimekirju, kuju-
nesid ennekõike aladel, mis olid ka tsaariajal olnud sageli kasuta-
tavad väravad teel haritud eliiti. Rohuteadlastel, veterinaaridel ja 
arstidel olid juba varem tugevad kutseorganisatsioonid. Insene-
ridele ja tehnikutele lisas kaalu sajandivahetuse paiku toimunud 
palavikuline insener-tehniliste rajatiste ehitamise buum. Meie-
rite koda kujunes ilmselt sellepärast võimsaks, et või oli üks Eesti 
Vabariigi olulisemaid ekspordiartikleid. 

53  Arstide kutsekojast on kirjutanud nt: Ken Kalling. Eesti Arstide Koda 1934–
1940. – Eesti Arst, 85(6), 2006, lk 403–411. Vt ka Ken Kalling. Kutsekojad Eestis 
1934–1940. – Õpetatud Eesti Seltsi aastaraamat 2006. Tartu, 2008, lk 264.
54  Kutsekodadest kirjutasid uurimistöid Viljandi Kultuuriakadeemia 
dokumendihalduse üliõpilased 2010–2013: Ene Kool „Rohuteadlaste koda 1935–
1940“; Ingel Vossmann-Treial „Inseneride Koda aastatel 1935–1940 arhitektuuri 
sektsiooni näitel“, Katrin Sakson „Õpetajate koda Eesti vabariigis 1936–1940 
ja Võrumaa õpetajad 1936. aasta ankeetküsitluse valguses“, Riina Kivissaar 
„Meierite koda“, Erika Reiss „Agronoomide kutsekoda“; Eveli Leemets „Arstide 
kutsekoda“.
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Kokkuvõtteks
Vene impeeriumis oli hariduskarjäär üsna avatud, st polnud selget 
haritlaskasti, vaid hariduse kaudu oli võimalik sotsiaalset seisundit 
parandada. Hariduse omandamine tähendas tegevusala vahetust 
kõigile neile, kes ei pärinenud haritlasperedest, neid viimaseid ei 
olnud aga 19. sajandil veel väga palju (selget traditsiooni on märgata 
ennekõike pastoriperedes, ka õigeusu vaimulike puhul). Kui amet-
nike hulgas võis edu kumuleerumine kesta mitu põlvkonda, siis 
haridus võis töökuse, andekuse ja hea õnne korral viia ühe põlv-
konnaga väga kõrgele. Haritlaste pidevat juurdevoolu tingis Vene 
riigi suurus ja kasvav vajadus haritlaste järele. Eesti (nagu ka Läti) 
esimese põlvkonna intelligentide saatuses võib täheldada omapä-
rast päritolu parandamise skeemi – esimene põlvkond alustas 
pigem kindlat kutset andvast haridusest, nagu apteekri-, veteri-
naari-, arstiharidus, ka ametnikueksam jm. Sageli on mindud ära 
Venemaale, seal mõnikord venestudes või kohati – võimalik, et 
isegi sagedamini – hoopis saksastudes. Ning kolmas-neljas põlv-
kond tuli tagasi kui Venemaa sakslased.

 Siiski ei olnud hariduskarjäär avatud sugugi kõigile. Peale mate-
riaalsete võimaluste, mis võisid osutuda määravaks, oli veel kitsen-
dusi, mis tulenesid isa positsioonist. Noorte erialavalikus oli palju 
ette antud ühiskonna seisusliku struktuuriga, võimalike töökoh-
tadega, ülikoolipoolse pakkumisega, piiratud kohtade arvuga ja 
eelharidusega (reaalkoolist ei saanud otse ülikooli, küll aga mitme-
sugustesse instituutidesse). Kuid suurim tasu pingutuse eest oli 
see, et hariduse kaudu muutus kättesaadavaks muidu püüdmatu 
– saksa staatus. Kui seda kohapeal võiski olla raske realiseerida, 
siis sai alati minna saksaks Venemaale.

20. sajandi alguseks kujunenud rahvuslikul haritlaskonnal oli 
elustiili mõttes silme ees endiselt sotsiaalselt kõrgemal posit-
sioonil olev härrasharitlane ja selle positsiooni hoidmisele pidid 
kaasa aitama kutseorganisatsioonid ja haridusnõudega kutse-
kojad. Ametlik põhjendus kutseõiguslike isikute nimekirjade pida-
miseks oli soov tagada teenuse kvaliteet, et soss-sepad ei rikuks 
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tegelike spetsialistide mainet, nagu keskaegsetes tsunftides. Tegelik 
põhjus oli aga soov teha uustulnukatele liitumine raskemaks ja 
seeläbi säilitada härrasharitlaste seisust. Kuigi kutsekodadele ei 
antud pikka iga ja 1940. aasta pööre tähendas ka väga põhjalikku 
haritlase positsiooni muutust ühiskonnas, ei suutnud see pika aja 
jooksul juurdunud haridususku kõigutada. 

Käesolevas kirjutises leiavad osalt kasutamist andmed, mis koguti Euroopa 
Teadusuuringute Nõukogu grandina finantseeritud Euroopa väikerahvaste 
(võrdluses Baltimaad ja Karpaatide piirkond) haritud eliidi uuringu (ELITE 
008) käigus.

Higher education as a social mobility factor

Summary
The religion of Estonians is sometimes said to be Education. This 
phenomenon goes back at least to the 19th century. As Estonians 
did not have their own nobility, the best possibility to improve their 
social positions was through education. As in the Russian Empire, 
of which the Estonian territory was part until 1918, education was 
directly connected to the table of ranks; a higher education really 
could lead to elite circles. In this article, examples of well-known 
Estonians, the ways and possibilities that existed for them throug-
hout the long 19th century (from beginning of the 19th century until 
1918), as well as differences by subject and generation are followed 
in order to answer the question of how people could improve their 
social position through the help of education. While in Germany 
and orthodox Russia the first generation of intellectuals prima-
rily studied theology. In contrast, for Estonians at the University 
of Tartu, medical education was first. It was also the first subject 
for which a professional society was created – the Northern-Baltic 
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(Estonian) Society of Medical Doctors, established in 1912. The first 
generations of Estonian intellectuals were Germanised. From the 
middle of the 19th century, more and more Estonians no longer 
wanted to become Germans. At the same time, it did not mean the 
end of Germanisation. One can see an interesting pattern – some-
times first generation intellectuals went to Russia where the supply 
of workplaces was much better, but they tried to be Germans in 
Russia. While in Russia, intellectuals before the revolution of 1917 
were prepared for poverty, but the living standard of Baltic lite-
rates came closer to nobility, as did the living standard of Esto-
nian intellectuals. This attitude had long lasting consequences, for 
example, in the Estonian republic of the 1930s, professional cham-
bers were organised with the aim of helping to keep this higher 
living standard only for selected intellectuals. 
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