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Eesti rahvusatlas ja ÕES
The National Atlas of Estonia and  

Learned Estonian Society

Taavi Pae

2019. aasta lõpus ilmus Tartu ülikooli geograafia osakonna ja kaardi-
firma Regio ühistööna Eesti rahvusatlas. See Eestit kartograafiliselt 
iseloomustav ülevaateteos hõlmab ligi pooltuhat kaarti, millest 30 on 
uued ja tänapäevased. Enamik atlase kaarte aga meenutavad ja selgi-
tavad meie kartograafilist pärandit. Atlase juurde kuulub ka Heino 
Mardiste koostatud Eesti kartograafia ajaloo bibliograafia. Ettekandes 
andsin lühiülevaate rahvusatlase koostamispõhimõtetest. Põhjaliku-
malt keskendusin kaartidele, mis on ilmunud Õpetatud Eesti Seltsi 
väljaannetes. Kaartide väljaandmisega on tegelenud mitmed ühingud, 
algatused, riigi- ja akadeemilised asutused. Enamasti tulenes see vaja-
dusest illustreerida mõnda uurimust või algatust. Omaette teema on 
kooligeograafia ja riigi toimimiseks vajalikud topograafilised alus-
kaardid. 19. sajandil olid kartograafia ja maamõõdistustööde init-
siaatorid sageli teadusseltsid. Nii oli näiteks Liivimaa üldkasulikul ja 
ökonoomilisel sotsieteedil suur roll Eesti ala kõrgussuhete selgitamisel. 
Mitu Eesti kartograafia ajalugu rikastavat väljaannet on ilmunud ka 
Õpetatud Eesti Seltsi kaasabil. Esimese seltsiga seotud kartograafilise 
töö leiame arstist estofiililt Georg Julius von Schultz-Bertramilt 1868. 
aastast. Friedrich Reinhold Kreutzwaldi lähiringi kuulunud Bertram 
mõjutas teda kirja panema eepost Kalevipojast ja tõlkis selle ühe osa 
ka saksa keelde. Kuivõrd Bertram viibis sageli Tormas Friedenthali 
(Rahuoru) mõisas, oli ta ümbritsetud Kalevipoja tegevuspaikadest. 
Ilmselt just see miljöö andis tõuke uurida Kalevipoja legende, selgi-
tada välja tema tegutsemispaikade asukohad ja koostada nende põhjal 
kaart. Õpetatud Eesti Seltsi ülesandel koostas 1896. aastal kaks kaarti 
kooliõpetaja, ajakirjanik, seltskonnategelane ja paljude kooliõpikute 
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autor Jaan Sitska. Neist esimene käsitleb muinasleide kuni 8. sajandini 
ja teine leide pärast 8. sajandit. Hilisemat perioodi käsitlev värviline 
kaart annab veel ülevaate rahvuste paiknemisest enne Läänemere 
idaranniku ristiusustamist. 1930. aastatel ilmus Õpetatud Eesti Seltsi 
väljaannetes veel mitu tähelepanuväärset kaarti. Gustav Ränga Peipsi 
kalastuse uurimist ilmestas Peipsi ja Pihkva järve kaluriasustuse 
kaart mõõtkavas 1 : 400 000. Otto Liiv majandusajaloolist uurimist 
17. sajandi Eestist ilmestab aga toonane majandusgeograafiline taga-
maade kaart. Viimase joonistajaks oli Villem Vinkel (al 1935 Voore), 
kes töötas kodu-uurimise kabinetis ja kelle sulest ilmus 1930. aastatel 
palju kaarte. Sageli jääbki kaartide tegelik joonistaja saladuseks ja 
me viitame kaartidele peateose autori järgi. Viimase näite puhul on 
aga joonistaja nimi kaardi all eraldi välja toodud. Omaette uurimus, 
kus kaardil oli kandev roll, oli geograaf Eduard Markuse koostatud 
Petserimaa rahvuste kaart, mis ilmus 1938. aastal. See mitmevärvi-
trükis ilmunud kaart põhines 1934. aasta rahvaloenduse materja-
lidel. Algselt oli kaart koostatud mõõtkavas 1 : 35 000, trükiversioo-
nina ilmus see aga mõõtkavas 1 : 130 000. Kaardile on ette heidetud 
asjaolu, et seal pole setosid eristatud eestlastest. Kaardi valmimisaeg 
oli aga selline, kus setosid prooviti järjest enam ja enam pidada eest-
lasteks, mitte omaette iseseisvaks rahvakilluks. Kaardil on näha ka 
Laura valla lätlaste kolonisatsiooni paiknemine. Kokkuvõtvalt võib 
tõdeda, et ka Õpetatud Eesti Selts on andnud oma panuse Eesti karto-
graafia arendamisse. Eelmainitud kaardid on hea näide kultuurinäh-
tuste ja ajalooteemade kaardistamisest.
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Mis on nõukogude 
kirjanduskriitika?

What Is Soviet Literary Criticism?

Johanna Ross

Tugeva ideoloogilise kontrolli tingimustes toiminud nõukogude 
kirjanduskriitika on keerukas uurimisobjekt. Sageli on osutatud, et 
metakirjanduslikel tekstidel kui kirjanduse ideologiseerimise vahendil 
oli nõukogude kirjandusväljal normaalsest suurem tähendus (Olesk 
[1998] 2002: 26–27). Viimast on kinnitanud ka Aksel Tamm: „See oli 
aeg, kus kriitiku elu oli veel keerulisem kui ilukirjaniku elu“, sest 
raamatu tõlgitsemisel pidi sõnastust valima eriti suure hoolega. Kui 
näiteks „kõhklusi ja kahtlusi täis raamat, juba sinna eksistentsiaalse 
mõtteviisi poole minev“, oleks arvustuses pälvinudki otsesõnu niisu-
guse iseloomustuse, oleks seda peetud juba kaebeartikliks, koputa-
miseks (Tamm 2013).

Nii on nõukogude kriitikat, nagu laiemalt ka kogu nõukogude 
ajakirjandust, kirjeldatud kui järjekordset võimuinstrumenti, teisalt 
aga kui legitiimset võimalust avaldada kriitilisi arvamusi: „Institut-
sionaalses plaanis oli nõukogude kirjanduskriitika alates 1920. aasta-
test eksisteerinud ristumispunktis: ühelt poolt reguleerisid parteijõud 
kirjandussfääri ideoloogilisi alusparameetreid, teisest küljest hälbis 
kirjandustoodang neist parameetritest, aga kriitika viis kirjanduse 
nendega kooskõlla. Kriitika oli viimane lüli selles ahelas, mis kandis 
edasi partei tahet ja kuulutas avalikult välja kunatise poliitilise joone, 
mis ise võis tuleneda kas varjatud poliitvõitlusest valitsuse tipus, juhi 
tahtest või bürokraatlikust otsustusloogikast.“ (Dobrenko 2011: 166); 
„Hilisnõukogude kriitilise diskursuse tuumne reegel nõudis Aisopose 
keele (metafoori) kasutamist, mis sisuliselt tähendas, et autoriteetsel 
kriitikal peab alati olema varjatud tähendus ja see peab režiimi alused 
kahtluse alla seadma.“ (Zdravomyslova/Temkina 2013: 41)
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Nende kontekstist välja rebitud väidete vastandlikkus on küll 
suuresti näiline: Evgeny Dobrenko kirjeldab siin kirjanduskriitikat 
(hilisel) Stalini ajal, mil teose hukkamõistmine valmistas sageli ette 
autori põlustamist. Hiljem jällegi võis kriitik osava tõlgenduse abil 
kahtlast kirjandusteost kaitsta, põlustatud autori taas salongikõlbu-
likuks muuta. Elena Zdravomyslova ja Anna Temkina vaatlevadki 
juba 1960.–1970. aastaid. On loomulik eeldada, et kriitika funktsioon 
ja võimalused olid selles ajavahemikus radikaalselt muutunud. Pealegi 
ei räägi Zdravomyslova ja Temkina siin õieti ei kirjanduskriitikast 
ega ka ajakirjandusest kui tervikust, vaid peavad „liberaalse kriiti-
lise hilisnõukogude diskursuse“ all silmas üht spetsiifilist osa ajakir-
jandusest, konkreetseid liberaalseid ajakirju.

Ka kõiki neid lahtiütlusi arvesse võttes saame siiski järeldada, et 
aja jooksul arenes nõukogude kirjanduskriitika repressiivsest instru-
mendist millekski muuks. Eesti kontekstis on seda protsessi mingil 
määral kirjeldanud Rein Veidemann oma kandidaadiväitekirjas Eesti 
nõukogude kirjanduskriitikast (Veidemann 1984), kuigi see 35 aasta 
tagune, veel nõukogude perioodi lõpus ilmunud käsitlus on kirjutatud 
oma aja vaatepunktist ja kõik selle hinnangud ei lange kokku täna-
päevastega. Konkreetsemalt vaatleb Veidemann kriitikat perioodil 
1958–1972 ja leiabki, et see on „käsitatav permanentse vabanemisprot-
sessina“ (Veidemann 1984: 156). Kui küsida, millised olid selle vaba-
nemisprotsessi olulisemad verstapostid, siis ühe ajastupiiri tõmbab 
Veidemann aastate 1964 ja 1965 vahele. Umbes sedasama teeb ka Mart 
Velsker, kes ütleb: „[...] kuni umbes 1963. aastani kasutab kultuuriaja-
kirjandus valdavalt 1950. aastatest pärit poeetikat, mis on tekkinud 
stalinismi ja sulaaja ristlainetuses. Umbkaudu 1966. aastast alates 
võib rääkida uue olukorra tekkimisest ja see jääb ka 1970. ja 1980. 
aastate metatekstide lähtekohaks.“ (Velsker 2007: 438) Võib leida, et 
just sealt saati ei olnud nõukogude kirjanduskriitika enam puhtalt 
võimuinstrument.

Kuid mis sai temast edasi? Veidemanni sõnul pääses vähehaaval 
üha enam võidule „kirjandust iseväärtustav mõtteviis“ (Veidemann 
1984: 156) – see on aga midagi hoopis muud kui kriitika muutumine 
vastupanu tööriistaks ning eeldus, et režiimi alused seatakse kahtluse 
alla. Kas ja mil määral kujunes nõukogude kirjanduskriitika areeniks, 
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kus tõepoolest analüüsiti teoseid kunstilisest aspektist? Kas kogu krii-
tika politiseerituse juures jäi mingitki ruumi ehedateks esteetilisteks 
hinnanguteks, kust neid otsida ja kuidas ära tunda? Kuidas suhtuda 
nõukogude kriitikusse: millal oli ta kirjaniku sõber, millal vaenlane, 
millal tuim politruk, millal olulistes asjades kaasamõtleja?

Neile küsimustele ilmselt ühest vastust ei ole. Kõik sõltub juhtumist: 
iga arvustus on tahes-tahtmata dialoogis oma aja poliitilis- ideoloo-
giliste arengutega ja väga tõenäoliselt kommenteerib neid kuidagi, 
kuid küllap peegeldub seal samal ajal ka midagi arvustaja ehedast 
lugemismuljest.

Varasema perioodi näitejuhtumina nõukogude kirjanduskriiti-
kast kui vastuolulisest žanrist võib vaadelda Aira Kaalu 1956. aastal 
ilmunud romaani „Teelahkmel“ vastuvõttu ajakirjanduses. Kriitika 
on kaunis karm, üks tekst (Kivi 1957) kannab lausa pealkirja „Palju 
küsitavusi, pinnapealsust“, teine (Kruus 1957) jällegi „Skeemideni 
vaesestatud elu“. Mõned konkreetsemad ütlemised on järgmised: „[N]
äib olevat õige otsida romaani nõrkade külgede ühist juurt selles, et 
kirjanik on sageli lähtunud mitte niivõrd inimestest, nende vahe-
kordade ja karakterite kujunemisest kuivõrd teatavast ajaloolisest ja 
sotsiaal-poliitilisest skeemist, illustreerides seda kirjanduse vahen-
ditega.“ (Utt 1957: 3); „Ei ole kahtlust, et sotsiaal-poliitilistele problee-
midele kuulus ka tollal, eriti klassivõitluse teravnemise tingimustes, 
tähtis koht eesrindlike üliõpilaste elus. Kuid ometi ei täitnud see kogu 
nende elu. Noored õppisid ja sportisid, lugesid kirjandust ja käisid 
teatris, lõbutsesid ja armastasid, neil olid oma mitmekesised rõõmud 
ja mured. Kuid kahjuks on kõik see romaanis väga nappi käsitlemist 
leidnud. Ja tagajärg – noorte elu on Kaalu romaani lehekülgedel 
vaesem, ühekülgsem kui tegelikkuses, inimesed kipuvad tihtilugu 
jääma abstraktsioonideks.“ (Utt 1957: 4); „Romaani kompositsioon 
on logisev. Teosel ei ole ühtki vajalikul määral esile tõstetud peate-
gelast, kelle ümber keskenduksid nii sündmused kui ka teised tege-
lased. Praegu kipub romaan jääma kohati amorfseks piltide reaks, 
mille ainsaks siduvaks teljeks on kujutatava ajajärgu demokraat-
like jõudude võitlus fašismi vastu. Romaani mitte eriti avar „elamis-
pind“ on üleasustatud tegelastega, kellest paljud jäävad ainult nime-
deks.“ (Kruus 1957)
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See on näide varase kriitika poeetikast: äratuntavas (vara)nõuko-
gude kriitilises keeles heidetakse autorile ette, et tegelased on skemaa-
tilised ning esitatud pealiskaudselt, neid on liiga palju ja see teeb 
romaani raskesti loetavaks. Kui lugeda sõna-sõnalt, on need kirjan-
duslikud etteheited, mis on ühtlasi heas kooskõlas tänapäevase luge-
mismuljega ja õigustatud, et mitte öelda rohkemat – raamat on tõepoo-
lest tuim ja igav ideoloogiline skeem. Ent pilt muutub, kui vaadata 
tausta: alles mõne aja eest on lõppenud Stalini võimu periood, mil 
kirjandus ise, aga eriti kirjanduskriitika, on toiminud väga jõulise 
poliitilise tööriistana ning ei saa olla täit kindlust, et need oleksid 
selle toimimise lõpetanud. Aira Kaal ise oli mõne aja eest ebanõuko-
gulike kirjutiste tõttu põlustatud ja parteist välja heidetud ning aasta 
enne teose ilmumist sinna tagasi võetud. Nõnda on niisugused väited 
märksa laetumad kui pelga lugemismulje registreerimine. Nende must-
valgel väljakirjutamine võib mõjuda lausa küünilisena. Teistpidi aga 
tehakse niisuguse kriitikaga teed vabamaks kirjutamiseks: antakse 
mõista, et nüüd ei pea kirjanduses enam lähtuma „ajaloolis-poliiti-
lisest skeemist“, vaid võib keskenduda ka „inimestele, nende vahe-
kordade ja karakterite kujunemisele“. Nii ei ole tegu puhtesteetilise 
kriitikaga, kuigi pealispinnal võib nii näida: nõutakse ju kirjandus-
like vahendite kasutamist ja kõneldakse näiteks kompositsioonist.

Selliste kihtide lahti harutamine muutub seda keerukamaks, mida 
enam normaliseerus nõukogude ühiskond ja mida sarnasemaks vaba 
ühiskonna mõttega sai kirjanduskriitika. Vaadakem kontrastiks üle 
kümne aasta hilisemat, juba uude perioodi jäävat näidet, Ine Viidingu 
arvustust „Kõlatud kuljused“ Aimée Beekmani romaanile „Kartu-
likuljused“, mis algab nii: „Aimée Beekmani romaan „Kartulikul-
jused“ meenus taas ühel hiljutisel loominguliste liitude koosolekul, 
kus ettekandjalt rõhutatult küsiti: „Aga mitmendal kohal on ikkagi 
meie vabariik Liidus kartulisaagilt hektari kohta?“ Minu arvates oli 
see ettekandes juba öeldud. Ent ilmselt tekitas kordamine uue enesei-
metluse judina. Esimene koht! Sada tsentnerit hektarilt rohkem kesk-
misest! Ah, milline väikerahvas, milline tubli kartulivabariik, kus 
raamatute tiraažid on suhteliselt suurimad maailmas ja kus nii palju 
lauldakse keni koorilaule! Isegi eesti keel olevat saanud omal ajal 
rahvusvahelistel võistlustel auhinnalise koha lause eest „Sõida tasa 
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üle silla...“. Vanad muinasjutud rändavad kõrvuti kaasaegsetega ja 
teenivad üht eesmärki. Kunagi püüdis meie intelligents eesti kunsti 
Euroopasse upitada. Meie rihime kõigil elualadel maailmatasemele. 
Paar luuletajat ja kartulisaak juba olevat üsna ligidal ... „Kartulikul-
juste“ autor on igasuguste sellelaadiliste muinasjuttude suhtes halas-
tamatu.“ (Viiding 1969)

See hinnang tundub pealispinnal äärmiselt ideoloogiline, puudutades 
just arvustusaluse teose rahvuskäsitlust. Kui peame eespool tsiteeritud 
uurijate eeskujul hilisnõukogude kriitilise diskursuse tuumseks reeg-
liks seda, et kriitika peab poolsalamisi, metafoorses keeles kõneldes 
režiimi alused kahtluse alla seadma, siis Eesti puhul peaks see tähen-
dama ühtlasi toetust kaotatud rahvusriiklikule iseseisvusele. Niisugusel 
juhul mõjub pentsikult arvustus, mis avalikus trükimeedias nii otse 
ironiseerib rahvusmüütide üle, naerdes niihästi laulupeotraditsiooni, 
keeleilu kui ka Noor-Eesti liikumise üle, pentsikult või lausa „valesti“. 
Vaevalt on see aga kirjutatud soovist avaldada au ja kiitust nõukogude 
võimule. Kindlasti saab tsiteeritud arvustust ka kuidagi ideoloogilis-
üldistavalt lahterdada, seletades seda näiteks (veidi hilinenud) kuue-
kümnendate jõulise noorusekuulutusega. Tolle laine üks keskseid tekste 
on Mati Undi „Hüvasti, kollane kass“ (1963), kus samuti satub naeru-
väärsesse valgusse eestiaegne tädi Ida. On aga tõenäoline, et paljuski on 
kriitiku motivatsioon juba esteetiline, küllap tunduvad rahvusstambid 
talle tõepoolest kulunud ja just kunstiliselt küündimatud.

Nende kriitika kihtide eristamise ja äratundmise võime sõltub igal 
konkreetselt juhul kahtlemata paljuski sellest, kui hea on analüüsija 
taustateadmine, tihti koguni mälestus niihästi kunatisest poliitilisest 
olukorrast kui ka arvustaja isikuloost. Et Nõukogude periood üha 
kaugeneb, muutub eriti viimane üha enam nišiteadmiseks. Lühike 
nimekiri asjadest, mis ehk aitavad kriitika taustas orienteeruda, võiks 
olla järgmine: olulisemad kriitilised poleemikad (Eestis nt vabavär-
sipoleemika ja eksistentsialismipoleemika) ning omaaegsete ideoloo-
giliselt laetud märksõnade kasutuslugu (tüüpilisus, karakter, posi-
tiivne kangelane, kunstimeisterlikkus jne); kriitika ja kirjandusteaduse 
suhted ning eri žanride, nt saatesõnade spetsiifika; juubelite instru-
mentaalne roll; teadmine kriitika üldisest kriitilisuse astmest või 
kammertoonist mingil kümnendil.
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Kokkuvõte Õpetatud Eesti Seltsis 11. märtsil 2020 peetud ettekandest, kus kõneldut 
arendati edasi 22. juulil 2020 toimunud nõukogude-uurijate välksümpoosionil 
Kaberneemes.
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Põhja-Eesti ja Taani kuningavõimu 
kriis 14. sajandi I poolel

Northern Estonia and the crisis of the Danish 
monarchy in the first half of the 14th century

Mihkel Mäesalu

Taani kuningavõim sattus 14. sajandi I poolel sügavasse kriisi. Erik VI 
(1287–1319) rahastas oma aktiivset välispoliitikat, kehtestades erakor-
ralisi makse ja pantides osi kuningriigi piirkondi. Kuninga poliiti-
kaga rahulolematud Taani ülikud seadsid Erik VI surma järel tema 
noorema venna Christoffer II (1320–1326 ja 1329–1332) kuningaks vali-
mise eeltingimuseks valimiskapitulatsiooni aktsepteerimise. Chris-
toffer II kohustus muuhulgas panditud alad välja ostma ja hoiduma 
erakorraliste maksude kogumisest. Kuna Christoffer II jätkas oma 
vanema venna poliitilist liini, pöördus osa Taani ülikuid tema vastu, 
mistõttu oli ta 1326. aastal sunnitud põgenema Mecklenburgi. Uueks 
Taani kuningaks valiti alaealine Schleswigi hertsog Valdemar III 
(1326–1330), kelle valitsemise ajal jagunes kuningriik sisuliselt nelja 
Taani üliku ja kahe Holsteini krahvi võimupiirkondadeks. Christofferil 
õnnestus küll aastatel 1329–1330 end Taani kuningana taas kehtestada, 
aga ta oli sunnitud peaaegu kogu kuningriigi Holsteini krahvidele 
pantima. Pärast kuninga surma 1332. aastal jäi Taani troon kahek-
saks aastaks vakantseks. Interreegnum ehk kuningata periood lõppes 
Christofferi noorema poja valimisega kuningaks 1340. aasta suvel. 
Kohe kuningaks saamise järel asus Valdemar IV (1340–1375) erakor-
raliste maksude ja sõjapidamise teel oma kuningriiki pandivaldajate 
käest tagasi võtma. Põhja-Eesti müümist Saksa ordule 1346. aastal on 
niisamuti peetud pigem üheks Valdemar IV vahendiks pandivalduste 
väljaostmiseks, et saada vajalikku raha.

Valitseva ajalookäsitluse järgi puudus Taani kuningatel 14. sajandi 
I poolel huvi Põhja-Eesti vastu ja nad olevat pigem eelistanud selle 
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kellelegi maha müüa. Seevastu olevat siinsed vasallid eelistanud jääda 
Taani kuninga võimu alla – mitte aga niivõrd lojaalsusest kuningale, 
vaid pigem seetõttu, et kaugel Taanis asunud kuningas jätnud neile 
Eestimaal võrdlemisi vabad käed. Ettekandes seadsin ma senise narra-
tiivi kahtluse alla ja väitsin, et Taani kuningal oli 14. sajandi I poolel 
jätkuvalt huvi säilitada võim Põhja-Eesti üle ning et siinseid vasalle 
võib tegelikult pidada kuningale lojaalseteks. Põhja-Eesti müümine 
Saksa ordule võis pigem olla tingitud Valdemar IV keerulisest poliitili-
sest seisust ja tõigast, et Jüriöö ülestõusu mahasurumise järel oli ordu 
Põhja-Eesti kuninglikud linnused juba nagunii enda kätte haaranud. 
Käsitlesin ka võimalust, et Jüriöö ülestõusu puhkemise ajendiks võisid 
olla erakorralised maksud, mida Valdemar IV kehtestas 1340. aastal 
ja mida koguti ka Põhja-Eestis.

Taani kuningavõimu kriis puudutas Põhja-Eestit mitmelgi moel. Erik 
VI ja Christoffer II kogusid siin oma vasallide nõusolekul erakorra-
lisi makse. Christoffer II kukutamist ja Valdemar III Taani kuningaks 
valimist Põhja-Eestis ei aktsepteeritud. Piirkond jäi kogu Valdemar 
III valitsusaja vältel Christoffer II-le ustavaks ja temale 1325. aastal 
lubatud erakorralised maksud tasusid Põhja-Eesti vasallid ära just 
Christoffer II eksiilis olemise perioodil.

Kohe pärast 1329. aasta septembris Taani troonile naasmist andis 
Christoffer II välja üriku, milles ta tõotas mitte kunagi eemaldada 
Põhja-Eestit Taani kroonist ja kuningriigist ei müügi ega vahetuse 
eesmärgil ega ka ühelgi muul moel. Sama ürikuga andis ta Põhja-
Eesti nunnadele – eeldatavasti olid need Tallinna Püha Miikaeli tsis-
tertslaste nunnakloostri nunnad – eriõiguse pärida oma vanemate 
maavaldusi. Samuti täpsustas ta samas dokumendis alaealisele lääni-
mehele eestkostja valimise korda ja kinnitas Põhja-Eesti kuninglike 
nõunike õiguse mõista kohut. Seda ürikut võib õigustatult pidada 
vastuteeneks Põhja-Eesti ülikutele toetuse eest Christofferile sel ajal, 
kui ta pidi olema eksiilis.

1329. aasta novembris läänistas Christoffer II Eestimaa hertsogkonna 
mõjukale Taani ülikule Knud Porsele. Ajaloolased on selle otsuse taga 
näinud Põhja-Eesti vasallidele antud kinnituse rikkumist ja arvanud, 
et see demonstreeris Taani kuninga ükskõiksust Põhja-Eesti valda-
mise suhtes. Ometigi polnud see läänistus sugugi meelevaldne otsus, 
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vaid osa Christoffer II ja Knud Porse vahelisest lepitusest, mis sai 
teoks Holstein-Kieli krahvi Johanni mõju all. Christofferil oli kindlasti 
tarvis Knud Porsega ära leppida, et kindlustada troonile naasmine. 
Loobus ju Valdemar III Taani kroonist alles veebruaris 1330. Samas 
olid Knud Porse ja Christoffer II pikaajalised vaenlased ning nende 
lepituse üksikasjad pandi suure tõenäosusega paika krahv Johanni 
ja Porse omavahelistel läbirääkimistel. Kuningas võis eeldada Põhja-
Eesti läänimeeste vastuseisu, kui piirkond läheb Knud Porse võimu 
alla, ja seega kasutada oma sealseid vasalle ära, tekitades nii prob-
leeme oma vastasele, kelle vastu kuningas ise tol hetkel midagi teha 
ei saanud. Knud Porse suri juba 30. mail 1330 ja läänistus jäi tegeli-
kult täide viimata. 

Seadsin kahtluse alla ajaloolaste seas üldlevinud väite, et pärast 
Christoffer II surma 1332. aastal püüdis tema Põhja-Eesti asehaldur 
Marquard Breide sealseid kuninglikke linnuseid Saksa ordule pantida. 
Allikate detailne analüüs näitab hoopis seda, et kuninga surma järel 
pani Breide oma ameti maha ja loovutas linnused kuninglikele vasal-
lidele. Saksa ordu osales selles protsessis üksnes sellega, et Järva foogt 
aitas lahendada Breide ja vasallide vahel tekkinud erimeelsusi linnuste 
üleandmise küsimuses. Näiteks vaieldi selle üle, kellele peaksid saama 
osaks asehaldurile lubatud, aga mitte veel välja makstud trahvirahad.

Christofferi vanem poeg junker Otto tõstatas oma taotluse Taani 
troonile 1333. aastal, kuid langes lahingus Holsteini krahvide kätte 
vangi. Tema sidemetest Põhja-Eestiga pole teada mitte midagi. Otto 
noorem vend Valdemar tõstatas oma taotluse Taani troonile 1338. aasta 
kevadel ja seejärel seadsid Põhja-Eesti vasallid end peatselt Valdemari 
kui Eestimaa hertsogi võimu alla. 1339. aasta märtsis oli Tallinnas 
taas ametis kuninglik asehaldur (täpsemalt viitseasehaldur).

Põhja-Eesti jäi kogu Taani kuningavõimu kriisi jooksul Taani 
kuningriigi ainsaks suuremaks piirkonnaks, mida kuningas kunagi 
kellelegi välja ei pantinud. Küll aga oli junker Otto sunnitud 1333. 
aastal loovutama Põhja-Eesti Brandenburgi markkrahvile Ludwigile, 
saades vastutasuks viimaselt sõjalist tuge Holsteini krahvide vastu. 
Otto õde Margrete oli juba 1324. aastal Ludwigiga abiellunud, kuid 
Taani kuningakoda ei olnud võimeline välja maksma Margrete kaasa-
vara – 12 000 hõbemarka. Just selle kaasavara asemel loovutaski Otto 
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Põhja-Eesti markkrahvile. Valdemar IV kiitis Otto otsuse heaks 1340. 
aastal, muu hulgas eesmärgiga pälvida Ludwigi toetust oma püüetele 
tõusta Taani troonile. Samas jäi Põhja-Eesti – nagu ülal näidatud – 
siiski Valdemar IV võimu alla.

Ludwig ei teinud katsetki Põhja-Eestit enda võimu alla saada. Selle 
asemel alustas ta 1340. aastal läbirääkimisi Saksa orduga piirkonna 
müümise üle. Ordu aga soovis ikkagi osta kuninga käest Põhja-Eestit, 
sest see oli ka tegelikult tema võimu all. Läbirääkimised seiskusid 
teadaolevalt 1341. aasta kevadsuvel ja jätkusid alles pärast Jüriöö 
ülestõusu. Seejuures näib, et Valdemar IV ei olnud pikka aega sugugi 
huvitatud Põhja-Eesti müümisest. Müügitehingu otsustas kuningas 
ära teha alles Jüriöö ülestõusu järgses poliitilises olukorras. Määra-
vaks ajendiks võis olla tõik, et Saksa ordu oli haaranud piirkonna 
kuninglikud linnused enda kätte ja lubas need kuningale tagastada 
vaid tingimusel, et too maksab ordule kinni Jüriöö ülestõusu maha-
surumise kulud. Valdemar IV ees oli niisiis valik, kas osta linnused 
ordult välja või müüa piirkond ordule maha. Väga kehvas finantsseisus 
kuningas otsustas 1346. aastal viimase variandi kasuks. Seejuures võis 
Valdemar IV pidada müüki ajutiseks ja kavatseda piirkonda hiljem 
tagasi nõuda.

Ettekande viimases osas rääkisin Jüriöö ülestõusu puhkemise 
põhjustest. Mõningad allikad aastast 1341 teatavad erakorraliste 
maksude kogumisest Põhja-Eestis. Eeldatavasti oli tegemist nende-
samade Valdemar IV kehtestatud erakorraliste maksudega, mis pidid 
aitama kuningriigi panditud alasid välja osta. Põhja-Eesti mõjukamad 
vasallid pidid nende maksude kogumisega nõus olema ja eeldata-
vasti püüdsid nad kuningat sel moel veenda Põhja-Eestit mitte maha 
müüma. Erakorraline maksustus leidis laialdast vastuseisu Põhja-Eesti 
elanike, eriti ilmselt harjulaste (ja võib-olla ka virulaste) vanemate 
seas. Nad saatsid kuninga juurde saatkonna kaebama suure maksu-
koorma üle, kuid see ei olnud edukas. Niisiis võib arvata, et kuninga 
kehtestatud erakorralised maksud olid üks olulisi kui mitte määra-
vaid põhjuseid, miks Harjus puhkes 1343. aasta kevadel ülestõus. Küll 
aga ei saa sellega seletada ülestõusu enam-vähem samaaegset algust 
Läänemaal ja 1343. aasta suvel ka Saaremaal. Samuti jääb selguse-
tuks, miks oli Virumaal ülestõus niivõrd piiratud ulatuses.
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Kokkuvõtteks on Taani kuningate jätkuv huvi Põhja-Eesti vastu 
täheldatav kogu Taani kuningavõimu kriisi vältel 14. sajandi I poolel. 
Tõsiasi, et Christoffer II oli sunnitud pantima kogu Taani kuningriigi, 
välja arvatud Põhja-Eesti, on iseenesest vägagi tähelepanuväärne ning 
osutab siinsete kuninglike vasallide ja kuninga omavahelistele tugeva-
tele sidemetele. Taani kuningad olid ilmselgelt teadlikud, et iga katse 
muuta piirkonna vahetut alluvussuhet kuningaga toob kaasa vasal-
lide vastuseisu. Nende otsuseid Põhja-Eesti kellelegi läänistada või 
ära anda peab tõlgendama seda arvesse võttes. Vasallid andsid seega 
kuningale võimaluse mängida nii-öelda topeltmängu Taani ja Põhja-
Saksa mõjukate ülikute ja vürstidega. Samuti teadsid Taani kuningad, 
et vajaduse korral on vasallid nõus neid erakorraliste maksude abil 
toetama. Ning just erakorralised maksud olidki arvatavasti peamine 
põhjus, miks puhkes Harjus 1343. aastal ülestõus.

Ettekanne põhines järeldoktorantuuriprojektis „HM Queen Margrethe II distin-
guished research fellowship on Danish-Estonian common history“ tehtud uuri-
mistööl, mida rahastas Carlsbergi sihtasutus (Carlsbergfondet).

Ilmunud: Mäesalu, Mihkel. 2021. Taani kuninga asehaldur Konrad Preen ja 
Jüriöö ülestõus. – Tuna. Ajalookultuuri ajakiri, 2(91), 9−24.

Ilmumas: Mäesalu, Mihkel. The King of Denmark in the eyes of his vassals and 
subjects in Danish Estonia. – Studies on Danish-Estonian Common History in 
the Middle Ages. Ed. by Thomas Lygnby, Stefan Pajung and Mihkel Mäesalu.

Ilmumas: Mäesalu, Mihkel. Burchard von Dreileben: Dänemark und der Deut-
sche Orden in Livland bis zum Verkauf Nordestlands. – Die Meister des Deut-
schen Ordens in Livland. Hrsg. von Johannes Götz und Alexander Baranov.
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Kuulsa šotlase David 
Brewsteri seosed Eestiga

Relations of the famous Scot David Brewster  
with Estonia

Tõnu Viik

David Brewster (1761–1868) oli Šotimaa väikese linna Jedburghi kooli-
direktori poeg, kes juba lapsena hakkas tundma huvi valguse, valgus-
nähtuste ja optiliste riistade vastu. Juba kümneaastasena olevat ta 
valmistanud teleskoobi. Tõsi, selles aitas teda Jedburghi lähedal 
Inchbonne’is elav talupoeg ja adrasepp James Veitch, kes oskas valmis-
tada ka päikesekelli, mikroskoope ja teleskoope.

Brewster suhtles Veitchiga ka pärast seda, kui oli lõpetanud Edin-
burghi ülikooli teoloogina, kuid oma närvilise loomuse tõttu pastorit 
temast ei saanudki. Selle asemel pidas ta koduõpetaja ametit ning oli 
kolm aastat kirikuõpetaja ja kirjaniku Thomas Somerville’i sekretä-
riks, kus ta sai tuttavaks kirjaniku abikaasa õetütre Mary Fairfaxiga, 
naisega, keda hiljem nimetati 19. sajandi teaduse kuningannaks.

Samal ajal tundis Brewster huvi loodusteaduste, eriti aga füüsika 
vastu (mida tollal kutsuti loodusfilosoofiaks), mistõttu konstrueeris 
ta ise katseriistu, tegi vaatlusi ning andis välja šoti entsüklopeediat 
ja mitmeid ajakirju. Kuid eluks vajaliku raha tõid sisse populaartea-
duslikud artiklid.

Võib öelda, et tema avastuste hulgas on olulisima tähtsusega pola-
riseeritud valgusega katsetamise kaudu kristallide kaksikmurdu-
mise avastamine.

Brewster oli mitmete teadusseltside asutaja ja tema tegevust kroo-
niti paljude medalitega ning ta oli kümnete riikide teadusseltside ning 
akadeemiate liige ja auliige.

Olles nüüd andnud lühikese ülevaate Brewsterist, vaatleme tema 
seoseid Eestiga. Üllataval kombel on need täiesti olemas kolme, 
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võib-olla isegi nelja erinevat liini pidi. Kõik need seosed on üsna 
kaudsed, kuid siiski selgesti jälgitavad.

Neist esimene on tolleaegse šoti teaduskirjaniku ja polümaadi Mary 
Somerville’i kaudu, keda oleme juba nimetanud, kuid Mary Fairfaxi 
nime all.

Mary sündis kuulsast suguvõsast pärit viitseadmiral Sir William 
George Fairfaxi tütrena samas Jedburghi linnas, kus Brewstergi. 
Ta õppis geograafiat ja astronoomiat, onu õpetas talle ladina keelt 
ja ta ise õppis juurde matemaatikat. Kunstiõpetuse kaudu jõudis ta 
geomeetriani ja Eukleidese töödeni. Kokkuvõttes sai ta väga hea 
hariduse.

1804. aastal abiellus ta oma kauge sugulase, Londonis paikneva Vene 
konsuli kapten Samuel Greighiga, kes oli vene laevastiku šotlasest 
admirali Samuel Greighi poeg. See aeg polnud Mary elus kõige õnne-
likum, sest tema abikaasa ei arvanud, et naised võiksid akadeemilises 
karjääris midagi saavutada. Õnneks ei teinud ta oma abikaasale teadu-
sega tegelemiseks takistusi. Mary abikaasa suri 1804 ja Mary pöördus 
tagasi Šotimaale, kus hakkas tegelema sellega, mis talle kõige rohkem 
meeldis – täppisteadustega. 1812. aastal abiellus ta uuesti, järjekordse 
kauge sugulase, kirurgi William Somerville’iga. See mees oli hoopis 
teisest puust ja innustas oma abikaasat igati teadusega tegelema. See 
tegevus oli nii edukas, et Mary saavutas üleüldise tuntuse.

Tuletagem nüüd meelde, et Brewsteri noorusest kirjutades oli juttu 
tema sõbrast, talupojast-astronoomist James Veitchist. Nii temal kui 
ka Brewsteril endal oli seos Mary Somerville’iga – neil oli kirjava-
hetus ja Brewster oli retsenseerinud Mary töid. Siit alanud seos läheb 
edasi Mary äiani – admiral Samuel Greighini. Juba noore kaptenina oli 
Samuel Greigh andnud tohutult suure panuse sõjas Türgiga Vene riigi 
laevastiku tähtsuse kasvule. Tal oli ka suur osa võidus Rootsi eskaadri 
üle Suursaare all. Mõned päevad pärast seda võitu jäi admiral ägedasse 
palavikku ja toimetati Tallinna. Kuna tsaarinna Katariina teadis väga 
hästi admirali väärtust Vene riigile, saatis ta ka oma isikliku arsti, dr 
Robertsoni kiires korras Tallinna. Kuid miski ei aidanud ja admiral 
suri 26. oktoobril 1788 Tallinna reidil seisval lipulaeval Rostislav. 
Admirali ärasaatmine Toomkirikus oli suursugune sündmus, mida 
peeti koos sõjaväeeskordi, kahuripaukude ja kirikukellade helinaga. 
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Tsaarinna lasi oma isiklikul arhitektil Giacomo Quarenghil ehitada 
talle Toomkirikusse Carrara marmorist hauakambri.

Ka teise liini kaudu on seos Eestiga olemas. Nimelt admiral Samuel 
Greighi teine poeg Alexei Greigh oli samuti vene admiral ja Musta 
mere laevastiku komandör, kui selle laevastiku astronoomiks sai Karl 
Friedrich Knorre – 1802. aastal taasavatud Tartu ülikooli esimese 
erakorralise astronoomiaprofessori Ernst Christoph Knorre poeg. 
Karl oli Tartu ülikoolis saanud küll teoloogi hariduse, kuid samal 
ajal kuulas ka astronoomia ja geodeesia loenguid ning omandas need 
ained eeskujulikult, nii et see andis F. G. W. Struvele põhjuse soovi-
tada seda noort meest admiral Alexei Greighile, kes otsis Musta mere 
laevastiku tarvis astronoomiaobservatooriumi rajamise juhti prae-
guses Mõkolajevis. Nii sündiski. Siinkohal on huvitav märkida, et 
oma pojad tõi Karl Knorre õppima Viljandisse Schmidti erakooli ja 
et oma kolmanda abielu sõlmis ta Otepää kirikus.

Veel huvitavam on see, et Knorrede suguvõsa järeltulija Suzanne 
Desprez Héral on veendunud järgmises: Puškini värssromaanis 
„Jevgeni Onegin“ on Lenski prototüübiks tema esiisa, seesama Karl 
Knorre!

Süvenedes Brewsteri elulukku ilmnes ka kolmas seos fotoelastsuse 
avastamise kaudu. On kindlalt teada, et selle efekti avastas 1813. aastal 
Thomas Johann Seebeck, kes sündis Tallinnas 1770. aastal ja on enne-
kõike tuntud termoelektrilise efekti (nn Seebecki efekti) avastajana. 
Brewster püüdis iga hinna eest fotoelastsuse avastamist enda nimele 
kirjutada, kuid tegelikult ta ainult kordas seda avastust 1815. aastal.

Mõnevõrra pingutatult võib tuua veel ühe seiga Brewsteri seos-
test Eestiga. Kui Darwin tuli välja oma liikide tekkimise teooriaga, 
siis vana tõsiusklik presbüterlane Brewster ei jätnud oma arvamust 
vaka alla ja kirjutas:

Kuigi suur tuvi oma massiivse noka ja hiigelsuurte jalgadega erineb 
oma eelkäijast sinakas-vöödilisest kaljutuvist (ehk meie kodutuvist), 
on ta ikkagi tuvi. Kuigi sale itaalia hurt on veidras kontrastis lühi-
jalgse buldogiga, on nad mõlemad koerad oma hammaste ja pealuu 
poolest. Hiir pole kunagi transmuteerunud kassiks ega kana kalku-
niks ega part haneks ega pistrik kotkaks ja veel vähem ahv inimeseks.
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Meie kuulus Karl Ernst von Baer, kes alguses suhtus üsna lootusrik-
kalt Darwini teooriasse, hakkas selles ajapikku kahtlema ja nimetas 
seda vaid hüpoteesiks, olles sellises suhtumises Brewsterist vaid 
sammu võrra edumeelsem. Nii et nõrguke seos on siin Eestiga olemas.

Brewsteri enda seos Darwiniga on kummalisel kombel palju otsesem 
– see ilmnes kuulsal Huxley-Wilberforce’i debatil Oxfordis 1860. 
aastal, kus Oxfordi piiskop Wilberforce kritiseeris teravalt Darwini 
teooriat ja lubas endale küsimuse, et kas Huxley põlvneb ahvidest 
ema- või isaliini pidi. Huxley vastas talle rahulikult, et tal pole häbi 
ahvist eellase pärast, kuid tal on häbi olla seotud mehega, kes kasutab 
oma suuri andeid tõe varjamiseks. Sellel debatil viibis ka Brewsteri 
teine abikaasa Jane Purnell, kes sellise kohutava vastuse peale olevat 
minestanud.

Kokkuvõtteks võib öelda, et möödunu peidab endas sageli huvitavaid 
seiku ja kavalaid seoseid, mis teevad nende avastajaile siirast rõõmu.




