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75 aastat haldusreformist

Taavi Pae, Erki Tammiksaar

Kohalike omavalitsuste korraldus ja sellega seonduvad reformid on 
iga riigi sisepoliitilise elu oluline, kuid samas palju vastuolusid tekitav 
eluvaldkond. Vallad kui talupoegade omavalitsused loodi 1866. aastal 
Vene impeeriumile kuulunud Eesti-, Liivi- ja Kuramaa kuberman-
gudes era-, kroonu- ja kirikumõisate maadel elavatele talupoegadele. 
Praeguse Eesti vabariigi territooriumil moodustati 1866. aastal vähe-
malt 1100 valda. Vene impeeriumi 1889. aasta kohtureform tõi endaga 
kaasa suure valdade ühendamise eelkõige Eestimaa kubermangus 
ning Liivimaa kubermangu kuulunud Saaremaal. Liivimaa mandri osa 
Eesti vallad jäid toonasest ühendamisest suuresti puutumata. 1921. 
aasta 1. mai seisuga oli Eestis 383 valda (ilma Petseri maakonnata), 
neist 141 endisel Eestimaal ja 242 endise Liivimaa põhjaosas, lisan-
dusid Narva-tagused ja Petserimaa vallad (kokku 15 valda).

Eesti vabariigi sündides 1918. aastal jäid kehtima 1866. aasta valla-
seadused. Surve neid muuta oli tugev, kuid seda ei võimaldanud Eesti 
poliitiliste parteide võimetus valdade reformis kokku leppida. Alles 
pärast autokraatlikku riigipööret 1934. aastal ja poliitiliste parteide 
tegevuse keelustamist tekkis pinnas vallaseaduse reformimiseks kesk-
võimu soovitud sihis ning ka vallapiiride muutmiseks. Reformi hakati 
ette valmistama 1935. aastal ning Eesti uus vallaseadus võeti vastu 
1937. aastal.

Koos vallaseaduse muutmisega püüti valdasid ka territoriaalselt 
reformida. Eelkõige oli see vajalik 1889. aasta reformidest suuresti 
puutumata jäänud Lõuna-Eesti valdades. Vastuseisu valdade piiride 
muutmisele aitas esialgu valitsuses, hiljem ka valdades vähendada 
saksa majandusgeograafi Walter Christalleri välja töötatud teoreetiline 
kontseptsioon optimaalsest vallast ja selle keskusest ning tagamaast. 
Just viimast põhimõtet järgides valmistasid majandusgeograafid Endel 
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Krepp ja Juhan Maide ette valdade territoriaalse ümberkorraldamise 
kava. Nende juhendajaks ja valdade piiride muutmise eest kõnelejaks 
Eesti avalikkuses oli Tartu ülikooli esimene majandusgeograafia 
professor Edgar Kant.

1935. aastal välja töötatud vallapiirireformi ei juletud aga ellu raken-
dada enne autokraatliku režiimi võimutäiuse saavutamist 1938. aastal. 
Uued vallapiirid hakkasid kehtima 1. aprillist 1939. Vallareformi järel 
jäi Eestis alles 248 valda. Reformi tulemuslikkust hinnata on väga 
keeruline, sest juba 1940. aasta juunis Eesti okupeeriti ning kehtima 
hakkas uus poliitiline kord.

Kokkuvõte ÕES-i koosolekul 02. 04. 2014 peetud ettekandest.

Ilmunud: Taavi Pae, Erki Tammiksaar, 2015. „See on ülesanne, mis mõtlevate ini-
meste üle jõu on käinud.” Valdade liitmise reformid Eestis.  –  Tuna, 4. Ilmumisel.
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1905. aasta Eestis: komiteed 
ja vägivald maal

Toomas Karjahärm

Ettekandes vaadeldi alternatiivse võimu loomise katseid ja revolut-
sioonilise vägivalla avaldumist maal. Lühidalt iseloomustati alli-
kaid ja uurimisseisu (sh mõisteid), kirjeldati komiteede/komisjonide 
ning mõisaründajate salkade moodustamist ja tegevust, mõisnikele 
tekitatud kahju ulatust ja selle hüvitamist. Arutleti mõnede 1905. 
aastaga seotud historiograafiliste seisukohtade ning hüpoteeside üle.

Eesti ala 365 vallast ligi 100-s on autori kasutuses olnud allikate 
järgi 1905. aastast teada ebaseaduslikke tegevusi vallaorganite komp-
lekteerimisel (vallaametnike koosseisu täielik või osaline uuenda-
mine u 50 vallas, kitsama funktsiooniga ehk n-ö ühe teema komi-
teede/komisjonide moodustamine veel 50 vallas). Mis aga toimus 
ülejäänud valdades? Kas oldi seal seaduslike ametnikega rahul või 
ei pääsenud kõik kohalikud sündmused politsei dokumentidesse ja 
avalikku inforuumi? Erinevalt nõukogude historiograafia väidetest 
ei domineerinud revolutsioonilistes omavalitsustes summaarselt kõige 
vaesemad kihid – mõisatöölised ja sulased –, pigem talunikud (koha-
omanikud ja rentnikud), samuti maaharitlased ja käsitöölised. Mitte 
üksnes alam-, vaid ka keskkihid olid Venemaa demokraatliku revo-
lutsiooni liikumapanevaks jõuks. Peremeeste ja maatute suhe komi-
teedes erines paikkonniti ja sõltus komitee ülesannetest.

Komiteede koosseisud vajavad veel lähemat uurimist, kui 
selleks leidub sobivaid allikaid. Seaduslike vallaomavalitsuste 
autoriteet oli  kogukonnas üldiselt kõrge ja need asusid ise ellu 
viima pöördelisi ümberkorraldusi, muutudes selles mõttes samuti 
revolutsioonilisteks ja kehtiva korra vastasteks organiteks. On 
arusaadav, et peremehed ei soovinud vallakogukonnas anda võimu ja 
otsustusõigust vabatahtlikult üle maatutele. Viimased polnud selleks 
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ka valmis, sest enamasti puudusid neil vajalikud kogemused ja hari-
duslikud eeldused. Umbes neli viiendikku kõigist komiteedest valiti 
rahvakoosolekutel ja umbes üks viiendik valla täis- ja volikogudel 
ning valla liikmete klasside (nt peremehed, maatud) eraldi koosole-
kutel. Rahvakoosolekust võisid osa võtta kõik valla liikmed, seal-
hulgas need, kes elasid linnades, kuid figureerisid endiselt valla nime-
kirjades. Rahvakoosolekute koosseis sarnanes laiendatud täiskogu 
koosolekuga, kus maksis uus demokraatlik põhimõte: üks inimene – 
üks hääl (ka maatud ja naised). Esmajoones olid niisugusest üldisest 
valimisõigusest huvitatud kehtiva seaduse järgi täiskogus kümnikega 
esindatud talu- ja mõisasulased. Kuna protokolle ei peetud või need 
hävitati hiljem, pole võimalik analüüsida rahvakoosolekute osavõt-
jaskonda, reglementi, hääletamise tulemusi jms. Selle üle võime arut-
leda vaid kaudselt koosolekute otsuste sisu põhjal. Üldpoliitiliste ja 
kõiki valla liikmeid puudutavate küsimuste kõrval sisaldavad need ka 
peremeeste ja maatööliste spetsiifilisi nõudmisi. Konflikt siiski küpses 
ja edenes kiiresti enneolematu teravuseni sotsialistliku ja liberaalse 
maailmanägemise ning nende kahe poliitilise peavoolu vahel just 1905. 
aastal. Kuigi liberaalid seisid vägivalla vastu, olid ka nende eesmärgid, 
näiteks Bürgermusse koosoleku otsustes, vägagi radikaalsed: konsti-
tutsioon, kodanikuõigused ja -vabadused, rahvuslik enesemääramine 
ja poliitiline autonoomia laialdase omavalitsusega. 

Rahvakoosolekutel ja uustekkelistel komiteedel kui alternatiivse 
rahvavõimu institutsioonidel puudus erinevalt vallaomavalitsustest 
täitevaparaat oma käredate otsuste elluviimiseks. Seetõttu ei suutnud 
nad väga lühikese, vaid mõnenädalase eksisteerimisaja vältel kuigi-
palju ära teha. Mõnevõrra suurem edu saatis neid ümberkujundusi, 
mis viidi ellu endiste seaduslike vallaorganite omavolilise tegevuse 
tulemusena ja koostöös komiteedega (mis võis toimuda ka komiteede 
survel, kui neil oli selleks piisavalt autoriteeti). Esmajoones olid uuen-
dusteks eesti keele sisseseadmine vene keele asemel valla asjaajamises 
ja õpetuskeelena rahvakoolis, kroonu viinapoodide ja mõisakõrtside 
sulgemine, rahvakaitseväe asutamine võitluseks mustsajaga, metsade 
haldamise ülevõtt mõisnikult, maksude maksmata jätmine, valitsu-
sele ja mõisnikule nõudmiste esitamine, tsaariametnike boikoteeri-
mine jm. Mitmekümnes vallas pretendeerisid komiteed vallavalitsuse 
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täielikule või osalisele ülevõtmisele, ent tegelikult jõuti seda teha 
ainult üksikutes kohtades või tegutses „uus võim“ rööbiti „vanaga“. 
Nii tekkis lõppkokkuvõttes paradoksaalne olukord, et „rahvavõimu“ 
kehtestamine valdades sõltus peamiselt seaduslikult valitud valla-
organite ebaseaduslikust tegevusest, nende kaasaminekust revolut-
sioonilise liikumisega.

Erinevalt Lätist ei läinud Eesti vallakogukondades võim kohustus-
likus korras valitavatele täidesaatvatele komiteedele1, kes moodus-
tasid Lätis ülemaalise, valdade üldarvust üle 90% hõlmanud võrgus-
tiku, alludes sotsiaaldemokraatide kontrollitud keskbüroo juhtimisele. 
Eestis polnud niisugust keskust, nagu oli sotsialistlikke parteisid 
ühendav Riia föderatiivne komitee, mida on nimetatud Läti ajuti-
seks revolutsiooniliseks valitsuseks. Ka ei olnud enamik komiteesid 
Eestis moodustatud parteilisel alusel, kuigi sotsiaaldemokraatia 
mõju eriti Tallinna (tsentralistlik VSDTP)  ja Tartu (föderalistlik 
ESDTÜ) ümbruses kasvas ja mõned komiteed Lõuna-Eestis nimetasid 
end sotsiaaldemokraatlikuks ühinguks või seltsiks, kuhu astuti liik-
meks kollektiivselt nimekirjaga. Eestis polnud sotsiaaldemokraatlikud 
organisatsioonid revolutsiooniliste komiteede tekkimise kohustusli-
kuks eelduseks ja tingimuseks, rohkem sõltus see kohalike aktivistide 
ja karismaatiliste liidrite olemasolust, kellel polnud sotsiaaldemo-
kraatiaga seost või see oli põgus. Ka ei ole leidnud kinnitust väide, et 
komiteede liikmed võtsid aktiivselt osa mõisate ründamisest ja mõis-
nike vara hävitamisest. Maaharitlased, nimelt kooliõpetajad ja valla-
sekretärid, kes etendasid rahvaliikumise ajudena (rahvakoosolekud, 
märgukirjad, komiteed) juhtivat osa, jäid vägivallategudest üldiselt 
kõrvale. Oli ka erandeid, nagu „Velise vabariigi“ eestvedaja, kool-
meister Ivan (Jaan) Paulus, kes juhtis mässuliikumist kogu Lääne-
maal. Enamik komiteesid asus alal, kus ülestõusu ja mõisate ründa-
mist üldse ei toimunud. Olukord seal polnud siiski rahulik, olles 
mitmel pool isegi pinevam kui mõisate põletamise alal, mida näitab 
ka karistussalkade agar tegevus Lõuna-Eestis.

1  Seda hoolimata asjaolust, et niisugust punkti sisaldasid Tartu ülemaalise rahva-
asemike koosoleku, nn aulakoosoleku otsused 29. novembrist 1905. Koosoleku 
juhataja Jaan Teemant ise aga seisis võimu üleandmise vastu.
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Mida saaks öelda mõisate põletamise ja Tallinna tööliste maale-
mineku kohta 1905. aasta detsembris? Kas Eestimaa valdade esinda-
jate kongressi korraldamise lõppfaasi („Volta“ koosolek 11. detsembril 
1905) juhtinud VSDTP Tallinna komitee prominentne liige ja komitee 
organisaator Aleksander Kesküla suunas Tallinna töölised maale (kas 
mõisaid põletama?), ja kui ta seda tegi (ta enda väitel), siis milliseid 
juhiseid võis ta salkade juhtidele anda? Kas see oli ühe mehe projekt? 
Tegelikult oli Tallinna komitees, töölisvanemate ja vabrikute partei-
aktiivi hulgas teisigi tegelasi, kes pooldasid äärmuslikke abinõusid ja 
terrorit ning askeldasid relvadega. Voldemar Juhandi uurimuse järgi 
läks Tallinnast maale umbes kümme salka, kokku 100–150 meest. 
Seda on äärmiselt vähe, kui arvestada tõsiasja, et Tallinnas oli sel 
ajal ligi 7000 vabrikutöölist, kogu Eestis aga mitukümmend tuhat. 

Eesti sotsiaaldemokraatide juhtide suhtumine vägivalda ja terrorisse 
oli vastuoluline ja järjekindlusetu ning võis olude teisenedes (sõja-
seisukorra kehtestamine) muutuda. Juhtiv keskus VSDTP Tallinna 
komitee distantseerus juba oktoobris 1905 avalikult vägivallategudest 
maal, ametiasutuste, mõisate ja kroonu viinapoodide rüüstamisest, 
kuigi oli koos VSDTP Tartu grupiga oma lendlehtedes viimase ajani 
kihutanud rahvast üles vabanema isevalitsusest, mõisnikest („Hävi-
tage see ussisugu!“, „Ärgu kardetagu verd ja tuld!“ jms) ning kapi-
talistidest. Mitte niivõrd vastumeelsus vägivalla kasutamise suhtes, 
kuivõrd ressursside ehk ülestõusuarmee puudumine oli põhjuseks, 
miks Eesti sotsiaaldemokraatide-tsentralistide organisatsioonid ei 
suutnud täita keskkomitee direktiivi valmistuda relvastatud ülestõu-
suks ega saanud käivitada suuremahulist relvavõitlust valitsuse vastu, 
olles sunnitud piirduma peamiselt sõjaka retoorikaga. 

Sotsiaaldemokraatide rolli linnatööliste maaleminekul ja seal spon-
taanse ülestõusu vallapäästmisel ei saa siiski eitada. Kuigi „Volta“ 
koosolekul otsusele ei jõutud, oli õhkkond seal mõisnikele äärmi-
selt vaenulik ja plahvatusohtlik, kutsuti üles „kõnelema läti keelt“. 
Seda, kui palju oli tööliste salkades sotsiaaldemokraate ja nende 
vaateid jagavaid isikuid, pole ligilähedaseltki teada, kuid neid leidus. 
Samas pole alust mõisaründajaid ja rüüstajaid ilmtingimata pidada 
sotsiaaldemokraatideks. Ei saa kinnitada, et mõisate ründamine Eestis 
oli varem kavandatud üritus, et oli olemas mingi sellist tegevust 
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ettevalmistav tugisüsteem, nagu olid esseeride ja vene sotsiaaldemo-
kraatide sõjalised organisatsioonid. 

Võib kahelda selles, et maale läinud tööliste ja sotsiaaldemokraatide 
esmane ülesanne ja kindel siht oli mõisniku vara hävitada. Esmane 
eesmärk oli relvade ja raha eksproprieerimine „revolutsiooni heaks“ 
(mõnel pool anti vastu kviitungid partei templiga), mõisnike pant-
vangistamine, et võimudelt saavutada arreteeritud maasaadikute 
ja teiste aktivistide vabastamine. Tähelepanuväärne on tõsiasi, et 
põletati ja purustati peamiselt mõisahäärbereid ja piiritusevabri-
kuid, muud majandushooned jäeti üldiselt terveks ja mõisa majan-
dustegevus võis jätkuda. Kättemaksuterrori, nagu eesti sotsiaaldemo-
kraadid seda ise nimetasid, kaugem ja eesti rahva enamuse ajaloolise 
õigusteadvusega kooskõlas olev mõte oli kaotada raudrüütlite järel-
tulijatest mõisnike klass ja mõisamaavaldus, saada tagasi eestlastelt 
ülekohtuselt ära võetud maa.  

Eesti 1905. aasta detsembrisündmustes põimuvad mitmesugused 
varem küpsenud vastuolud ja protsessid, momendi eripära ja teatud 
asjaolude kokkulangemine: massiline rahvaliikumine ja üldine kääri-
mine, agraarrahutused, alamkihtide mäss, viha ja kättemaks „ajaloo-
lisele vaenlasele“, võimude ja mõisnike väljakutsuv tegevus, ajutine 
kohalik võimuvaakum, sotsialistide sõjakas retoorika, ülioptimistlikud 
lootused, ülesköetud emotsioonid, üldine eufooria ja stiihia. Siin on 
veel palju uurida.

Ilmunud: 1905. aasta Eestis: massiliikumine ja vägivald maal. Tallinn: Argo 2013.
1905. aasta Eestis: sotsialistid ja terroristid. Tallinn: Argo 2015.
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Vanaturgi kirjamälestised: levik, 
avastus- ja uurimislugu, tekstid

Enn Ernits

Kuuendal sajandil tekkis Türgi kaganaadis originaalne tähestik, mida 
kasutati 12. aastasajani vanaturgi tekstide kirjapanekuks. Vanaturgi 
raidkirju on leitud Põhja-Mongooliast Doonauni ja kaugemaltki ning 
Jakuutiast Gobi kõrbeni. Kokku on teada umbes 300 teksti seitsmest 
piirkonnast.

Põhja-Mongoolias paiknevad nn Orhoni raidkirjad põhiliselt Orhoni 
jõe vesikonnas. Kõige tähtsamad neist on hauakomplekside ulatus-
likud memoriaaltekstid steelidel, kivikujudel, kilpkonnakujulistel 
alustel jm.

Jenissei jõgikonnast (Tõva ja Minussinski nõgu) on teada kirjamärke 
hauakividelt, kaljudelt, kuld- ja hõbenõudelt, peeglitelt, müntidelt ja 
teistelt esemetelt. Hauakivideks on sageli kasutatud pronksiaegseid 
ja rauaaja alguse hirvekivisid. Ida-Turkestanis Hiinas Xinjiangi ehk 
Šindžangi Uiguuri autonoomses piirkonnas on säilinud neli raidkirja 
hooneseintel Turfanis (Turpan) ja paar suuremat paberteksti. Altai 
mäestikust on avastatud raidkirju kaljudelt ja hauasteelidelt ning 
hauapanusteks olevatelt hõbenõudelt. Kaljukirju on leitud ka Leena 
jõgikonnast ja Baikali järve rannikult. Lääne-Turkestani ehk Kesk-
Aasia regiooni kirjaleiud pärinevad a) Žetisu (Semiretšje) hauakivi-
delt, tarbeesemetelt, müntidelt ja ühelt puust kepikeselt, b) Fergana 
oru keraamikalt ja metallesemetelt, c) Kesk-Tjan-Šani mäestiku kalju-
rahnudelt ning d) Kasahstanist.

Ida-Euroopas leidub vanaturgi raidkirju Doni, Doonau ja Volga 
jõgikonnas, sealhulgas on neid Majaki linnuse seinalt, Novotšerkasski 
hõbenõudelt jm. Doonau alarühma moodustavad tekstid hõbenõudel 
Nagy-Szent-Miklosist (tänapäeva Rumeenia territooriumil) jm.
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Vanaturgi raidkirjas pikad Orhoni tekstid (8. saj) ülistavad surnud 
valitsejaid (nt Bilge-qaγan, Qapaγan), väejuhte (Kültegin, Küli Čur) 
või kõrgeid ametnikke (nõunik Tuňuquq). Neis räägitakse kaganaadi 
ajaloost, arvukate naaberrahvaste julmast alistamisest, lahkunu 
kangelastegudest jm. Jenissei-äärsesse steppi püstitatud vertikaal-
setel, peaaegu inimesekõrgustel hauasammastel (nt Barõk I–VI, Öök-
Turan) paiknevad lühitekstid, milles meenutatakse vaid kadunukese 
paari tegu. Mälestustekstid viitavad kirjutaja üksikule eluseigale. 
Tarbeesemetelt (metall- ja savinõud, peeglid) on leitud kas omaniku- 
või meistrinimi, õnnesoov või eseme otstarve. Müntidel heiastub 
vanaturgi kirjas vääring. Paberile on pandud juriidilisi või usun-
dilisi tekste. Tähtsam neist on Ida-Turkestani kooparaamatukogust 
avastatud 29-leheline mõistujutukestest koosnev Irq bitig („Ennus-
tuste raamat“, 10. saj).

Vanaturgi kirjamärke leiti kõigepealt Jenissei äärest juba 17. sajandil 
(N. Milescu-Spâtaru, N. Witsen). Siberis on neid järgmisel sajandil 
maininud F. J. Strahlenberg, akadeemik P. S. Pallas, G. Spasski jt. Kirja 
päritolu suhtes ei jõutud kohe üksmeelele, kas tegu on keldi, gooti, 
sküüdi või mõne muu keelega. Alles 1820. aastal oletas A. Rémuzat, 
et tegu on turgi kirjaga. 19. sajandi keskpaiku leidis M. A. Castrén 
Minussinski krais paar kirjamärkidega kivi. J. R. Aspelini väitel 
kuulusid niisugused kirjad soomeugrilastele. Castréni jälgedes alga-
tati eesotsas J. R. Aspeliniga kolm Siberi-ekspeditsiooni (1887–1889). 
Avastati 36 raidkirja.

Kõige tähtsamad mälestised leiti Põhja-Mongooliast. 1889. aastal 
saatis Vene geograafiaselts sinna kivikirju otsima N. Jadrintsevi, kes 
avastas Bilge-qaγani ja väejuht Kültegini hauamälestised. Soome ja 
vene teadlaste vahel käis avastuste pärast äge konkurents. 1890. aastal 
organiseeris Mongoolia-reisi A. O. Heikel. Järgmisel aastal korraldas 
Orhoni-ekspeditsiooni Venemaa teaduste akadeemia eesotsas 
W. Radloffiga. 

Kirjad dešifreeris taani keeleteadlane V. Thomsen, kes esimesena 
tõestas, et need pole soome-ugri, vaid on mingis turgi keeles. Dešif-
reerimist võimaldas Kültegini mälestise hiinakeelne paralleeltekst. 
V. Thomsen esitas oma uurimistulemused 1893. aastal.
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19. sajandi lõpul ja 20. sajandi alguses käisid Lääne-Turkestanis 
soomlastest I. Wallenius ja H. J. Heikel, Siberis J. G. Granö ja Mongoo-
lias S. Pälsi. Nõukogude Liidu uurijatest hinnatakse eriti S. Malovi. 
Raidkirjade avastamis- ja uurimislugu jätkub tänase päevani. Selles 
on osalenud või osalevad Hiina, Venemaa, Poola, Mongoolia, Türgi 
ja teiste maade turkoloogid.

Kokkuvõte ÕES-i koosolekul 21.05.2014 peetud ettekandest.
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Haapsalu võllamägi – 
ajalugu ja arheoloogia

Martin Malve

Kirjalike allikate vähesus ja vaid üksikud uuritud võllamäed ei ole 
võimaldanud teha üldistusi Eesti kesk- ja varauusaegsete hukkamis-
paikade kohta. Seetõttu algatati 2012. aastal projekt, mille käigus 
uuritakse teadaolevaid Eesti võllamägesid. Uurimisprogrammi 
raames kaevati ka Haapsalu kaaki. 

Esimest korda toimusid kaevamised Haapsalu võllamäel juba 1932. 
aastal. Toona puhastati künkast välja müürid ja kaks matust. Just 
viimaste leidmine tekitas põnevust ja tõi kaasa üleriigilise meedia 
tähelepanu (vt nt Lääne Elu 1932; Postimees 1932; Kaja 1932). Leiu 
tegi eriliseks see, et avastatud luustikel tuvastati mitmeid lõike-
jälgi, mida tõlgendati kui hukkamisel ja piinamisel saadud vigas-
tusi. Üle 80 aasta tagustest välitöödest on säilinud vaid üksikud 
pildid, skeletiosad, esemete katked ja ajaleheartiklid, mis ajen-
dasid 2013. ja 2014. aasta suvel Haapsalu võllamäel tegema väikese-
mahulisi uuringuid. 

Esimene kirjalik teade Haapsalu võllamäe kohta pärineb vara-
uusajast, 1648. aastast. Selles kurtsid linnakodanikud Rootsi kunin-
gannale Kristiinale, et Haapsalu krahvi Jakob de la Gardie ametnik 
Wilhelm Cornelisen paigutas võlla sobimatusse kohta. Nimelt oli 
hukkamispaik 1642. aastal eemaldatud oma seniselt asukohalt 
Ridala maantee äärest ning viidud linnusele lähemal asuvale Lusti-
mäele (sks s Freudenberg), mida varem peeti pühaks ja kus koda-
nikud suvel lõbutseda ja mängida armastasid. Kaebuse tulemusena 
viidi võllas endisesse kohta tagasi. Hukkamiste korralduse kohta 
teave puudub, kuid võllamägi püsis Haapsalus 19. sajandi algu-
seni ning kirikumeetrika järgi kasutati seda viimast korda 1798. 
aastal, mil sinna maeti vabakslastud talupoeg Buxhövedeni Rein 
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(1749–1798), kes oli ennast üles poonud. Raeprotokolli järgi lammu-
tati võllas mõne aja pärast, 1801. aastal. Kaagi (sks k Galgenberg) 
asukohta on kujutatud mitmel Haapsalu 18.–19. sajandi linnaplaanil. 

Väljakaevamiste käigus avati osaliselt võlla ringmüür koos sisse-
pääsu vundamendiga ning kaevati tranšee läbi künka sisemuse. 
Samuti tehti võlla ümbrusesse prooviauke, et leida paika, kuhu 
võidi matta hukatuid (n-ö surmamõistetute kalmistut). 

Võllaalus oli kümnetahuline, kümnemeetrise läbimõõduga u 
0,9–1,1 m paksune massiivne ringmüür, mis oli säilinud kogu 
pikkuses 0,5–1 m kõrgusena. Ringmüüri esialgset kõrgust on raske 
määrata. Võttes aluseks tänapäevase künka tipu, võis piirdemüüri 
algne kõrgus olla üle 2 m, millele lisandusid selle peal asunud 
võllapuud ja muud konstruktsioonid. Kokku võis kaak olla u 5–6 m 
kõrgune. Hukkamispaiga ringmüüri vundament oli rajatud omaaeg-
sele maapinnale, kohati oli seda u 10 cm ulatuses mullakihi sisse 
süvendatud. Eenduva vundamendiga müüri väliskülg oli laotud 
sirgelt. Müür oli tehtud mördiga seotud pae- ja maakividest, millele 
oli lisatud tellise- ja katusekivide tükke. Võllaaluse ehitamiseks 
kasutatud paekivid olid väga ebaühtlase suuruse ja kvaliteediga. 
Leidus ka üksikuid põlemisjälgedega kive. 

Huvitavaks avastuseks oli ringmüürist 0,9 m seespool asunud, 
peamiselt paekividega kiilutud püstiste ümarate postide rida, mis 
paljandus nii mäe lääne- kui ka idaküljel. Tõenäoliselt pärinevad 
need kivivõllale eelnenud puust alusega hukkamispaigast. Küngast 
läbiva tranšee profiilist oli näha, et millalgi on mäge täitev pinnas 
oma survega postid laiali lükanud, mistõttu on pärast seda ehitatud 
vastupidavam kividest alusega ringmüür. 

Võlla südamik oli täidetud mulla, liiva ja kruusaga, mis saadi kaagi 
kõrvalt: peaaegu kogu ringmüüri ümbritseb 2 m kaugusel paiknev 
1,5 m laiune ja u 1 m sügavune kraav. Mäe loodeosas katkes kraav u 
0,5 m ulatuses – seal võis puust võlla kasutusajal paikneda hukka-
mispaika viiv tee. Samas kohas asus hiljem ka kivivõlla aegne teekoht. 
Sealt avastati kaks paralleelset müüri, mis olid ehitatud ringmüü-
riga samal ajal. Nende vundament oli laotud peamiselt maakividest, 
lisaks oli kasutatud pae-, tellis- ja katusekivide tükke. Müürijupid 
olid fragmentaarselt säilinud, nendest oli arvukalt kive välja murtud 
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– tõenäoliselt tehti seda 19. sajandi alguses seoses hukkamispaiga 
likvideerimisega. Võllale viiva tee laius võis olla u 3 m. Välitööde 
käigus selgus ka, et mõlemad paralleelsed müürid rajati üle eespool 
mainitud kraavi, mis oli eelnevalt pinnasega täidetud. Samal ajal aeti 
kinni ka ülejäänud kraav. Leitud konstruktsioonide põhjal võis eris-
tada vähemalt kaht ehitusjärku: puust ringmüüriga võllaalus koos 
kraaviga ning hilisem, kivist ringmüüri ja sissepääsuga kaak. Seni 
on veel täpsustamata, millal üks või teine osa on rajatud.

Välitööde käigus leiti mäe sisemusest rohkelt maa- ja paekive, 
mis võivad olla võllapuude või muude konstruktsioonide kiilu-
kivid. Mäe keskosast, kus 1932. aasta uuringutega oli pinnast kuni 
põhjani segatud, saadi ka riide- ja jalatsikatkeid, mis võivad päri-
neda siis avastatud matustest. Toona läbikaevatud pinnas vaadati 
hoolikalt läbi ja sõeluti. Leiti kokku 14 münti, mis olid vermitud 
16. sajandi esimesest poolest kuni 17. sajandi esimese veerandini. 
Kahe raha puhul oli tegemist ripatsmündiga. Peale müntide saadi 
mõningaid savinõukilde, millest enamik on dateeritud varauus-
aega, üksikud ka keskaega. Võlla südamiku täitest leide ei saadud, 
kõik esemed pärinevad pinnase ülaosast või 20. sajandi alguses 
läbi kaevatud osast – tõenäoliselt hukkamispaiga kasutamisajal 
tekkinud kultuurkihist.

Arheoloogiliste kaevamiste üks eesmärke oli leida võllamäele 
või selle ümbrusesse maetud hukatuid. Uuringute käigus ühtegi 
terviklikku luustikku ei avastatud. Siiski koguti mäelt lõhutud 
inimluid, mis pärinesid tõenäoliselt 1932. aastal avatud kahest 
matusest. Välitööde käigus tuvastati kolmel luul sae lõikejäljed. 
Sarnaseid tunnuseid leiti ka varem välja puhastatud skelettidel, 
näiteks olid läbi saetud koljud ja jäsemed. Need leiud viitavad 
üheselt, et mõlemat surnut on lahatud, aga kindlasti mitte hukatud 
ega piinatud, nagu varem arvati. Üks 1932. aastal avastatud saagi-
misjälgedega luustikest võis kuuluda eelmainitud Buxhövdeni 
Reinule, kes maeti Võllamäele 18. sajandi lõpus. Sellele osutab ka 
kirikumeetrikas olev märge, et ta maeti võlla alla pärast lahka-
mist (lad k obduction). 

Liivimaa linnades on andmeid statsionaarsetest hukkamispaika-
dest alates 14. sajandist. Võib oletada, et ka Haapsalu võllas rajati 
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juba sel ajal. Võllamäelt kogutud müntide ja kirjalike andmete 
põhjal võib üpris kindlalt väita, et võllas oli aktiivselt kasutusel 
16. sajandi algusest kuni 17. sajandi keskpaigani.

Kokkuvõte ÕES-i koosolekul 15.10.2014 peetud ettekandest.

Ilmunud: Martin Malve, Madis Maasing, Sebastian K. T. S. Wärmländer, Kalev 
Jaago. 2015. Haapsalu kesk- ja varauusaegne võllamägi. – Läänemaa Muuseumi 
Toimetised, XVIII. Haapsalu, 195–218.
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Stenhus’id, steinwerk’id,  
festes haus’id, sloth’id, castellum’id, 

castrum’id, arx’id, torne’d,  
parochia murata’d...  

Lisandusi keskaegsete kivimõisate ja 
väikelinnuste levikukaardile Eestis

Ants Hein 

On olnud aegu, mil kõigi Liivimaal asunud tähtsamate kindlustiste 
ükshaaval üleslugemine on endast kujutanud selle maa ajaloost kirju-
tanute jaoks justkui omamoodi retoorilist kohustust. Kas või näiteks 
1558. aastal oma Historia Belli Livonici avaldanud Tilmann Breden-
bach: juba tema töö algusest võib leida kolmeleheküljelise ülevaate 
Liivimaa kantsidest. Samalaadsed ülevaated on leitavad ka Balt-
hasar Russowi ning Johannes Renneri Liivimaa kroonikatest. Kui 
neist esimese avaldatud kindlustatud linnade ning linnuste nimestik 
sisaldab 83 nime, siis teisel on loend küll veidi lühem, ent sellegipoo-
lest lisavad mõlemad märkuse, et tegelikult oli olemas ka hulk väik-
semaid kindlustusi, mis nendesse nimekirjadesse ei mahtunud. 17. 
sajandi algupoolel valmisid Liivimaa kroonikad aga ka Franz Nyens-
tedel, Dionysius Fabriciusel ning Thomas Hiärnel. Nemadki toovad 
ära sama liistu järgi tehtud nimekirjad, lisades siiski, et „rohkelt leidus 
kindlustatud maju ja losse ka siinsel aadlil“. 

Linnuste loendeid leidub veel mitmesugustes lühemates ülevaa-
detes ehk „topograafiates“, mida Liivimaa kohta hakati samuti koos-
tama 16. sajandi lõpukümnenditel. Esialgu ei sisaldanudki need palju 
muud kui vaid linnuste registreid ühes selle äramärkimisega, kelle 
käes üks või teine neist parajasti seisis. Nõnda esitatakse näiteks 
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Alexander Guagninuse koostatud descriptio’s, mis ilmus 1578. aastal 
Krakówis, andmeid 110 linnuse kohta, Jan Lasicki kirjutatud ja Lõuna-
Saksamaal Speyeris 1582. aastal trükitud töös on neid loetletud 48. 
Üheks täiuslikumaks sedasorti „topograafiaks” võib pidada 1690. 
aastal Riias ilmunud Caspar von Ceumerni koostatud Theatridium’i 
ehk Schaubühne’t, kus peale kaasaegsete kindlustuste nimekirja on 
toodud ära üks 1555. aastast pärit Vana-Liivimaa linnuste loetelu, mis 
sisaldas 130 nime, sealhulgas 99 maaisandaile ja 22 aadlile kuulunud 
linnustena, ülejäänud aga kindluslinnadena.

 Nõnda tuleb tõdeda, et hoolimata sellest, kuivõrd kesksele kohale 
on Liivimaa vanimad historiograafid siinsed linnused ka tõstnud, ei 
tasu mingeid täpsemaid numbreid nende juurest siiski otsida; suures 
plaanis vaadatuna kõigub linnuste üldarv kusagil 70 ja 170 vahel. Kui 
tähtsamate, see tähendab ordule ja piiskoppidele kuulunud linnuste 
puhul on asi selge, tekivad kõhklused eeskätt aadli valduses seisnud 
kindlustatud tugipunktide osas, mida siinmail on nimetatud mitmeti: 
festes haus, steinwerk, castellum, castrum, arx, torne, sloth, kamiencia 
jms. 

 Seejuures kerkib kohe muidugi ka küsimus, kuhu üldse seada piir 
kindlustatud mõisamaja ehk festes haus’i ja linnuse vahele. Teatavasti 
käis mõningane kindluslikkus, väline defensiivsus keskajal kaasas 
peaaegu iga mõisasüdamega, iseäranis siis, kui see ei olnud püstitatud 
enam puust, vaid juba kivist. Siiski on linnuseuurijad üldiselt seda 
meelt, et kindlustatud mõisamaju ei tuleks linnuste hulka arvestada, 
sest enamikul juhtudel puudusid neil sellised linnuse jaoks olulised 
osised nagu vallikraav, kaitsetorn ning kinnine sisehoov. Kui niisu-
guseid festes haus’e seoses linnuste looga üldse vaadelda, siis üksnes 
selle kõige kõrvalisemas, nii-öelda apokrüüfilises osas. 

Seda enam, et sääraseid festes haus’e, mille müüride all on ka tege-
likult lahinguid peetud, on Eestist teada ainult mõni üksik. Nii juhtus 
näiteks 1532. aastal puhkenud Saare-Lääne kodusõja aegu, mil põletati 
maha nii Virtsu kui ka Audru linnus, kuna aga Vigala linnuses suudeti 
vastu panna lausa 1535. aasta juuli alguseni. Ent ka näiteks Liivi sõja 
algul, 1558. aasta veebruaris on hulk mõisamehi, hirmutatuna peale-
tunginud venelastest, taandunud Väike-Maarja lähedal asunud Kiltsi 
mõisa – selle müüride tagant olevat nad lõpuks saanud, nagu seisab 
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kirjas Johannes Renneri kroonikas, oma püssidest pihta „veel oma 
60 vaenlasele, kes küll jalamaid minema lohistati ja ära põletati, et 
surnute täpset arvu teada ei saadaks“. Midagi sarnast juhtus ka Hiiu-
maal Valipel – sedagi väikelinnust ründasid 1579. aasta talvel vene-
lased, kuid et selle kaitsevõimet oli äsja tugevdatud, suutsid 23 mõisa-
meest seal üheksa nädala vältel siiski vastu pidada. 

 Mõistagi oli mõisamaja sõjakamal ilmel, military look’il keskajal 
oma tähendus ka seisusliku märgina. Kui rääkida toonaste mõisasü-
damete esinduslikkusest, siis eeskätt defensiivsuse kaudu see väljen-
duski. Mida mõjuvõimsamad perekonnad, seda rohkem võimalusi oli 
neil välja ehitada tugevaid mõisasüdameid. Sestap kohtabki festes 
haus’ide valdajate hulgas eeskätt niisuguseid nimesid, nagu näiteks 
Loded, Uexküllid, Taubed, Zöged, Wrangelid, Fahrensbachid ja Tiesen-
hausenid, kes kõik kuulusid ka Liivimaa eliidi hulka. 

Siinsetele festes haus’idele sai saatuslikuks 16. sajandi keskel alanud 
pikk sõdade periood. 1586. aastal on keegi siiakanti sattunud Samuel 
Kiecheli nimeline reisimees kirjutanud sellest järgmiselt: „Nii rikas 
ja uhke kui siinne aadel oli enne sõda olnud, sama nigelalt ja kehvalt 
elavad nad nüüd. Kogu maa on laastatud, röövitud ja lõhutud, kõik 
külad, alevid ja lossid moskoviidi poolt maha põletatud, ent esialgu ei 
või mõeldagi millegi ülesehitamisele ehk muule säärasele, vaid ainult 
igapäevasele leivale ning hingespüsimisele ja seda kõike niikaua, kuni 
püsivat rahu pole veel saavutatud“.

Aadli käes seisnud väikelinnuste hulka ei vähendanud toona mitte 
ainult lahingutegevus – sama nõudis ka toonane riigivõim. Nagu on 
märgitud ühes Poola kuninga Stefan Bathory korralduses, „olevatki 
Liivimaal asuvate losside ning kindluste suur hulk sellele maale sõja 
ajal pigem kahjuks kui kasuks – liiati kui moskoviit (kui Liivimaa 
ohtlikem naaber) on säherdune vaenlane, keda on küll hõlpus põge-
nema lüüa, aga kui too on ühe linnuse ja kindluse teise järel juba 
vallutanud, on teda väga tülikas sealt jälle välja ajada“. Nõnda antigi 
aadlikele käsk nende käes olevad kindlustatud mõisamajad maatasa 
teha, jättes mõisasüdamed ümbritsetuks üksnes lihtlabase teivas-
taraga. Kohalikud aadelkonnad protestisid säherduste korralduste 
vastu nii, nagu oskasid, väites, et tegelikult on „need kehvad majad 
alati olnudki Jumala kõrval nende peamiseks kaitseks venelaste vastu“ 
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ja kui nad „peaksid need nüüd maha lõhkuma, tuleks neil jääda iga 
vaenuliku üksuse meelevalda ning nad ei saaks enam kunagi rahu-
likult omaenese laua taga istuda ega oma voodis julgelt magada“. 

 Hiljem sai siinsete festes haus’ide jaoks kõige hukatuslikumaks 
aga hoopis see, et need jäid edaspidigi mõisasüdamete territooriu-
mile. Sestap ehitati nii mõnigi neist päris tundmatuseni ümber, veel 
rohkemad muudeti aga kivimurdudeks. 17. sajandi algusest peale eksis-
teeriski vaid üks võimalus, kuidas mõni keskaegne mõisahoone võis 
oma algse ilme enam-vähem säilitada: ainult siis, kui see oli degra-
deeritud nii-öelda abi- ehk kõrvalhoone staatusesse. Sedagi juhtus 
üsna vähestes kohtades, nagu näiteks Kiius, kus endisesse tornlinnu-
sesse tehti sepikoda, või siis ka Vaos, kus omaaegne tornlinnus leidis 
kasutust laudana. Ka Purtses, mis 1730. aastaist saati ei kujutanudki 
endast enam iseseisvat valdust, vaid üksnes Püssi mõisa kõrvalma-
jandit, sai endisest paksude müüridega peahoonest üksnes riistaait 
ja viljaladu. 

Praeguse Eesti aladele jäänud omaaegsete festes haus’ide hulk on 
teada üksnes umbkaudu. Eri autorid pakuvad välja üpris erisuguseid 
numbreid. Näiteks Paul Johanseni hinnangul võis neid siin 1535. aasta 
seisuga olla umbes 43, Armin Tuulse räägib ligikaudu 22 objektist, 
Uno Hermann aga 46-st. 

Tõenäoliselt oli kindlustatud hoonete osakaal keskajal siinses 
mõisaarhitektuuris siiski oluliselt suurem. Osaliselt on see leidnud 
kinnitust ka mõnede arheoloogiliste uuringute käigus, sest omaaeg-
seid festes haus’e on tulnud ilmsiks sealtki, kust neid veel mõniküm-
mend aastat tagasi ei osatud veel otsida. Nii avastati näiteks 1991. 
aastal alanud kaevamiste käigus ühe põhiliselt 15. sajandist pärineva 
kindlustatud mõisahoone varemed Keilas. Aastail 1991–1993 toimusid 
üsna suuremahulised kaevamised Saaremaal Kaarma pastoraadis, 
kus puhastati välja 15.–16. sajandi vahetuselt pärit keldriruumid. Ent 
ka Harjumaal Väänas, Kose-Uuemõisas, Kõue-Triigil ning Anijal, 
samuti Läänemaal Kiltsis ja Hiiumaal Valipel tehtud uuringud on 
toonud ilmsiks keskaegseid hooneosi. 

Õigupoolest olidki need arheoloogide tehtud tähelepanekud peamisi 
põhjusi, mis sundisid allakirjutanut kogu keskaegsete mõisamajade 
kohta olemasolevat andmestikku üsna üksipulgi läbi vaatama. Selgus, 
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et praeguse Eesti alal võib rääkida vähemalt 60–80 keskajal olemas 
olnud kivimõisast ja väikelinnusest – seega tunduvalt rohkematest, 
kui varasemad uurijad on söandanud ülepea välja pakkuda. Ehkki 
teave selliste ehitiste kohta jääb enamasti vägagi fragmentaarseks 
ning puudulikuks, ei väära see peamist siit kooruvat järeldust: Eesti 
ala mõisate ehituspärand oli juba keskaja lõpuks hoopis mitmekihi-
lisem ja vaheldusrikkam, kui seni on arvatud. Teatavasti oli Liivi sõja 
eelõhtul praeguse Eesti alal umbes pooltuhat mõisat – uurimise prae-
gune seis laseb väita, et vähemasti kümnendik neist võis olla selleks 
ajaks juba kivist peahoonetega.

Kokkuvõte ÕES-i koosolekul 29.10.2014 peetud ettekandest.

Ettekandel rajanev Ants Heina monograafia „Stenhus’id, arx’id, torne’d... Eesti 
mõisaarhitektuuri vanim kihistus“ ilmub Õpetatud Eesti Seltsi Kirjade XI numb-
rina. 
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Isamaa teenistuses –  
August Jürmani (Jürima)  

(1897–1942) tegevus agronoomi, 
poliitiku ja majandusmehena 

Ründo Mülts

Ettekande keskmes oli Eesti omariiklust 22 aasta vältel edendanud 
poliitiku, agronoomi ja majandustegelase August Jürmani (Jürima)1 
(1897–1942) elukäik. Kuigi rahvuslike suurmeeste uurimine on keeru-
line eelkõige põhjusel, et selliste persoonidega käivad kaasas eelar-
vamused ja hinnangud, sümboliseerivad nende elukäigud mitmeid 
rahvusele olulisi jooni. Säärane lähenemisviis võimaldab analüüsida 
riikluse kujunemist eri perspektiividest. Näiteks võib tuua isikuloo-
lise vaatenurga, mille raames saab suuremat tähelepanu sotsiaalaja-
loolise konteksti olulisus omariikluse arenguloos, poliitikategelaste 
isikupära avaldumine riigijuhtimises jms.

August Jürman sündis 22. augustil 1887. aastal Tartumaal Vaimast-
vere vallas Metsakunna talus Mart Jürmani (1856–1905) ja Mari 
Tamme (1860–1937) seitsmelapselisse perre neljanda järeltulijana. 
Aastal 1888 kolis pere Järvamaale Koeru kihelkonda Vaali külla Palso 
tallu. Kooliteed alustas August Jürman 1895 kaheksa-aastasena Vaali 
külakoolis. Edasi jätkusid tema õpingud Paide linnakoolis ning 1904. 
aastal Tartus Hugo Treffneri eragümnaasiumis.

August Jürmani nooruspõlves läbielatud pöördelisemaks ajaks 
olid 1905. aasta revolutsioonisündmused. Vaali külas kulmineerus 
maa küsimusest alguse saanud rahulolematus rätsepmeistri ja rahva-
luulekoguja Hans Anton Schultsi (1866–1905) ja August Jürmani isa 

1  Enne nime eestistamist 1937. a Jürimaks kandis ta perenime Jürman(n). ERA 
31-5-1055, l 3 (Siseministri otsus 22.08.1937).
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Mardi eestvõttel loodud nn Eesti vabariigi väljakuulutamisega 1905. 
aasta detsembris. Vaali külas  väljendunud alternatiivset liikumist 
vabariigiks nimetades sai osutada ideaalidele: vana korra asenda-
mine vabadusega ise otsustada. Kuigi eeltoodut ei saa pidada tradit-
sioonilises mõttes Eesti vabariigi loomiseks (nagu seda tehti 1918. 
aastal), kuulub Vaali meestele oluline roll Eesti omariikluse mõtte 
kujunemise eelloos. Samas ei jäänud vabadusliikumine tagajärjeta. 
24. detsembri varahommikul saabus Vaali külla karistussalk, kelle 
ülesandeks oli arreteerida riigivastase liikumise juhid Anton Schults 
ja Mart Jürman. Antud episoodi kogemine oli jõulupühade ajal kodu-
tallu saabunud August Jürmanile tõelise katsumuse alguseks. Majas 
viibinud meesterahvad vahistati ja tehti läbiotsimine. Peagi toime-
tati kuus arreteeritut kihelkonnakeskusesse Koeru – nende seas ka 
August Jürman. Mõne tunni pärast oli meestel teada, et neid ootab 
mahalaskmine. Tänu noorusele pääses August Jürman hukkamisest.

Jürmani perekonna jaoks oli maailm peale 1905. aastat täielikult 
muutunud. Esiteks pidi pere matma jõululaupäeval ülekohtuselt 
hukatud isa ja venna. Teiseks oli jõukas Palso talu jäänud pereme-
heta. Kauplust ja tuuleveskit pidav talumajapidamine kindla juhita 
hakkama ei saanud. Seetõttu otsustas 18-aastane August Jürman 
Treffneri eragümnaasiumis õppimise ajutiselt katkestada ning tulla 
linnast maale talutöid jätkama. Aasta pärast kodutalu majandustege-
vuse peremehena ülevõtmist jätkas Jürman õpinguid Tartus. Tundes 
huvi rahvuslike ja poliitiliste küsimuste vastu, liitus ta õpilaste sala-
organisatsiooniga Amicitia. Ühingusse kuulumine andis liikmetele 
esimesed kogemused koosolekute pidamises, avalikus esinemises ja 
eestlusest lugu pidamises.

Treffneri eragümnaasiumi lõpetamise järel naasis Jürman 1910. 
aastal kodukülla Vaali ja jätkas Palso suurtalu juhtimist. Tegevpõl-
lumehe ametit proovides ja majanduslikke probleeme trotsides tekkis 
August Jürmanil suurem huvi põllumeeste ühiste ideede ja seltsidesse 
koondamise vastu. 1910. aastal organiseeris ta Udeva-Vaali põllu-
meeste laenuühisuse asutamist. Varajane kokkupuude põlluharimis-
küsimustega võis mõjutada Jürmani elukutsevalikut. Ta otsustas 1911. 
aastal jätkata haridusteed agronoomia-taimekasvatuse erialal Königs-
bergi ülikoolis. Aastal 1913 liitus ta agronoom Jaan Hünersoni juhitud 



Ründo Mülts

136

Põhja-Liivimaa Põllutöö Keskseltsiga. Aktiivse tegevliikmena andis 
Jürman panuse eestikeelsete agraarmajanduslike teadmiste kujun-
damisele. Ta lõpetas ülikooli 1914. aastal.

August Jürmani aktiivne ühiskondlik tegevus sai alguse 1917. aasta 
veebruarirevolutsiooni järel, mil ta taastas varasemad kontaktid Põhja-
Liivimaa Põllutöö Keskseltsiga. Maanõukogu valimiste lähenemine 
motiveeris 1917. aasta aprilli lõpus Lõuna-Eesti taluperemehi polii-
tiliselt organiseeruma, seismaks maaharijate õiguslike ja majan-
duslike huvide eest. Keskseltsi agronoomide juhtimisel asuti looma 
Eesti Maarahva Liitu kui Eesti esimest agraarerakonda. Kuna August 
Jürman oli Põhja-Liivimaa Põllutöö Keskseltsi esindajana 1917. aasta 
mais suunatud agronoomiks Pärnumaale, sai tema ülesandeks peale 
erialase töö ka piirkondliku parteivõrgustiku organiseerimine.

1918. aastal oli August Jürmanil keskne roll rahvusriigi väljakuulu-
tamisel Pärnus. Aasta algul Pärnumaal korraldatud rahvakoosolekutel 
esines ta omariiklust toetavate sõnavõttudega ja enamlaste võimupe-
rioodi lõppedes aitas korraldada põrandaalust omakaitset. Rahvus-
laste koosolekul 20. veebruaril Tallinnas pakkus Jürman iseseisvuse 
väljakuulutamise kohaks Pärnut. Tema info alusel võeti 22. veeb-
ruari rahvakoosolekul Pärnus vastu olulise tähtsusega resolutsioon, 
mis tervitas Eesti vabariiki enne selle ametlikku väljakuulutamist. 
Samuti tuleb oluliseks pidada Jürmani panust iseseisvusmanifesti 
trükkimisel ja omariiklust puudutavate dokumentide varjamisel Saksa 
okupatsioonivõimu eest.

Novembris 1918, mil Maanõukogu asus taas teostama kõrgemat 
võimu, säilitas August Jürman Pärnu maakonna rahvuslikke ring-
kondi liitva juhtfiguuri positsiooni. Tema algatusel kogunesid Ajutise 
Valituse esimestel tegutsemispäevadel rahvuslike erakondade esin-
dajad, asudes täitma omariiklust toetava poliitika juhtorgani ülesan-
deid Pärnus. 11. detsembril 1918. aastal valis Pärnu Maakonnanõukogu 
August Jürmani maakonnavalitsuse abiesimeheks ja põllutöö- ning 
toitlusosakonna juhatajaks. Sellelt kohalt nimetati ta 1. jaanuaril 
1919. aastal maakonna kõige kõrgemaks ametnikuks, Ajutise Valit-
suse Pärnu maakonnakomissariks. Kuna viimased võisid sekkuda 
valdade, linnade ja maakonnavalitsuste ametiasjadesse ning tagan-
dada kohalikke ametnikke, nägid mitmed poliitilised ringkonnad 
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sellises tegevuses demokraatlike õiguste kitsendamist. Maakonna-
komissaride ja omavalitsuste vahelised vastuolud leidsid tähelepanu 
Järva-, Saare-, Tartu-, Lääne- ja Viljandimaal. Pärnumaa komissarina 
suutis Jürman suuremaid tüliküsimusi vältida.

Eesti Maarahva Liidu kesktoimkonna liikmena oli Jürman Asutava 
Kogu valimiste eel üks nendest, kelle kanda jäi erakonna agraar-
reformi visiooni väljatöötamine. August Jürman rõhutas vajadust 
harida üles kogu põllupidamiseks kõlblik maa, muuta suurmaapida-
mise asemel domineerivaks väikepõllupidamine, asutada põllumees-
tepanku ja luua põllumeeste õiguste tagamiseks ametikoda. Samas 
pidas Jürman oluliseks, et valitsevaid maaolusid ei hävitataks liigse 
radikaalsusega. Arvestada tulnuks põllumajanduse jätkusuutlikku 
arendamist. Ta soovitas alustada maareformi lohakil olevatest suur-
maavaldustest. Asutava Kogu liikmena õnnestus Jürmanil lisada 
Maaseaduse eelnõule klausel maapanga asutamiseks.

Asutava Kogu valimistel ebaedu kogenud EMRL muutmises Põllu-
meestekogudeks osales Jürman Üleriikliku Põllumeeste Eestseisuse 
esimehena. Tema juhtimisel kutsuti põllumehi moodustama kutseühin-
guid igasse omavalitsusse ja koostati loodava erakonna – Põllumeeste-
kogude – põhikiri. Partei esimeheks valiti August Jürman ja asetäitjaks 
Jaan Hünerson. Põllumeestekogudes kuulus Jürman põllumajandusliku 
orientatsiooni pooldajate hulka. Tema poliitiliste veendumuste aluseks 
võis pidada rahvusliku agraarpoliitika arendamist. Jürmani erakonna-
sisene mõjuvõim tugevnes peale 1926. aastat, mil lõplikult kinnitati põllu-
meeste kutsehuvide eelisarendamine. Poliitilise mõju rakendamiseks 
hõivasid juhtivad Põllumeestekogude tegelased võtmepositsioone ühis-
tutes ja krediidiasutustes. Antud teguviisi tipus seisis erakonna esimees 
August Jürman, kes osales mitmete ettevõtete juhatuste töös. Ta juhtis 
Põllumeestekogusid kuni 1934. aastani, mil erakondade tegevus peatati.

August Jürman oli Karl Einbundi, Ado Anderkoppi ja Aleksander 
Oinase kõrval väheseid riigimehi, kes kuulus omariiklusperioodi 
vältel kõikide parlamentide koosseisudesse (Asutav Kogu, I–V Riigi-
kogu, Rahvuskogu ja VI Riigikogu). Riigikogu esimesest koosseisust 
alates võttis Jürman osa maakomisjoni ja rahaasjanduse komisjoni 
tööst. Parlamentaarse karjääri tipul oli Jürman II Riigikogu tegevus-
perioodil aastatel 1924–1926, mil tal tuli täita Riigikogu I abiesimehe 
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ülesandeid. Samas ebaõnnestus erakondadevahelise võimuvõitluse 
tagajärjel Jürmani tõusmine parlamendi esimeheks. Riigikogus töötati 
Jürmani aktiivsel osavõtul välja seadus riigimaade põliseks tarvita-
miseks ja omandisse andmiseks. Õigusakt, mille koostamisele August 
Jürman komisjoni aruandjana rohkelt aega pühendas, oli talupida-
jate krediteerimiseks loodud Eesti Maapanga põhikiri. Põllumeeste 
krediidiolude parandamise eestkõnelejana nimetas ta Maapanga 
laenupoliitikat põllumehele vastuvõetavamaks. Agraarvaldkonna 
arengut silmas pidades loodi talupidamisega alustajatele ja uuenda-
jatele eelisolukord laenude saamisel.

August Jürman täitis majandusvaldkonnaga seotud valitsusliikme 
kohuseid, olles 1930ndatel kolme erineva valitsuskabineti liikmeks, 
kokku 3 aastat, 1 kuu ja 27 päeva. Selle tulemusega kuulus Jürman 
nende 14 valitsuseliikme hulka, kes töötasid omariiklusperioodil üle 
kolme aasta ministeeriumi juhina. Esimest korda usaldati talle minist-
riportfell 1929. aastal Otto Strandmani valitsuses. August Jürmani 
juhtida oli teedeministeerium. 1931. aastal moodustatud, Konstantin 
Pätsi juhitud valitsuskabinetis täitis Jürman põllutööministri kohu-
seid. Hoolimata skandaalidest ja Asunike Koondise jõulisest vastu-
tööst leidsid August Jürmani juhtimise ajal rakendust Põllumeeste-
kogude agraarkorralduse põhipunktid. Tema suunamisel viidi ellu 
talumajapidamiste ümberlaenustamine, määrati kindlaks toidu ainete 
väljaveotariifid ja uuendati piimaühingute võrgustik. August Jürmani 
suurimaks saavutuseks ministrina võib pidada riigi toetuse organi-
seerimist Põllutöökoja asutamiseks.

Töörohkemad aastad valitsuskabineti liikmena möödusid Jürmanil 
ülemaailmse majanduskriisi ajal majandusministri ülesannetes. Tema 
osavõtul koostati Eesti riigieelarved perioodil, mil kriis oli hari-
punktis. Majanduselus tekitas probleeme krooni kursi ümberhinda-
mine, mis tõi kaasa rohkem vaidlusi ja sisepoliitilisi häireid kui ükski 
teine rahanduspoliitiline samm. Eesti majandus- ja poliitiline ring-
kond oli jagunenud kaheks: krooni kursi säilitajateks ja selle ümber-
hindajateks. Konstantin Päts ja August Jürman toetasid krooni kursi 
säilitamist. Minister Jürmani põhimõtetest erinevalt oleks majandus-
kriisi mõjusid enam aidanud leevendada krooni devalveerimine, mis 
jäi õigel ajal tegemata.
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Konstantin Pätsi ja Johan Laidoneri 12. märtsi 1934. aasta riigipöörde 
tagajärjel toetas Jürman Põllumeestekogude esimehena sisepoliitilist 
kursimuutust. Vaikival ajastul sai temast 1935. aastal loodud poliiti-
lise koondise Isamaaliit abiesimees. 1930ndatel kujunes Jürmani ja 
Pätsi sidemetest autoritaarsele võimukorrale iseloomulik sümbioos. 
Jürmanile oli tagatud stabiilne juhipositsioon Põllutöökoja esime-
hena ja auväärne amet Riigi Majandusnõukogu presidendina. Samas 
toetas August Jürman igakülgselt Pätsi võimutäiuse kindlustamist ja 
oli tema usaldusmeheks ning plaanide ellurakendajaks otsustusko-
gude (nt Rahvuskogu ) juures. Põllutöökoda juhtides sai ta pühenduda 
autoritaarses Eestis edukaks kujunenud agraarvaldkonna arendami-
sele. Jürmanist kujunes riiklike põllumajandusküsimuste eestkõne-
leja ja agraarmajandusliku vaate propageerija. 

1930ndate teisel poolel pöörati suuremat tähelepanu rahvusliku ideo-
loogia kujundamisele. Jürman osales nimede eestistamise kampaanias, 
muutes oma perenime 1937. aastal Jürimaks. Mitmete ametiülesan-
nete kõrval täitis ta Üleriikliku Maanoorte Vanema (1938–1940) kohu-
seid. Maanoorte liikumise eesmärgiks oli riigile lojaalsete maahari-
jate kasvatamine isamaalises vaimus ja põllutöö saatel. Võib väita, et 
August Jürmani suunatud maanoorte liikumisel oli märkimisväärne 
mõju eestluse aadete kujunemisele ning rahvusliku ideoloogia kind-
lustamisele.

August Jürmani karjäär kulmineerus siseministri, peaministri 
asetäitja ja sisekaitse ülema ametikohaga Jüri Uluotsa valitsuskabi-
netis. Uluotsa-Jürmani valitsuse moodustamisega loodeti mitmetes 
ringkondades Kaarel Eenpalu kabinetile omase juhitava demokraatia 
taandumist ja erakondade legaliseerimist. Jürmani arvamusi ja sõna-
võtte poliitilise organiseerimise küsimustes aastatel 1939–1940 võib 
siiski pidada napisõnalisteks ja ähmasteks. Samas kinnitas ta 1940. 
aasta veebruaris, et võimalikku tulevast parteipoliitikat ei hakka ellu 
viima senised ametikojad. Kuluaarides võidi küll kõnelda ideedest, 
kuidas muuta Eesti poliitikat, kuid tegelikkuses kujunes Uluotsa-
Jürmani valitsuskabineti poliitika demokratiseerimise mõttes seisa-
kuks. 

NSVLi 1940. aasta kevadel süvenenud surve Balti riikidele tõi kaasa 
kardetud tulemuse. 16. juunil esitati Eestile ultimaatum, mis üldistatult 
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tähendas omariikluse täielikku hävingut. Jürmani volitused sisemi-
nistrina ja sisekaitse ülemana katkesid 21. juunil, mil ametisse astus 
Johannes Varese kabinet. August Jürmani arreteerisid nõukogude 
võimuorganid 5. oktoobril 1940. aastal Tallinnas. Süüdistuse kohaselt 
oli Jürman aktiivne kodanliku frondi liitlane ja tulihingeline kommu-
nistide vastane. Jõudmata ära oodata erinõupidamise otsust, mis oleks 
tähendanud mahalaskmist, suri August Jürman 15. augustil 1942. 
aastal. Suure tõenäosusega maeti ta Vjatlagi 7. vangilaagri ühishauda.

Milliseks hinnata August Jürmani rolli isamaa, Eesti vabariigi 
teenistuses? August Jürman oli Eesti põllumeeste poliitika juhtiva-
maid jõude. Ta võttis osa poliitilisest tegevusest Eesti riigi loomisest 
kuni hävinguni. Jürmani pärandist väärib esiletõstmist tegevus Eesti 
esimese põllumeeste erakonna – Eesti Maarahva Liidu (Põllumeeste-
kogu) – asutamisel, põllutöökoja loomisel, talupidamist soosiva 
rahandus- ja panganduspoliitika korraldamisel ning rahvusliku 
agraarpoliitika edendamisel. August Jürmani põhiseisukohtadeks 
olid: 1) põllumajandusliku tootmisvõime tõstmine,  suuremal määral 
reaalväärtuste loomine maast; 2) kalkuleeritud hinnapoliitika ja põllu-
majandustootmise järjekindla arendamise abil saaduste turustamine 
välismaale; 3) kasutamata ja puudulikult haritud maade kaasamine 
tootmisprotsessi; 4) maaharijate sotsiaalpoliitiliste küsimuste lahen-
damine maaoludega sobilikul viisil; 5) põllumehe vaimsuse ja rahvus-
liku poliitilise mõtte arendamine maanoorsoo organiseerimise najal. 
Eeltoodu rakendamist toetas August Jürman eri eluperioodidel – 
üliõpilasena, maakonnaagronoomina, Põllumeestekogude juhina, 
parlamendiliikmena, põllutööministrina ja põllutöökoja esimehena. 

Kokkuvõte ÕES-i koosolekul 10.12.2014 peetud ettekandest.

Ilmunud: Mülts, Ründo. Isamaa teenistuses: August Jürmani (Jürima) roll Eesti 
riigi loomisel ja edendamisel. Põltsamaa 2015.
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Õpetatud Eesti Seltsi 
tegevus 2014. aastal

Liikmeskond ja juhatus
2014. aasta lõpu seisuga oli Õpetatud Eesti Seltsil 114 tegev- ja 18 auliiget. 
Aastakoosolekul 29. jaanuaril 2014 võeti vastu neli uut liiget: Mart Kuld-
kepp, Ründo Mülts, Krista Ojasaar ja Janika Päll. ÕESi auliikmeteks 
valiti ajaloodoktor Toomas Karjahärm ja teoloogiadoktor, emeriit-
professor Kalle Kasemaa. Aastal 2014 lahkus meie hulgast Reet Ligi. 
Omal soovil lahkus seltsi liikmete seast üks isik.

Seltsi juhatus tegutses järgmises koosseisus: aastakoosolekul uueks 
esimeheks valitud Marju Luts-Sootak, aseesimehed Tiit Rosenberg ja 
Heiki Valk, raamatukoguhoidja Kersti Taal, liikmed Pille-Riin Larm, 
Taavi Pae, Marten Seppel, Tõnu Tannberg ja Piret Õunapuu.

Revisjonikomisjon tegutses koosseisus Heino Mardiste, Jüri Ant ja 
Janet Laidla. Seltsi praktilist asjaajamist ja aastaraamatu koostamist 
korraldas sekretär-asjaajaja Kadi Kass.

Seltsi liikmeskond on arvukam kui selle tuumik, mille moodustab 
aktiivsemalt seltsi üritustel osalev ja stabiilselt liikmemakse tasuv 
osa. 2014 laekus seltsi arvele ja sularahakassasse kokku 401 eurot 58 
liikmelt (2013. a – 218 eurot 35 liikmelt). Suur osa liikmetest tasub liik-
memaksu püsivalt, kas igal aastal või siis korraga kahe-kolme aasta 
eest. Paraku on neidki seltsi liikmeid, kellel on liikmemaks tasumata 
üle kolme aasta.

Seltsi tegevus
Koosolekud ja teised avalikud üritused. Tegevusaasta vältel korral-
dati 14 ettekandekoosolekut ja üks rahvusvaheline seminar. Võrdlu-
seks: 2013. aastal oli 16 koosolekut, 2012. aastal 14. Ettekandekoos-
olekutel osalejaid oli kokku 368 ehk keskmiselt 24,5 inimest ürituse 
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kohta, mis jääb paljude varasemate aasate keskmisele tasemele (2013. 
aastal 25). Keskeltläbi osales üritusel 12 seltsi liiget ja 12,5 külalist.

Rahvusvaheline teadusseminar. Oluliseks sündmuseks oli 
6. novembril 2014 koostöös Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustega 
(KVÜÕA) korraldatud rahvusvaheline teadusseminar Sõda, mis muutis 
maailma: sõjalisi, poliitilisi ja kultuurilisi aspekte Esimesest maail-
masõjast, mis käsitles Esimese maailmasõja laiemaid poliitilisi, ühis-
kondlikke ja sõjalisi mõjusid Euroopas ning üldisemalt maailmas, aga 
ka üksikutes riikides, nagu Saksamaa, Rootsi, Ukraina, Läti ja Eesti. 

„Esimese maailmasõja ajal toimunud taktikalised uuendused on 
relvajõudude doktriinides ja meetodites olulised tänase päevani, kuid 
võib-olla kõige olulisemaks tulemuseks oli operatsioonilise tasandi 
lahtimõtestamine Vene teoreetiku Aleksandr Svetšini kirjutistes,“ 
ütles seminari peakorraldajaid, KVÜÕA sõjaajaloo professor Kaarel 
Piirimäe. Piirimäe sõnul sundis kaevikusõda relvajõude kiiretele 
reformidele, milles osutus kõige edukamaks Saksamaa, kus mada-
lama taseme taktikalistele juhtidele anti suurem otsustusõigus kui 
teiste riikide armeedes.

Lundi ülikooli ajalooprofessor Sverker Öredsson märkis, et sõda 
puudutas sügavalt isegi konfliktis ametlikult neutraalseks jäänud riike. 
Rootsis pani see aluse sügavatele konstitutsioonilistele ja ühiskond-
likele muutustele, samuti Rootsi valitsuse suunamuutustele rahvus-
vahelises poliitikas.

Tartu ülikooli skandinavistika õppetooli õppejõud Mart Kuldkepp 
rõhutas, et sõda ergutas valitsusi, ühiskondlikke organisatsioone ja 
aktiviste esitama visioone ning utoopiaid sõjajärgse maailmakorra 
ülesehitamiseks ja ulatuslikeks ühiskondlikeks muutusteks. Huvitav 
oli seejuures, et hegemooniataotlustega impeeriumid, nagu Saksa ja 
Austria-Ungari keisririigid, soodustasid reaalpoliitilistel kaalutlustel 
rahvuslikke ja revolutsioonilisi liikumisi vastasleeris, mis ei olnud 
sugugi kooskõlas keisririikide endi imperiaalsete visioonidega.

KVÜÕA ja Tartu ülikooli rahvusvahelise õiguse dotsent René Värk 
käsitles Esimese maailmasõja mõju rahvusvahelisele õigusele. Ta 
osutas mitmele pettumusele, mida rahvusvahelise õiguse eestkõnele-
jatele valmistasid Rahvasteliidu põhikiri ning Versailles’ rahulepingud. 
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Rahvusvaheline õigus astus küll sammu edasi, näiteks reguleeriti mürk-
gaasi kasutamist ning sõjavangide kohtlemist, kuid siiski näis paika 
pidavat ütlus, et „õigus jääb viimasest sõjast alati sammu võrra maha“.

Läti ülikooli doktorant Klavs Zariņš analüüsis Esimese maailmasõja 
teemalist ajalookirjutust Lätis. Zariņš tõi puudusena välja peaaegu 
täieliku keskendumise Läti küttide ajaloo uurimisele ning levinud 
arvamuse, nagu oleks Läti kogemus sõjas olnud Euroopa kontekstis 
kuidagi erandlik. Valdavalt iseloomustab Läti selleteemalist histo-
riograafiat laiema konteksti vähene tundmine või sellega arvesta-
mata jätmine. 

Ukraina Teaduste Akadeemia ajaloo instituudi teadur Oleksandr 
Kirienko rääkis ettekandes Ukraina sõjakogemuse keerukusest, sest 
sõdida tuli mitmel rindel mitme vaenlase vastu. Ukraina olukord 1917–
1919 oli väga sarnane Eesti omaga, kuid kahjuks ei suutnud Ukraina 
oma iseseisvust kaitsta.

KVÜÕA sõjaajaloo lektor Igor Kopõtin käsitles Esimese maailma-
sõja traumaatilise kogemuse mõju Saksamaa ühiskonna, sõjaväe ja 
valitsuse suhetele. Kopõtin leidis, et sõjakogemus ja sõjamälestused 
viisid Saksa relvajõud vastuollu Weimari vabariigiga, mida müüti-
lisele Reich’ile pühendunud ohvitserid pidasid ajutiseks nähtuseks.

Tartu ülikooli Eesti ajaloo professor Tiit Rosenberg pühendas ette-
kande Eestimaa Linnadeliidu Komitee ja Põhja-Balti Komitee tegevu-
sele, käsitledes neid organisatsioone kui maakondlike omavalitsuste 
kujunemise algust ning ettevalmistust Eesti kui poliitilise üksuse 
kujunemisele 1917. aastal. Komiteed ühendasid enamiku aktiivsetest 
ühiskonnategelastest ning poliitikutest; näiteks Tallinna komitees 
tegutses 6 hilisemat riigivanemat ja 17 tulevast ministrit.

Kersti Taal rõhutas Esimese maailmasõja olulist mõju Balti kuber-
mangude teaduslikele seltsidele. Erinevalt saksa seltsidest võisid 
eesti ühingud tegutseda ning sõjaaeg oli nende jaoks isegi võrdle-
misi edukas.

KVÜÕA õppeosakonna ülem kolonelleitnant Vitali Lokk rääkis eesti 
rahvusväeosade moodustamisest aastatel 1917–1918, rõhutades nende 
väeüksuste revolutsioonilist mõju ühiskondlikele ja poliitilistele prot-
sessidele. Vene võimude suhtumine rahvusväeosadesse paranes seoses 
olukorra halvenemisega rindel.
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Selts on tänulik Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustele teadussemi-
nari kulude kandmise eest ning tänab südamest korraldustöö põhi-
raskust kandnud Mart Kuldkeppi ja Kaarel Piirimäed. Seminari ette-
kandeid saab järele vaadata aadressil http://bit.ly/1uekc16.

Juhatus pidas tegevusaasta vältel 3 koosolekut: 15. jaanuaril, 12. veeb-
ruaril ja 26. novembril; peale selle lahendati mitmed konkreetsed 
päevaküsimused meilitsi suheldes. Arutelude temaatika hõlmas aasta-
koosolekuks valmistumist, sealhulgas tulevase esimehe valimist ja 
juhatuse koosseisu, uute liikmete vastuvõttu ja auliikmete valimist. 
Erilise tähelepanu all oli seltsile lisarahastuse otsimine, mistõttu peeti 
eraldi koosolek eri institutsioonidele taotluste kirjutamise teemal. 
Arutati ka lähiaastate tegevuskava ning väljaannete ilmumisplaani 
aastateks 2015–2018 ja muudeti ÕESi aastaraamatu viitamisjuhendit. 
Traditsiooniliselt olid kõne all ka stipendiumi määramine aastaraa-
matus avaldatud parima artikli eest, ettekandekoosolekute korralda-
mine ning muu jooksev asjaajamine.

Muud tegevusvaldkonnad
Publikatsioonid. Aastaraamatu kui aktuaalset Eesti rahvusteadus-
likku mõttevara koondava väljaande publitseerimine on Õpetatud 
Eesti Seltsi avalikkusele suunatud põhitegevusi. 2014. aastal koostati 
ja toimetati Õpetatud Eesti Seltsi aastaraamat 2013. Eesti Teaduste 
Akadeemia tänuväärsest tegevustoetusest (mis 2014. aastal kahanes 
4500 eurole) piisab kas ainult ÕESi aastaraamatu kirjastamiseks 
(keeletoimetus, küljendus, trükkimine) või seltsi sekretäri töötasuks. 
Need kaks kulupoolt on aga omavahel tihedalt seotud, kuna sekretär 
teeb ka koostamis- ja toimetamistööd ning on taganud aastaraamatu 
järjepideva ilmumise. Seekordne aastaraamat sai teoks tänu Tartu 
linnavalitsuse, haridus- ja teadusministeeriumi ning Tartu ülikooli 
teadusprorektori ja Eesti Kultuurkapitali lahkele toetusele.

Juba pikemat aega järjepidevalt ja kindlas rütmis ilmuv aastaraamat 
sai 2014. aastal pikaajalise sihikindla töö tulemusena ETISe 1.2 kate-
gooria väljaande staatuse. Aastaraamatu positsiooni tugevnemine 
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aitab loodetavasti kaasa rahvusteadustega tegelevate teadlaste 
noorema põlvkonna kaasamisele ÕESi tegevusse.

Õpetatud Eesti Seltsi Kirjade X köitena ilmus meie seast lahkunud 
auliikme Silvia Laulu (1931–2013) mälestuseks tema teos Peitleid 
Lõhavere linnamäelt: käsitöö- ja ehtevakk 13. sajandi algusest. Selts 
osales ka Evald Tõnissoni (1928–2001) mälestuskogumiku Strongholds 
and Power Centres East of the Baltic Sea in the 11th–13th Centuries 
(Muinasaja Teadus, 24 / Õpetatud Eesti Seltsi Toimetised, 37) välja-
andmisel. Valmimas on Kersti Taali monograafia Õpetatud Eesti 
Seltsi ajaloost. 

Stipendium. Jätkati 2008. aastal asutatud stipendiumi (160 eurot) välja-
andmist seltsi aastaraamatus või toimetistes avaldatud parima  artikli 
autorile. 2014. aasta stipendiumi otsustas juhatus anda Madis Maasin-
gule, tunnustades aastaraamatus 2013 avaldatud artiklit „Markkrahv 
Wilhelmi suhted Tartu piiskoppidega (1530.–1550. aastatel)“. Stipen-
diumi nominentide hulgas olid ka Kairit Kaur, Kaur Alttoa, Rebecca 
Lotman ja Lea Leppik.

Arheoloogilised uurimistööd. 2014. aastal tegi selts ehitustöödega 
seotud arheoloogilist järelevalvet Viljandis Ranna pst 20 krundil, 
Kauksi külakalmistu kaitsetsoonis (Põlva kihelkond), Sääsekõrva 
asulakohal (Tartu-Maarja kihelkond) ning Tartus Toome ja Baeri 
tänava torutöödel. Suuremad kaevamised toimusid Tartus Jakobi 25 
ehituskrundil, kus järelevalvetööd kasvasid üle avariikaevamisteks. 
Ehitusala Jakobi tänava poolne serv hõlmas keskaegse Jakobi kalmistu 
serva; leiti umbes 600 luustikku, peamiselt nähtavasti 15.–16. sajan-
dist. Silmapaistvalt palju oli mitmikmatuseid, mis viitab taudiaega-
dele, samuti imikute luid. Mõnede luustike juures oli ka sõlgi, sõrmu-
seid, münte ja kaelakeesid. Leiti keskaegne kivimüür, mida võiks 
pidada kalmistupiirdeks, samuti surnuaia hilisem, 16.–17. sajandist 
pärinev piirdekraav. Järelevalve käigus leiti sama kalmistu matuseid 
ka Tähtvere tänavalt, praegusest maapinnast enam kui kahe meetri 
sügavuselt.
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Kokkuvõte
Seltsi 2014. aasta tegevus toetas Eesti humanitaarteaduste edenemist, 
kusjuures valdkondadest domineerivad jätkuvalt ajalooteadused. 2014. 
aastal kasvas filoloogia, eelkõige kirjandusteaduse osa. 

Eesti Teaduste Akadeemia kaudu laekuv finantstoetus on võimal-
danud seltsil jätkata väljakujunenud põhitegevusi – ettekandekoos-
olekute korraldamist ja seal peetud ettekannete väljundiks olevatel 
teadusartiklitel põhineva aastaraamatu publitseerimist. Kuigi ÕESi 
potentsiaal võimaldaks enamat teaduslikku ja kultuurilist aktiivsust 
ürituste korraldamisel ja trükiste väljaandmisel, piirab tegevusi raha-
nappus. Hindade pideva tõusu tõttu on suureks väljakutseks saanud 
isegi aastaraamatu väljaandmine – see eeldab palju tööd lisarahas-
tuse leidmiseks.

Kokkuvõtteks võib juhatuse arvates lugeda ÕESi mullust tegevust 
hästi õnnestunuks, kuid stabiilse rahastuse vähesus tekitab edasise 
tegevuse kavandamisel kahtlusi, kas saavutatud taset õnnestub hoida.

Esimees Marju Luts-Sootaki ettekanne ÕESi aastakoosolekul 4. veebruaril 2015.
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Estonian Society in 2014

The Estonian Learned Society is a scientific society operating at 
the University of Tartu that seeks to join humanities and sciences 
concerning Estonia. The aim of the Society is to present and dissem-
inate the newest investigation results and to provide to scientists, 
including younger researchers, the possibility to make public academic 
presentations and to publish the results of their investigations.

Membership and Board
By the end of 2014, the Learned Estonian Society (LES) had 114 full 
members and 18 honorary members. Four new members – Mart Kuld-
kepp, Ründo Mülts, Krista Ojasaar and Janika Päll – were admitted 
to the Society at the annual meeting of 2014 (29 January). The elected 
new Honorary Members are Doctor in History, Toomas Karjahärm and 
Doctor in Theology, Professor Emeritus Kalle Kasemaa. In 2014, Reet 
Ligi deceased. One person withdrew from the Society.

At the annual meeting, Marju Luts-Sootak was elected the Chairman 
of the Society, Tiit Rosenberg and Heiki Valk were elected Vice-
Chairmen. The Board of the LES included Kersti Taal, Pille-Riin 
Larm, Taavi Pae, Marten Seppel, Tõnu Tannberg, and Piret Õunapuu.

The auditing committee consisted of Heino Mardiste, Jüri Ant and 
Janet Laidla. Practical management of the LES was performed by 
secretary Kadi Kass.

Membership of the Society is more numerous than its core, 
comprising the members actively attending the events of the Society 
and regularly paying the membership fees. In 2014, 401 euros from 58 
members were received into the Society bank account (in 2013 – 218 
euros from 35 members). Most of the members pay the fee as it falls 
due, however there are some members having defaulted on that obli-
gation for over three years.
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Activities of the Society
Meetings and other public events. There were 14 meetings with 
public lectures organised in 2014, and one international seminar. For 
comparison: in 2013 the number of meetings with papers was 16, in 
2012 – 14. The public meetings were attended by 368 attendants; i.e. 
24.5 persons per event on average (12 members and 12.5 guests) which 
corresponds to the average level of several years (in 2013 – on average, 
25 participants per event).

International seminar concerning WWI. A highlight event in 2014 
was the international seminar The War that changed the World: Mili-
tary, Political and Cultural Aspects of WWI, held jointly with the 
National Defence College on November 6, 2014. The seminar consid-
ered broader political, social and military impacts of WWI in Europe 
and the world, as viewed in a general aspect, and in individual coun-
tries like Germany, Sweden, Ukraine, Latvia and Estonia.

“Tactical innovations implemented during WWI are continually 
important in the doctrines and methods of armed forces, but the most 
important outcome may have been the elaborations of the operational 
level in the works by the Russian theoretician Aleksandr Svechin,” 
said one of the principal promoters of the seminar, Professor of Mili-
tary History of the National Defence College Kaarel Piirimäe. In the 
opinion of Piirimäe, trench warfare made it imperative for the armed 
forces to expedite reforms, in which the German armed forces excelled, 
with the lower level tactical commanders being granted wider leeway 
for decisions than in the armies of the Allies.

Professor of History of the Lund University Sverker Öredsson 
emphasised that the war dramatically affected even those countries 
which officially and ostentatiously upheld neutrality in the conflict. 
In Sweden, the military conflagration triggered constitutional and 
societal upheavals, as well as changes in the orientation of the inter-
national policy pursued by the Swedish Government.

Lecturer of the Department of Scandinavian Studies of the Univer-
sity of Tartu, Mart Kuldkepp, underlined that the war prompted 
governments, social organisations and activists to present visions and 
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utopias for the build-up of the post-war world order and for exten-
sive social changes. Curiously, the empires with hegemonic aspira-
tions like Germany and Austria-Hungary condoned, for considera-
tions of Realpolitik, the nationalist and revolutionary movements in 
the opposition camp, totally incompatible with their imperial visions.

Associate Professor of International Law of the National Defence 
College and the University of Tartu René Värk tackled the impact 
of the WWI on international law. He referred to a number of disil-
lusionments, which were in store for advocates of international law, 
stemming from implications embedded in the Charter of the League 
of Nations and the Versailles Peace Agreements. Although interna-
tional law made a step ahead, for instance by regulating the use of 
toxic gases and treatment of POWs, it did not refute the saying “the 
law invariably lags one step behind the last war”.

Doctoral student of the University of Latvia, Klavs Zariņš, analysed 
Latvian historians’ works on WWI. He pointed out some shortcom-
ings of research: 1) the focus of study had been on the history of the 
Latvian riflemen and 2) the Latvian war experience has been broadly 
considered somehow exceptional in the European context. 

Oleksandr Kirienko, researcher of the Institute of History of the 
Academy of Sciences of Ukraine, speculated on the complex nature 
of the war experience of Ukraine, because war had to be waged on 
several fronts against multiple enemies. The situation of Ukraine in 
1917‒1919 was very similar to that of Estonia, deplorably, however, 
Ukraine could not uphold its independence.

Lector of Military History of the National Defence College, Igor 
Kopytin, delved into the impact of the traumatic experience of WWI 
on relations between German society, the military and the govern-
ment. Kopytin came to the conclusion that the war experience and 
war memory resulting from the repudiation of the Weimar Republic 
by the German armed forces was considered by officers who were 
committed to the mythic Reich a transitional phenomenon.

Professor of the Estonian History of the University of Tartu, Tiit 
Rosenberg, spoke about the activity of the Committee of the Union 
of Cities of Estonia and the North-Baltic Committee, treating those 
organisations as the inception of the formation of county municipalities 
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and as the incipient evolution of Estonia becoming a political entity 
in 1917. The Committees comprised the majority of active social and 
political figures. Sitting on the Tallinn Committee, for instance, were 
6 prospective state elders (protectors) and 17 ministers.

Senior bibliographer of the Library of the University of Tartu, Kersti 
Taal, focussed on the influence of WWI on the scientific societies of 
the Baltic provinces. Unlike in German societies, the Estonian unions 
carried on with their activities and, hence, wartime turned out to be 
a windfall event for them.

Chief of the Department of Studies of the National Defence College, 
Lieutenant Colonel Vitali Lokk, enlarged on the formation of the Esto-
nian national troops in 1917–1918, emphasising the revolutionary influ-
ence of Estonian troops on social and political processes. 

The Learned Estonian Society is extremely thankful to the National 
Defence College for covering the expenses of the scientific seminar 
and thanks Mart Kuldkepp and Kaarel Piirimäe for having borne the 
brunt of the organisational work. The presentations are available on 
the address: http://bit.ly/1uekc16.

The Board held 3 meetings in 2014, though a number of current issues 
were settled through communication by e-mail. The topics of the 
discussions concerned mainly preparations for the regular meetings 
and the annual meeting. Respecting the budget and seeking addi-
tional funds was the order of the day. In that connection the action 
plan for the proximate years was discussed, as well as the schedule 
of publications for 2015‒2018. The guide of references in the Yearbook 
of the Society was amended. The Board also discussed allocating a 
grant from the Society for the best article released in the Yearbook etc. 

Other activities
Publications. Publishing the Yearbook is one of the main activities 
of the Society. During 2014, the Yearbook of the Learned Estonian 
Society 2013 was compiled and edited. The courteous subsidy for acti-
vities from the Estonian Academy of Sciences (however, reduced in 
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2014 to 4500 EUR) is sufficient to either publish the Yearbook or to 
pay the salary of the Secretary of the Society. Publishing the volume 
for 2013 became possible thanks to the support from the Tartu City 
Government, Ministry of Education and Research, the University of 
Tartu and the Estonian Cultural Endowment.

As a result of years-long strenuous efforts, the Yearbook obtained the 
ETIS (i.e. Estonian Science Information System) 1.2 quality category 
in 2014. The strengthening of the position of the Yearbook in the 
Estonian research landscape will hopefully contribute much to the 
involvement of the younger generation of researchers in the activi-
ties of the Society.

In commemoration of the departed Honorary Member of the Society, 
Silvia Laul (1931–2013), her work “The craft and jewellery box from 
the hill fort of Lõhavere from the early 13th century” (in Estonian; 
with English summary) was released as Vol. 10 in the series Õpetatud 
Eesti Seltsi Kirjad (Papers of the Learned Estonian Society), in 2014. 
The society also participated in publishing the volume Strongholds 
and Power Centres East of the Baltic Sea in the 11th–13th Centuries 
(Muinasaja Teadus, 24 / Proceedings of the Learned Estonian Society, 
37) dedicated to the commemoration of Evald Tõnisson (1928–2001). 
The writing of a monograph about the history of the LES (by Kersti 
Taal) is in progress.

The Scholarship. The Society continued awarding the scholarship 
established by the Board in 2008 (160 euros) to the author of the best 
article published in the Yearbook or Proceedings. The scholarship of 
2014 was awarded to Madis Maasing for his article “The Relations 
between Margrave Wilhelm of Brandenburg and the Bishops of Tartu 
(from the 1530s to 1550s)”, released in the Yearbook 2012. 

Archaeological investigations. In 2014, the Society carried out 
the building-related archaeological monitoring in Viljandi (Ranna 
puiestee Street 20), within the protection zone of the Kauksi village 
cemetery (the Põlva Parish), on the settlement site of Sääsekõrva 
(the Tartu-Maarja Parish) and in Tartu, at the pipe conduit works of 
Toome and Baer Street. Major excavations were performed in Tartu 
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on the building site of Jakobi Street 25, where monitoring evolved into 
salvage excavations. The edge of the building site beside Jakobi Street 
embraced the edge of the mediaeval St Jacob’s cemetery, where ca. 
600 skeletons were found, supposedly mainly from the 15th and 16th 
century. There were many multiple graves, suggesting the plague, as 
well as bones of infants. The finds were not numerous and included 
mainly brooches, rings, coins and necklaces. The unearthed mediaeval 
stonewall, evidently, functioned once as a cemetery border enclosure, 
and a later enclosure trench of the cemetery, dating from the 16th–17th 
century was found. In the monitoring process, burials belonging to 
the same cemetery were found in Tähtvere Street, at a depth over 2 
m below the present ground level.

Conclusions
The activities of the Society in 2014 continually contributed to the 
development of Estonian humanities, with the history sciences and 
archaeology predominating, as before. The share of philology, lite-
rary studies increased in 2014. 

Financial support from the Estonian Academy of Sciences has 
enabled the Society to continue its basic activities – organising public 
lectures on different topics and publishing the Yearbook on the basis 
of papers presented during these lectures. The potential of the Society 
could enable an increase in its activities, both in the field of orga-
nizing scientific and public cultural events, and in publication. Unfor-
tunately, due to the lack of financial means, even the publication of 
the Yearbook has become complicated. 

The Board of the Society deems the work of the Society in 2014 
as good. However, the lack of additional stable funding gives no 
guarantee that the level attained can be maintained in the future.

Presented by Marju Luts-Sootak, the Chairman, on the Annual meeting of the 
LES, 4 February 2015.
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ÕESi ettekandekoosolekud 
2014. aastal

Koos-
olek

Kuupäev Ettekandja Teema

1390. 1/29/2014 Tiit Rosenberg Virumaa Narva-tagused vallad 
Eesti vabariigi piirivalve vaate-
vinklist. Ettekanne aastakoos-
olekul

1391. 2/12/2014 Evelin Arust Ene Mihkelsoni varasem luule – 
retseptsioon ja tekstianalüüs

1392. 2/26/2014 Kalle Kasemaa Araabia tekstide tõlkimisest
1393. 3/12/2014 Peeter Järvelaid Institut de Droit International ja 

Eesti. Professor Rein Müllersoni 
70. sünnipäevaks

1394. 3/26/2014 Andres Jõgar Repressioonid Tartu Õpetajate  
Instituudis 1947–1953

1395. 4/2/2014 Taavi Pae, Erki 
Tammiksaar

75 aastat haldusreformist

1396. 4/16/2014 Toomas  
Karjahärm 

1905. aasta Eestis: komiteed ja  
vägivald maal

1397. 5/14/2014 Malle Salupere Täpsustusi ja täiendusi Masingute 
suguvõsatabeleisse

1398. 5/21/2014 Enn Ernits Vanaturgi ruunimälestised. Levik, 
avastus- ja uurimislugu, tekstid

1399. 9/24/2014 Boris Veizenen Oma kujutamine XX sajandi  
esipoole eesti reisikirjades  
(Bornhöhe, Kallas, Tuglas, Rumor)

1400. 10/15/2014 Martin Malve Haapsalu Võllamägi – ajalugu ja 
arheoloogia
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1401. 10/29/2014 Ants Hein Stenhus’id, steinwerk’id, fes-
tes haus’id, sloth’id, castellum’id 
castrum’id, arx’id, torne’d, paroc-
hia murata’d... Lisandusi keskaeg-
sete kivimõisate ja  väikelinnuste 
levikukaardile Eestis

1402. 11/6/2014 Kaarel Piiri-
mäe, Sverker 
Öredsson, Mart 
Kuldkepp, René 
Värk, Klavs 
Zariņš, Olek-
sandr Kirienko, 
Igor Kopõtin, 
Tiit Rosenberg, 
Kersti Taal, Vi-
tali Lokk

Konverents koos Kaitseväe Ühen-
datud Õppeasutustega: Sõda, mis 
muutis maailma: sõjalisi, poliiti-
lisi ja kultuurilisi aspekte Esime-
sest maailmasõjast. / The War that 
changed the World: Military, Po-
litical and Cultural Aspects of 
WWI 

1403. 11/19/2014 Kaur Alttoa Tartu Jaani kirik. Kas katku-
memoriaal?

1404. 12/10/2014 Ründo Mülts Isamaa teenistuses – August  
Jürmani (Jürima) (1887–1942)  
tegevus agronoomi, poliitiku ja 
riigimehena 
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ÕES 2014 aastaraamatu autorid

Kaur Alttoa: kunstiajaloolane, MA, kaur.alttoa@ut.ee 

Kalle Kasemaa: teoloog, TÜ emeriitprofessor, PhD 

Anu Raudsepp: TÜ ajaloo didaktika dotsent, PhD,  
anu.raudsepp@ut.ee

Boris Veizenen: TÜ maailmakirjanduse doktorant, MA,  
boris.veizenen@gmail.com

Malle Salupere: kultuuriloolane, MA, mallesalupere@hot.ee

Evelin Arust: TÜ eesti kirjanduse doktorant, MA,  
evelin.arust@ut.ee 

Ants Hein: TLÜ humanitaarteaduste instituudi vanemteadur, PhD, 
antshein@tlu.ee

Taavi Pae: TÜ inimgeograafia teadur, PhD, taavi.pae@ut.ee

Erki Tammiksaar: TÜ geograafia ajaloo vanemteadur, PhD,  
erkitammiksaar@ut.ee

Ründo Mülts: Järvamaa muuseumi teadusjuht, ajaloolane, MA,  
ryndom99@gmail.com

Martin Malve: TÜ arheoloogiadoktorant, MA, martin.malve@ut.ee

Toomas Karjahärm: TLÜ Humanitaarteaduste instituudi vanem-
teadur, PhD, toomas.karjaharm@mail.ee

Enn Ernits: EMÜ veterinaaria alusteaduste ja populatsioonimedit-
siini osakonna dotsent, PhD, enn.ernits@emu.ee




