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SAATEKS

Edumeelsed eesti haritlased on alati oma rahvuse elu-olu ja tuleviku
pärast südant valutanud ja loonud seltse ning teisi organisatsioone, et üheskoos tõhusamalt arengut kavandada ja kavandatut teoks teha.
Samal eesmärgil on loodud ka Tallinna Teadlaste Maja. Üle saja
teadlase ja õppejõu tuli 9. jaanuaril 1966 esindajatena paarikümnest uurimisinstituudist ja kõrgkoolist Teaduste Akadeemia saali (Sakala 3) ning
pani allkirja asutamisürikule. Otsustati ühendada jõupingutused eesti teaduse, kultuuri ja keele edendamiseks. Nõukogude okupatsiooniaastatel oli
see eriti oluline.
Sõnal on jõud. Seda arvestades peeti oluliseks korraldada Teadlaste
Majas diskussioone ja arutelusid vähemalt kord kuus, et kujundada ühiseid
arusaamu, mille eest võimustruktuurides seista.
Rohkem kui poole sajandi jooksul on peetud sadu mõttevahetusi,
sealhulgas konverentse. Siinkohal ainult mõned näited:
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oktoobris 1972 – vabariigi teaduse arengu probleemidest aastani
1990;
juunis 1973 – võimaluste piiridest majanduse arengus, rahvaarvus
ja elatustasemes;
jaanuaris, veebruaris 1979 – teaduse keel ja keeleteadus;
märtsis, aprillis 1984 – kodutundest, selle loomise võimalustest (või
ka võimatustest);
juunis 1988 – riikliku ja rahvusliku sümboolika seadustamisest;
veebruaris 1989 – kas olla segunev või hääbuv rahvus? Kuidas
olla?;
veebruaris 1990 – traditsioonide osatähtsusest eestluse säilimisel;
28. veebruaril 1994 – teaduskonverents „Dekolonisatsioon ja remigratsioon“;
novembris 2000 – eestlastest ja eestlusest, rahvusest üldse ning meie
tänasest rahvuspoliitikast;
25.04.2002 – konverents „Eesti keele tulevik, sh eesti teaduskeele
tulevik Euroopa Liidus“; (eelnevalt peeti 2001. aastal seitse arutelu
teadusalati);



26.10.2005 – avalik suurkoosolek „Kodu ja pere mõju eesti keele
arendamisele ja kestmisele“ (kokkuvõtteks eelnenud kuuest arutelust);
Märkimisväärne oli Teadlaste Maja panus keeleseaduse koostamisel
ja selle aruteludel (1988-1989), ning hiljem (2010 aasta jaanuaris)
esitati isegi omapoolne uus keeleseaduse eelnõu, sest päevakorral
oli keeleseaduse muutmine.

Eluliste küsimuste arutelud ja lahendamispüüded pakkusid õppejõududele ja teadlastele huvi ning liikmete arv kasvas pidevalt. Teadlaste Maja
liikmeskonda kuulus 1989. aastal juba 47-st asutusest ning organisatsioonist 1044 inimest. Üks nendest oli Maja asutajaliige akadeemik Endel Lippmaa, kes oli üks sisuka diskussioonikultuuri loojaid Teadlaste Majas. Polegi imeks panna, et taas vabaks saanud Eesti Vabariigi Riigikogu esimestes
koosseisudes oli ligi paarkümmend Teadlaste Maja liiget. Oli ka neid, kes
asusid vastutusrikastele kohtadele valitsuses, et uuesti üles ehitada oma riik
ning kindlustada eesti rahvuse kestmine.
Üks nendest oli Teadlaste Maja liige Ülo Kaevats (29.09.194730.01.2015), hariduselt füüsik ja filosoof, kes kandis oma peas ja südames
eesti rahvuse arengu pärast muret pikemat aega, ütles selle jälle välja 2014.
aasta oktoobris. Siis temaga otsustasimegi, et teeme konverentsi „Eesti rahvuse kestmisest“ ja anname välja ettekannete kogumiku Eesti 100. aastapäevaks.
Nii toimuski, kahjuks küll ilma Ülota.
Konverentsi kava kokkuseadmisel lähtuti vajadusest kajastada rahvuse kestmise teemat mitmekülgselt, sooviti esile tuua tegurid, tegevusalad,
mis soodustavad rahvuse ühtekuuluvustunnet, virgutavad tema vaimu ja
elutahet.
Laia ainevalla ettekanded ei mahtunud isegi konverentsi kahele päevale. Jääb vajadus korraldada selleteemalisi konverentse ka edaspidi.
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Lubatud kogumik „Eesti rahvuse kestmisest“ on teil käes, see nõuab
süvenemisega lugemist. Loodetavasti jätkub lugejal aega ja tahet.
Elsa Pajumaa
Teadlaste Maja asutajaliige, nõukogu liige ja teadussekretär
1969-2008, seejärel Maja nõukogu nõunik, üks konverentsi korraldajaid.
5
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Konverentsi toimumispaik Eesti Teaduste Akadeemia maja (Kohtu 6).

(Eesti Keele Instituudi
V köide, 1. vihik)
rahvas –

„Eesti

kirjakeele

seletussõnaraamatust“,

1.etniliste tunnuste alusel piiritletav inimrühm
2. mingi paikkonna, koha elanikud
3. maa, riigi rahvastik, eeskätt selle töötav enamik

rahvastik – teatud maa-ala elanikkond
rahvus – suhteliselt kõrgel arengutasemel olev, harilikult ka riiklikult iseseisev rahvas; enamusrahvus, võõrrahvus, vähemusrahvus
rahvuslane – rahvusluse pooldaja
rahvuslik – mingile rahvusele eriti omane või tunnuslik; rahvustundel põhinev, seda väljendav
rahvuslus – samast rahvusest inimeste kokkukuuluvustunde ilming, suunatud oma rahvuse säilitamisele ja põlistamisele
rahvusteadus – rahvusega seotud teadusharu (näit. etnograafia, lingvistika,
folkloor)
rahvusvabariik – vabariik, mille elanikkonna enamus kuulub ühte rahvusesse
rahvusvähemus – vähemusrahvus teatud piirkonnas
riigikeel – seadusega kehtestatud kohustuslik asjaajamis –, õppe –, teabe –
jm töökeel riigis
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1. MÕNEST TERMINIST

riik – inimühiskonna organisatsioonivorm, kindlal territooriumil suveräänset võimu teostav poliitiline organisatsioon
riiklus – riigiks olemise seisund või staatus, riigina eksisteerimine
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2. KONVERENTSI ESIMESE PÄEVA KAVA

Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud konverentsi
„EESTI RAHVUSE KESTMISEST“ 19. 11.2016 Eesti Teaduste
Akadeemia saalis (Kohtu tn 6)
KAVA
Kell 11 – 12 osavõtjate registreerimine fuajees
12.00 – 12.15 konverentsi avamine, tervitused
12.15 – 12.35 ajaloolase Lauri Vahtre ettekanne „Rahvuse paratamatus“
12.35 – 12.45 küsimused, vastused
12.45 – 13.05 etnoloog Mart Nuti ettekanne „Kas rahvusriigil on tänapäeval
kohta?“
13.05 – 13.15 küsimused, vastused
13.15 – 13.35 keeleteadlase Jüri Viikbergi ettekanne „Ei saa me läbi keeleta“
13.35 – 13.45 küsimused, vastused
13.45 – 14.15 kohviaeg
14.15 – 14.35 koolimehe Tarmo Kerstna ettekanne „ Kool kui rahvuse häll“
14.35 – 14.45 küsimused, vastused
14.45 – 15.05 põllumajandusteadlase Arvo Sirendi ettekanne „Eestlus ja
tema põllumajandus“
15.05 – 15.15 küsimused, vastused
15.15 – 15.35 Ivar Raigi ettekanne Ülo Kaevatsist (29.09.1947 – 30.01.2015),
endisest riigisekretärist ja ühest EV iseseisvuse taastamise juhist
15.35 – 15.45 küsimused, vastused
15.45 – 16.05 Teadlaste Maja nõukogu aseesimehe Andres Kollisti ettekanne
„20 aastat viimasest Rahvusliku Kasvatuse Kongressist“
16.05 – 16.15 küsimused, vastused
16.15 – 17.15 mõttevahetus
17.15 – 17.30 konverentsi lõpetamine
Konverentsi juhivad Andres Kollist ja Peeter Normak, Teadlaste Maja nõukogu aseesimees.

Konverentsi osavõtjaid (esireas) Helle Mäeltsemees, Teadlaste Maja nõukogu esimees Sulev Mäeltsemees ja president Arnold Rüütel.
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Konverents alustab tööd, istungit juhatab Peeter Normak (fotol seisab),
häid väljaöelduid mõtteid jäädvustab Pille Kippar, fotol veel vasakult
Arvo Sirendi, Lauri Vahtre, Jüri Viikberg, Tarmo Kerstna.
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Küsimuste esitamise võimalust kasutab endine peaminister, Tallinna
Teadlaste Maja liige Andres Tarand (fotol seisab vasakul).

Küsida soovib ka teenekas diplomaat Jüri Trei.

LAURI VAHTRE
Sündinud 22.03.1960 Tartus. Lõpetanud 1984
Tartu Ülikooli ajaloolasena, töötanud vanemteadurina Vabaõhumuuseumis 1983-1985;
Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudi aspirant
1985-1988, samas etnograafiasektori teadur
1988-1992, ühtlasi Tartu Ülikooli vanemõpetaja 1989-1991; Eesti Komitee ja Põhiseaduse
Assamblee liige 1991-1992, Riigikogu liige
1992-2003. Ajalookandidaat, filosoofiadoktor.
Eesti Sõjamuuseumi teadur.

ETTEKANNE „RAHVUSE PARATAMATUS“
Tallinna Teadlaste Maja konverentsil „Eesti rahvuse kestmisest“
19. 11. 2016
Inimene on bioloogiline olend. Võib-olla on see lause tautoloogiline
ja piisaks, kui öelda, et inimene on olend – järelikult ka bioloogiline. Igatahes alluvad inimese sünd, kasvamine, areng ja ka surm üldistele bioloogiaseadustele.
Kuid inimene on ka sotsiaalne olend. Seda täheldas juba Aristoteles.
Tõsi, leidub ka selliseid sotsiaalseid loomi, kes pole inimesed. Inimese teeb
nende hulgas eriliseks tema kõlblusvõime – võime opereerida mõistetega
„hea“ ja „kuri“ ning „õige“ ja „vale“. Kõlblusvõime tähendab ühtlasi, et
inimest iseloomustab kultuurivõime. Kultuur, mis võib tänapäeval tunduda
ka lihtsalt ilutegemisena või aina paremate meetodite väljamõtlemisena,
kuidas ennast toita ja katta, juurdub lahutamatult eetikas. Kultuur on eeskätt
keeldude ja käskude süsteem, mille eesmärk on tagada, et inimene käituks
„nagu inimene“; kõik muu ja kogu ilu tuleb pärast.
Lühidalt – inimene on esiteks loom, teiseks on ta karjaloom ja
lõpuks on ta kultuurne karjaloom.
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Kõik need tõsiasjad on vastastikku seotud. Kultuurinormid on sageli, sotsiaalsus aga alati programmeeritud täitma või vähemalt toetama
bioloogilisi eesmärke; samas võivad nii sotsiaalsus üldse kui konkreetsed
kultuurinormid bioloogiale ka mingil määral vastu hakata, seda ohjeldades
ja tsiviliseerides. Esimese aspekti näiteks võib võtta vanemate eneseohverduseni küündiva hoolitsuse oma laste eest, mida me kipume kultuurinormiks pidama, kuid mis on selge bioloogilise aluspõhjaga ja selle eesmärgiks
on tagada geenidele maksimaalne edasikandumisvõimalus. Tõsi, inimene
on võimeline end ohverdama ka võhivõõra eest ja selles avaldub tõsiasi, et
tema bioloogiline programmeeritus on tunduvalt keerulisem kui võitlus
vaid iseenda ja oma laste elu eest. Teisest küljest, vastuhakk bioloogiale.
See avaldub kõigis neis reeglites, mis takistavad oma ihade ja himude hoolimatut ning metsikut rahuldamist, kuni lauakommeteni välja.
Võib seega öelda, et kultuur on inimese sotsiaalsuse spetsiifiline
vorm – ehk teisisõnu, kultuur tähendab sotsiaalsust, mis on organiseeritud
tõhusamini, paremini ja tulemuslikumalt kui näiteks mesilaste või huntide
oma. Seetõttu inimesed ongi olnud märksa edukamad kui ükski teine liik.
Mitte arvulises mõttes, aga näiteks kohanemisvõime poolest. Inimene võib
elada tingimustes, millele ei paneks vastu isegi rotid, näiteks tiirelda maakera orbiidil. Kuid kõike seda suudab inimene vaid kollektiivselt. Mistahes
vajaduse, eesmärgi või idee elluviimine sõltub kokkuvõttes sellest, kui
palju on inimesi, kes oma jõud selle nimel ühendavad ja kui nutikad nad on.
Kollektiivis peitub jõud, nagu kõlab äraleierdatud ja mõneti mitmemõtteline loosung, kuid nii see tõesti on. Inimese sotsiaalsusel on oma varjuküljed, me teame hästi mis on massipsühhoos, kambakas või ühiskonnast väljatõukamine, kuid samas ei ole meil absoluutselt võimalik oma sotsiaalsusest vabaneda. Kus sotsiaalsus uksest välja aetakse, tuleb ta aknast sisse.
Lühidalt, mõiste „inimene“ on täiesti lahutamatu mõistest
„meie“. Inimene ei saa eksisteerida, mõelda, tunda ega ülepea „olla inimene“ ilma omamata mõistet „meie“. Aristoteles ütles, et olend, kes ei vaja
ühiskonda, on inimesest kaugel all või kaugel ülal – ehk siis kas loom või
jumal. Ja nii see tõesti on. Eraklik munk kõrbes tunneb vaimset osadust oma
usukaaslastega; üksik merehädaline maalib jalgpallile oma verega inimese
näo ja paneb talle nimeks Wilson. Peaasi, mitte olla üksi. Üksiolek on nii
mõttetu olemisvorm, et see peaaegu ei olegi „olemine“.
Kui kultuur juurdub kõlbluses, siis tähendab see ühtlasi, et kultuur juurdub mõistes „meie“. Kultuur pole „meie“-mõisteta võimalik –
poleks häid kombeid, poleks moodi, poleks kunstigi. Ka kõige mässumeelsem kunstiuuendus – senisele „meiele“ vastandumine – taotleb teadlikult

„Meiesid“ on loomulikult palju. Kõige esmasem on perekond – abikaasade omavaheline suhe ja suhe lastega. Edasi tulevad muud ühendused
(sõpruskond, klass, laulukoor, matkaseltskond, hiidlane, saarlane, taimetoitlane jne.) Tavaelus saab inimene osa „meiesid“ ise valida. Näiteks liitudes või liitumata jättes laulukooriga või seebikeetjate huviringiga. Kuid
„meiesid“ tekib ka stiihiliselt. Laevatäiest juhuslikest reisijatest on pärast
pikka merereisi saanud uus „meie“, mille liikmete vahel on hakanud kujunema solidaarsussidemed. Näiteks, minnakse võõras linnas „omadele“
appi. Edukalt peetud kolmepäevane pulm lõpeb sellega, et pruudi ja peigmehe sugulased on sulanud kokku pulmapereks, see tähendab – hõimlasteks.
Rahvus on üks „meiedest“. Enamik rahvaid on kujunenud sarnastes tingimustes elanud ja sarnast keelt kõnelnud hõimude liitumisel mingi
ühise vaenlase või probleemi ees seistes. Ajaloos nimetatakse seda tavaliselt ühendamiseks. Keegi ühendas Leedu, keegi Prantsusmaa, keegi Rootsi.
Kahtlemata oli sel pragmaatiline tagamõte: koos oldi tugevamad, suurema
üksuse liikmena oli igaühel rohkem lootust pikem elu elada ja järglased üles
kasvatada. Siit lehvitab meile bioloogiline ürgpõhjus. „Meie“ on subjektiivselt võttes alati loodud kaitseks; kõik „meied“ mõtestavad enda olemasolu
läbi kaitsefunktsiooni. Kui mitte teiste rahvaste, siis kasvõi looduslike
olude eest, nagu hollandlased ja meri.
Ühinemine toob kaasa ühise kultuurivälja; ühinemine tähendabki
suuresti just kultuuriväljade, mitte näiteks eluasemete ühendamist. Tahestahtmata ühtlustub keel kui peamine infokandja; vähemalt peavad murded
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või alateadlikult mõttekaaslust ja tunnustust, seega uue „meie“ teket. Impressionistid hoidsid kokku, Jeesuse jüngrid hoidsid kokku. Jaa, seda võib
nimetada ka karjamentaliteediks. Karjamentaliteedil on ebameeldivaid
külgi, kuid üldiselt on tegu nähtusega, mis on inimesest lahutamatu ja sageli
on ta hoopiski lausa kaunis. Näiteks siis, kui üldlaulupeo finaalis lauldakse
„Ta lendab mesipuu poole“. Mõnikord on koomiline vaadata, kuidas sotsiaalmeedias puhkeb karjamentaliteedi kirumine – ning kirujad teevad seda
karjas, klassikalise kambaka kujul. Mis muidugi osutab ebameeldivale tõsiasjale, et „meiest“ on omakorda lahutamatu kasvõi mingi annus sallimatust, sest kui meie oleme meie, siis ülejäänud on tahes-tahtmata nemad, ja
„nemad“ kõlab alati nigelamalt kui „meie“. Kõige paremini tõestavad seda
tõika praegu muidugi need, kes täis sallimatust, nõuavad kooris sallivust.
Mõnes mõttes on see skisofreeniline, samas paratamatu, sest nagu eespool
öeldud, „meie“-tunne ja kõik sellega kaasnev, kaasa arvatud sallimatus, on
inimesest lahutamatu. Seda ei saa välja juurida, vaid üksnes ohjeldada.
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olema vastastikku mõistetavad. Ühisesse olukorda ja inforuumi sattumine
hakkab viivitamatult genereerima ühist identiteeti. Lühidalt: ühinemine
loob uue „meie“.
Niisiis, rahvuse tsementeerib ühine kultuuriväli. Rahvus tekib suhtlemisest ja püsib vaid läbi suhtlemise, nagu teisedki „meied“. Rahvus on
kultuuripõhine mõiste, rahvuse liikmeks ei sünnita, vaid kasvatakse. Seetõttu võib eestlane olla ka mustanahaline ja selliseid eestlasi ongi. See, et
rahvuse kui inimeste ühenduse algmed on ühtlasi bioloogilised, ei tähenda,
nagu päritaks rahvust vere kaudu. Siin mingit vastuolu ei ole ehkki mõni
epateeriv liberaal seda mõista ei suuda, arvates, et iga viide bioloogiale tähendab nõndanimetatud „vereprintsiibi“ kummardamist. Tegelikult, nagu
eespol nägime, avaldub bioloogiline aspekt lihtsalt selles, et kõik „meied“
suurendavad tahtlikult või tahtmatult oma liikmete turvalisust ja geenide
edasiandmise võimalusi. Võib-olla see tundub vulgariseeriv, kuid mis saan
mina parata, nii on.
Nüüd hakkame jõudma selleni, miks rahvus on paratamatu.
Inimene otsib eneseteostusvõimalusi. Selleks on vaja neid võimalusi
pakkuvat keskkonda. See keskkond tuleb luua ja töös hoida. Sellist keskkonda ei saa aga luua erinevatest ja omavahel kokkusobimatutest – või halvasti sobivatest – materiaalsetest ja vaimsetest detailidest. Ei saa lihtsalt
igast maailma otsast kokku tulla ja asuda ehitama teid ja tehaseid, looma
kirjandust ja kunsti. Selleks on kõigepealt vaja mingeid üldisi ühiseid aluseid – kõige fundamentaalseid kõlbelisi arusaamu ja – proosaline küll –
ühist keelt. Paabeli torni ehitusel nende nõuete vastu eksiti, ja kõik lõppes
„paabeli segaduse“ ning fiaskoga. (Vahemärkus. Ka Silicon Valley tüüpi
multikultuursetes kateldes on need nõuded täidetud: hiinlane ja poolakas
vestlevad inglise keeles, nad kasutavad samu sümbolisüsteeme ning nad on
vaikimisi kokku leppinud isegi selles, et ühise laua taga nad koeraliha ei
söö.) Niisiis: kui inimesed soovivad luua enda ümber eneseteostust ja turvalisust tagava keskkonna, siis peavad nad looma ühise kultuurivälja – see
tähendab rahvuse.
Rahvuse raames, ilma teisele kultuuriväljale minemata, saab inimene pürgida ärimeheks, kirjanikuks, poliitikuks, kindraliks jne. (Eeldusel,
et see rahvus pole liiga väike ja on iseseisev. Siit ka põhjus, miks kõigi
rahvuste loomulik soov on omariiklus.) Jah, siin on teatud erisused, kosmonaudiks Eesti raames ei saa, tuumapommide ehitajaks ka mitte. Kuid üldiselt on rahvus kultuuriline mikrokosmos. On väga rikastav sellest aeg-ajalt
väljas käia, kuid põhimõtteliselt on võimalik ära elada ja olla täiesti
„kultuurne“ inimene ühtki võõrkeelt ära õppimata.

Need, kes kuulutavad rahvuste kadu, näevad vaid globaliseereumisprotsessi üht poolt – kultuurinähtuste ülevõtmist, kommete, toitude, rõivaste kandumist ühest kultuurist teise. Kuid see ei tähenda veel kultuuride
segunemist värvidena potis. Iga kultuur on süsteem või õieti küll arenev
süsteem ehk organism, mis võtab teatud detailid ja lihvib need kõigepealt
endale sobivaks, enne kui endasse lülitab.
Rahvuse kriitikute poolt jäetakse märkamata, et inimlik vajadus
„meiede“ järele on ka 21. sajandil sama suur kui siis, kui inimesed veel
koopas elasid. Järelikult – kus üks meie-tunne laguneb, sealt teine tugevneb
ja kokkuvõttes ei kao erinevate tasandite identiteedid kuskile.
Ja kui kuskil kaob mõni rahvus – nagu seda ikka juhtub – siis ei
asendu see mitte rahvusetusega ega multinatsionalismiga, vaid lihtsalt
mingi teise rahvusega. Kes ei kõnele enam eesti keelt, see kõneleb mingit
muud keelt, aga mitte inimkeelt „üldse“. Olla lihtsalt inimene, olemata
mõne kultuuri liige, on sama võimatu kui kõnelda inimkeelt „üldse“, mis
pole mingi konkreetne keel. Ja kui meil õnnestuks kõigist keeltest kokku
segada üks üldinimlik keelesupp, siis võite päris kindlad olla, et peagi jaguneb see murrakuteks, murreteks ja seejärel iseseisvateks keelteks. Ülemaailmne rahvus oleks mõeldav vaid juhul, kui meie kõrvale purjetaks paar
tulnukplaneeti oma tulnukatest elanikega. Jah, siis võiks alata ülemaailmse
„meie“ teke, aga kas ta ka kujuneks, seda ei tea keegi.
(Märkus rahvuse väljasuremise kohta. Minu kujuteldav oponent
võiks nüüd öelda: hea küll, rahvuse kadudes asendab teda teine rahvus –
aga mis sellestki halba on? Võib-olla et teise rahva sisse sulamine on loomulik? Võib-olla see on nii-öelda bioloogiline vastus viletsaks jäänud sotsiaalsele ühendusele, nagu rottide lahkumine uppuvalt laevalt – et sulagem
teiste sekka ja meie geenid on paremini kaitstud? Jah, seda on ajaloos korduvalt juhtunud. Kummatigi on siin üks „aga“ – üleminekuaeg tähendab
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Rahvusi ei rajata muidugi nagu maanteid või klubisid. Rahvused kujunevad. Ning kui rahvus on kujunenud, sünnivad inimesed selle keskel ja
kui neid sealt ära ei viida, siis kasvavad selle rahvuse liikmeks. Rahvus tähendab kultuurivälja, konkreetsemalt aga just sellist kultuurivälja, mille
efektiivsus ja mitmekesisus on optimaalses vahekorras. Rahvuse kultuuriväli on piisavalt mitmekesine, et tagada võimaluste paljusus, aga mitte nii
mitmekesine, et muutuda „Paabeli segaduseks“. Viimatimainitud oht kummitab Euroopat, mis pakub küll palju võimalusi, kuid kui midagi on vaja
teha, siis ta seda tehtud ei saa, järelikult ei suuda ta ennast ka eriti efektiivselt kaitsta. Nagu viimased aastad on seda ka tõestanud.
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perioodi, kus vanad normid enam ei kehti ja uued veel ei kehti, st kultuurilist interregnumit, mis tekitab paratamatult segadust, turvatunde kadumist,
vägivalda, koguni tapatalguid. Omakorda seaks see ohtu nii keskkonna kui
meie geneetilise edasikestmise kasvõi mingi teise kultuuri liikmetena. Seetõttu tuleb sellist stsenaariumi iga hinna eest vältida. Ka emotsionaalset aspekti ei saa alahinnata).
Niisiis, konkreetse rahvuse väljasuremine on ohtlik fenomen, mida
tuleb ka päriselt ette. Rahvuste kui selliste väljasuremine on aga isegi teoreetiliselt võimatu, ja rahvuste vastu sõdimine on seetõttu silmatorkavalt
mõttetu tegevus. Sama mõttetu kui sõda mistahes inimliku nähtuse, olgu
see siis armastus, kurbus, kadedus või altruism vastu. Rahvustunne on absoluutselt ja täielikult loomulik tunne. Kõiki nimetatud tundeid tuleb talitseda, kuid ühtki neist ei saa välja juurida.
Lõpetuseks. Inimene ei saa olla kultuurita, järelikult ka mitte keeleta
ega rahvuseta. Võib-olla aeg toob meieni mingeid uusi meie-vorme – aga
võib-olla ka vanade taasleidmist – kuid igal juhul peab olema miski, mis
täidaks neid funktsioone, mida praegu täidab rahvus: bioloogilisi, sotsiaalseid, emotsionaalseid, luues kultuurivälja, mis tagab meile eneseteostusvõimalused. Kõik see kokkuvõttes annab meile võimaluse olla inimene. Sestap
siis lõpetagem sellega, millest jutt algas: rahvusel ei ole alternatiivi, rahvus on paratamatus.
Kahjuks ei tähenda see, et eesti rahvas/rahvus oleks paratamatus. Et see kestaks, tuleb teda pidevalt taasluua nii bioloogilises kui kultuurilises mõttes.

MART NUTT
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ajaloolasena 1985 Tartu Ülikooli, samas 19851988 aspirant etnograafia alal;
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1992. aastast Riigikogu liige; 2011 kaitses doktorikraadi teemal „Eesti parlamendi pädevuse
kujunemine ja rakendamine välissuhtlemises”;
PhD rahvusvaheliste suhete ja Euroopa uuringute alal. Tallinna Teadlaste Maja liige.

ETTEKANNE „KAS RAHVUSRIIGIL ON TÄNAPÄEVAL
KOHTA?“
Tallinna Teadlaste Maja konverentsil „Eesti rahvuse kestmisest“
19. 11. 2016
1.
Rahvusriigi ajakohasus, isegi võimalikkus on viimaste kümnendite
poliitikas ja riigiteadustes seatud korduvalt kahtluse alla. Püütakse tõestada,
et rahvusriik on jäänud lootusetult minevikku. Selle hiilgeaeg oli XIX sajandil ja XX sajandi esimesel poolel. Tänapäeval on aga kujunenud palju
kaasaegsemad riigivormid, mis ei ole ei rahva ega rahvuse põhised, vaid
rahvaste ülesed. Niisuguseid teooriaid propageerivad kõikvõimalikud postmodernistlikud ja neo-marksistlikud teoreetikud, kes näevad vaimusilmas
riigi väljasuremist ja asendumist mingi muu kooslusega – kommunitaarsete
kogukondadega, kohalike omavalitsustega, föderatsiooniga, vabaühenduste
korporatsioonidega, nn rahva isealgatuslike kogudega jms. Aga levivad ka
autoritaarset ihalust kandvad mõttevoolud, mille arvates on demokraatia
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liiga kohmakas, aeglane, ei suuda oma kooskõlastamismehhanismi tulemusena operatiivselt reageerida kiiretele muutustele ning samas jätab mitmed
vähemused, huvigrupid ja mõttekojad kaasamata või nende seisukohtadega
arvestamata.
2.
Seejuures aga unustatakse, et rahvusriik kujunes alternatiivina seisuslikule feodaalriigile. Selle protsessi käigus asendus valitseja suveräniteet
rahva suveräniteediga. Ainult sellisel moel osutus võimalikuks rahva saamine võimu subjektiks ning demokraatliku valitsemisviisi tekkimine. Kas
demokraatia on võimalik ilma rahvusriigita? Seni ei ole niisugust riigivormi
leiutatud. Modernsed alternatiivid rahvusriigile on ikkagi olnud autoritaarsed või totalitaarsed diktatuurid. Kõik teooriad „kolmandast teest“ on viinud vabaduse lämmatamiseni. See küsimus tõstatub kindlasti ka tulevikus.
Kui rahvas peab loovutama võimu, siis kellele? Ekspertidele? Ühiskondlikele aktivistidele? Sotsiaalsetele survegruppidele? Rahvusvahelistele hiidkorporatsioonidele? Või ikkagi autoritaarsele või totalitaarsele võimukeskusele?
3.
Käesolevalt peatun võimalikel Eesti valikutel. Oleme viimase 12
aasta vältel korduvalt otsinud vastust küsimusele, mida peaks Eesti tegema
edasi? Oleme Euroopa Liidu (EL) ja NATO liikmesriik. Sellega on usutavasti tagatud meie kuulumine maailma ühte suurimasse majandusruumi ja
ühisturgu ning maailma võimsaimasse julgeolekukeskkonda. Samas ei arva
ilmselt enamus inimesi, et nüüd ongi aeg jääda puhkama loorberitele, muganduda kõigega, mille Brüssel ja Washington kandikul ette toovad ja mis
toob kaasa järkjärgult vajumise letargilisse heaolu-unne, unustades ajapikku oma juured, keele ja selle, mille nimel me oleme üldse olemas olnud.
4.
Tegelikult ei näi see heaolu-uni kuidagi teostuvat. Majanduskriisid
on räsinud rikkaid lääneriike. Heaoluühiskond, eriti aga hoolekandeühiskond on pankrotistumas. Madal iive, vanema generatsiooni osakaalu pöördumatu suurenemine rahvastikus ei võimalda jääda praeguste sotsiaalkulutuste taseme juurde. Enam ei saa isegi kõige sinisilmsemas ettekujutuses
eeldada, et heaoluühiskond jääb olemasolevas vormis püsima. Samas on
meie lähinaabruses pingestunud julgeolekukeskkond. Venemaa agressiivsus, ISIS ehk Daesh ning võigas sõjategevus Süürias ja Iraagis, miljonid
immigrandid, kes püüavad kõikvõimalikul moel Euroopasse jõuda ja kellega Euroopa ei suuda enam toime tulla. Kasvav terrorism ja äärmuslus nii islami kui selle vastane.
5.
Tegelikult on tõsiasi hoopiski see, et ega keegi kandikul meile midagi ette ei kannagi. EL-is toimub armutu konkurents enda maksmapanemise nimel ja unelejad surutakse ripatsiteks, ääremaadeks, kelle sõnaõigus

6.
Juba kolm aastakümmet räägitakse maailmas globaliseerumisest.
Mida see tähendab, selle kohta on erinevaid arvamusi. Ega globaliseerumine ei olegi ajaloolises lõikes midagi uut, vaid lihtsalt üks arengutsükkel,
mille käigus osa seoseid muutub universaalsemateks, osa seoseid aga samaaegselt marginaliseeruvad. Aga see selleks. Kindlasti iseloomustavad tänapäeva arengut tendentsid, mis asetavad riigid valikute ette. Mitmed nendest valikutest osutuvad küll sundvalikuteks, aga mitte kõik. Ma ei nõustu
nendega, kes väidavad, et liikmesriigid on EL-is suveräänsuse kaotanud,
kuid nõustun, et suveräänsus on teisenenud, muutunud mitmetasandiliseks
ja seda on riikide tasandilt delegeeritud päris palju riigiülesele või rahvusvahelisele tasandile. Seega väide, et Eestil ei ole mitte midagi oma tuleviku
üle enam otsustada, on vale, mis lähtub kas asjatundmatusest, nihilismist,
ükskõiksusest või loidusest.
7.
Eesti seisab tegelikult üliolulise valiku ees, mis määrab meie arengusuunad lähikümnenditeks ja milles vale valik võib osutuda hävinguliselt
pöördumatuks. See on valik, mis moel Eesti vastab globaliseerumise väljakutsele ehk teisisõnu, millist arengumudelit hakkab Eesti rakendama. Pakun siinjuures välja kolm võimalikku suunda, mille vahel Eestil tuleb valida. Minu väidetes ei peitu vihjeid Eesti praegustele erakondadele, kuna
puhast mudelit ei kanna tegelikult ühegi erakonna valimisprogramm. Ütlen
ühtlasi etteruttavalt, et need suunad ei ole vastandid ega isegi mitte puhtad
alternatiivid, vaid pigem üksteist mõjutavad tänapäevase ühiskonna arengu
jõujooned. Nende vahel ilmnevad selged valikuvariandid. Ma ei tee ka saladust, millist arengusuunda ma pean ise Eestile kõige sobivamaks.
8.
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on näiline, kaasajooksmiskohustus aga absoluutne. Sellistes protsessides
oleks vale süüdistada EL-i. EL on eeskätt kogum liikmesriike. Jah, tõesti,
üha enam on ka iseseisvalt ja enda huvides tegutsevat eurobürokraatiat, millel näib olevat ambitsioon saada euroaristokraatiaks. Aga EL on üldjoontes
demokraatlik ühendus ja kui asjad arenevad seal meile soovimatus suunas,
siis on meil põhjust süüdistada ikkagi eeskätt iseenda loidust.

Need kolm võimalikku riigimudeli arengusuunda on järgmised:




äririik;
sotsiaalriik;
rahvusriik.

Nimetused on tinglikud ja arusaadavalt kokkuleppelised, seepärast ma iseloomustan põgusalt, mida ma nende all mõtlen.
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Äririik oleks selline riigimudel, mis seab esiplaanile majanduse
arengu, efektiivsuse, konkurentsivõime ja allutab kõik muu ärilisele edukusele. Seega, sotsiaalsfäär on tähtis niivõrd, kuivõrd see tagab tööjõu ja selle
taastootmise ning elementaarse kodurahu. Sotsiaalne õiglus ei ole äririigi
moto. Rahvuskultuuri hindab äririik sedavõrd, kuivõrd see on hädavajalik
rahvusliku haritlaskonna rahustamiseks (või uinutamiseks). Rahvusriik
mõistena võib äririigis ju põhiseaduse preambulas isegi püsida, kui sisutu
loosungina. Kui efektiivsem on tuua riiki odavat tööjõudu ja hoida palgakuludes kokku, suurendades töötust varasema töötajaskonna hulgas, siis
äririik seda ka teeb. Suurim takistus hariduse globaliseerumisel on hariduse
andmine emakeeles. Äririigi apoloogia on viia kõrgharidus üle laialdaselt
maailmas kasutatavale keelele, antud juhul inglise keelele, et olla globaalses plaanis konkurentsivõimelisem. Kuigi rahvuskultuuri marginaliseerimisega ei ole veel ükski riik muutunud edukaks, ei soovitata sellele tõigale
äririigis tähelepanu pöörata, sest pikaajalised investeeringud ning perspektiivne mõtlemine ei ole äririigi tugevad küljed.
Klassikaline näide äririigist on kahtlemata Singapur, mis on edukas,
jõukas ja stabiilne. Ta ei ole küll eriti demokraatlik, kuid selle eest on efektiivne. Ta imeb vaesemad riigid tühjaks nende parimast tööjõust, jättes aga
kaadri koolitamise nende vaeste riikide õlule. Sotsiaalne kindlustatus on
Singapuris teisejärguline, peaaegu puudub. Neli riigikeelt ja väline sallivus
kõigi rahvusgruppide suhtes varjab tõsiasja, et maa-alal, kus saja aasta eest
olid elanikeks malai rahvad, on nüüd 80% hiinlased. Singapur ei ole tegelikult riik. Singapur on ettevõte, suurkorporatsioon.
Äririigi arengutee tooks Eestis kaasa järgmised arengud:






20

riigikord muutuks liidrikeskseks ja võrdlemisi autokraatlikuks; Riigikogu marginaliseeruks kummitemplist kartulitempliks.
kehtestataks maksimaalsed maksuvabastused ettevõtlusele, minimaliseeritaks ettevõtlust ahistav bürokraatia. Üksikisikute maksukoormust see ilmselt ei alandaks, sest avalikud kulud, nii vähe kui
neid ka on, tuleks millegi arvelt kinni maksta.
tööjõu sisseränne liberaliseeritakse, kuna see suurendab konkurentsi
tööjõuturul ja võimaldab hoida palgakulud madalal.
eesti keel kaotab asjaajamis- ja teaduskeelena tähtsuse ja taandub
olmekeeleks.
eestlased jäävad arvulisse vähemusse.

Sellises arengus võib kahtlemata näha nii positiivseid kui negatiivseid momente. Õnnestumise korral muutub Eesti jõukamaks. Kuid äririigi

Sotsiaalne riik on riik, mis seab esiplaanile oma elanike heaolu. Sageli on teisejärguline, mil moel see heaolu saavutatakse. Sotsiaalne riik on
ideena humaanne, põhiküsimus seisneb aga selles, kas see on ka teostatav.
Kõige keerulisem dilemma on sotsiaalses riigis, kust leida ressurssi sotsiaalkulutuste kasvuks olukorras, kus tulud ja tootlikkus ei tule kulutustele
järele. Olukorras, kus sündivus on vähenenud ja rahvastik vananeb, on see
küsimus muutunud erakordselt teravaks. Mis oleks lahendus? Võõrtööjõu
sissetoomine? Eks see ikka ebaeetiline ole, kui teiste maade madalapalgalised töötajad peavad täitma riigikassat, et riigis pensionit maksta. Pealegi
on see abinõu ajutine. Aja jooksul saavad ka võõrtöölistest pensionärid.
Tööpuudus kummitab immigrante rohkem kui põlisrahvastikku. Lastetoetused turgutavad eeskätt immigrantperekondade iivet, sest traditsiooniliselt
paljulapselistel, kuid madala kvalifikatsiooniga elanikel on kasulik elada
sotsiaaltoetustest ja mitte otsidagi tööd.
Eesti marsib kiirkäigul sotsiaalriikide jälgedes, sest meie põhja- ja
läänenaabruses on sotsiaalriigid olnud senini edukad, ent kauaks? Eestile
tähendab sotsiaalriigi mudel:







riigikorra arengut nn korporatiivse osalusdemokraatia suunas, poliitkorrektsuse tähtsustumist ja kodanikuühiskonna mõju kasvu;
üldist maksukoormuse tõusu ja bürokraatia suurenemist, mis peagi
hakkab pärssima majanduskasvu;
odava võõrtööjõu sisserände kiiret suurenemist;
riik satub mingil hetkel tõsistesse raskustesse, sest pole mille arvelt
katta sotsiaalkulutusi;
eesti keele positsioonid nõrgenevad hoolimata püüetest neid administratiivsete vahenditega säilitada;
eestlaste osatähtsus rahvastikus väheneb pidevalt.
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mudel muudab ka Eesti ettevõtteks, jättes samas vastamata küsimusele, kellele seda vaja on? Julgen eeldada, et enamikule eestlastest ei ole seda vaja.

Keskne küsimus on, kas Eesti rahvas jaksab sotsiaalriigi rasket koormat kanda ja kas see vastab põhiseaduse mõttele, et Eesti riigi üks keskseid
eesmärke on eestluse püsimajäämine?
Rahvusriiki, peavad tänapäeval paljud minevikureliktiks, nagu
seda sai ka eespool kirjeldatud. Saja aasta tagune rahvusriik seda tänapäeval
ehk olekski. Kuid rääkides tänapäevasest riigist, ei ole mõtet kanda ka üle
rahvusriiki koos kõigi XIX saj ja XX saj alguse tunnustega. Siinjuures on
tänapäevase rahvusriigi juures oluline rõhutada, et:
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Enamus tänaseid Euroopa riike on rahvusriigid. Küsimus on selles,
kas nad jäävad rahvusriikideks või mitte? Nagu eespool sai rõhutatud, ei
ole äririigi, sotsiaalriigi ja rahvusriigi arengumudelid tingimata vastuolus.
Äri, sotsiaalsus ja tänapäevane rahvuslus saavad demokraatliku riigi tingimustes eksisteerida tasakaalus ja harmoonias ning areneda paralleelselt.
Kuid need võivad kergesti lennata ka tasakaalust välja, kui riiki valitsetakse
voluntaristlikult ja temast tahetakse teha kas äriettevõtet või sotsiaalhoolekandeasutust. Eesti on põhiseaduse järgi kaasaegne rahvusriik, kus kõigil
kodanikel, rahvusest sõltumata, on ühesugused õigused ja kohustused. Kuid
Eesti põhiseadus näeb ette ka tagatised eesti keele ja kultuuri püsimajäämiseks. Selleks, et Eesti areneks edasi rahvusriigina, ei ole vaja põhiseadust
muuta. Selleks, et Eestist saaks mingil hetkel äri- või sotsiaalriik, peaksime
muutma põhiseadust.
Mida tuleks teha, et Eestis jätkuks rahvusriiklik arengutee?
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rahvusriik ei ole sama, mis üherahvuseline riik, vaid riik, mille prioriteediks on rahvuse identiteedi ja kultuuripärandi kaitse. Kas rahvusriik võib olla ka paljurahvuseline? Šveits ja Belgia seda ju on,
esimene päris edukas, teine suurte probleemide küüsis;
rahvusriik ei tähenda erinevaid õigusi erinevatele rahvastele selles
riigis, vaid positiivset õigust põlisrahvastele, andes nende kultuuri
ja keele arengule täiendavad tagatised;
rahvusriik ei ole immigrantide vaenulik, vaid lähtub eeldusest, et
põlisrahval on õigus säilitada oma traditsioonid, euroopalikud ja
kristlikud väärtused.

Eesti peaks jääma selgelt põhiseaduses kajastuvate põhimõtete
juurde. See tagaks nii rahvusriikluse kui ka parlamentaarse demokraatia jätkumise;
eestikeelse kõrghariduse ja teaduse eelisareng; üleminekut inglisekeelsele kõrgharidusele ja teadusele ei tohiks lubada (kuigi see võib
olla efektiivne, konkurentsivõimelisem ja ka odavam), sest eesti
keele ja kultuuri tuleviku seisukohalt on sellel laastavad tagajärjed;
jätkata lõimumispoliitikat, eeskätt läbi haridussüsteemi, eesmärgiga
tugevdada ühiskonnasisest sidustust;
panustada tööhõivele ja kasutada maksimaalselt kohaliku tööjõu
võimalusi. Võõrtööjõud võib ju olla odavam ja vastata mingi osa
ettevõtete hetkehuvidele, kuid see ei vasta kindlasti ühiskonna kui
terviku huvidele ja aastakümnete pärast sellega kaasnevad sotsiaalkulutused tuleb kinni maksta Eesti maksumaksjal läbi riigieelarve,
sest seda ei tee ettevõtjad, kes kasumi saavad;



konservatiivne immigratsioonipoliitika; loomulikult peab Eesti
täitma oma moraalsed kohustused varjupaigataotlejate ees ja võimaldama perekondadel Eestis ühineda, kui see on põhjendatud.
Kuid samas on Eesti kohustatud hoidma demograafilist tasakaalu.
Riigis ei tohi lasta tekkida olukorda, kus sisseränne ületab lõimumisalase võimekuse. Keegi ei ole õnnelik, kui paarikümne aasta pärast seisame silmitsi getostumisega ja väärtushinnangute poolest sügavalt lõhestatud ühiskonnaga;
konservatiivne rahandus ja liberaalne majandus (korruptsioonita!) ja
tõhusa kontrolliga monopolide üle tagavad kõige paremini turumajanduse toimimise. Ühiskond ei pea olema majanduse, vaid majandus ühiskonna teenistuses. Ainult sellisel moel püsib ühiskond tervikuna ja tasakaalustatuna.

9.
Esitatud loetelu ei ole ammendav. Ühiskond on paljutahuline ja kui
seda püütakse ülemäära reglementeerida, siis asendatakse vaba ühiskond
vanglaga. Võimalik, et esmakordselt ajaloos oleme silmitsi olukorraga, kus
ülipüüdlikkus õigusriigi ehitamisel hakkab piirama vabadust ja demokraatiat. Seaduste tootmine „konveieril“ seaduste enda pärast ja plaanitäitmise
huvides just selleni viibki.
10.
Valed valikud Eesti tuleviku korraldamisel võivad kaasa tuua pöördumatuid tagajärgi, mille tulemusena võime jäädavalt kaotada võimaluse
eesti keele ja kultuuri positsioone säilitada. Sellest said hästi aru ka okupatsioonivõimud mõistes, et kui eestlased jäävad vähemusse oma kodumaal ja
eesti lapsed hakkavad võõrkeeles haridust omandama, on võimalused Eesti
riigi taastamiseks likvideeritud. Oleks eriti rumal teha oma kätega seda,
millega okupatsioonivõimud hakkama ei saanud.
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5. EI SAA ME LÄBI KEELETA

JÜRI VIIKBERG
Sündinud 10. septembril 1953 Raplas, lõpetanud Rapla Keskkooli 1971 ja Tartu Riikliku
Ülikooli soome-ugri keelte erialal 1976, seejärel Juuru keskkooli eesti keele ja kirjanduse
õpetaja. Eesti Keele Instituudi murdeuurija
aastast 1981, sh murdesektori juhataja 19901999 ning Tallinna Ülikooli õppejõud aastast
1990, sh eesti keele professor 2005-2011. Peamisteks uurimisaladeks on murdeleksikoloogia, keelekontaktid ning väliseestlaste eesti
keel. Filosoofiadoktor (PhD) väitekirjaga
„Eesti keelesaared Siberis“ 1989.
Emakeele Seltsi aseesimees, esimees 19921993, Tallinna Teadlaste Maja liige.

ETTEKANNE „EI SAA ME LÄBI KEELETA“
Tallinna Teadlaste Maja konverentsil „Eesti rahvuse kestmisest“
19. 11. 2016
Kui räägime oma rahvast, siis peame silmas ka neid reaalseid ja
sümboolseid sidemeid, mis rahvast ühendavad. Siia kuuluvad sugulussidemed, päritolu, sünnikoht ja eluruum, vaimne sfäär ning loomulikult oma
keel, mis saadab meid igas elutegevuses, mille abil õpime tundma nii
maailma kui meie kaasteelisi, mis ühendab meid vaimus ja hinges ning
teebki meist lõppkokkuvõttes inimesed inimeste hulgas.
Ainult et – ega meil keelest ju kuigi sageli räägita. Pidupäevadel lastakse elada me maal ja rahval, ülistatakse meie priiust ja mehist mehemeelt.
Ja see on kindlasti vajalik. Keelest räägitakse sageli pigem ärevusnoodiga
hääles, keele puhul tuntakse muret, sest keelest hoolitakse. Selle murelikkuse oleme saanud päranduseks oma ajaloost.

Pidagem meeles, et eesti keel pole üksnes vana, vaid eesti keel on
ka suur keel. Üleilmne keelte andmebaas Ethnologue arvestab praegu 7097
elava keelega (lisaks viipekeeled). Otsides nende hulgast eesti keelt, leiame
oma 1,22 miljoni kõnelejaga keele umbkaudu 300. ja 400. keele vahemailt.
Kõnelejaskonna suurust arvestades kuulub eesti keel maailma keelte esimese 5-6% hulka, niisiis lausa suuremate keelte tippu. Päris uhke! Tsiteeriksin siinkohal meelsasti Võru Instituudi juhataja Rainer Kuuba sõnu (ekirjas 17.11.2016): Eesti keel on üle mõistuse suur keel, sest eestlastele ei
taha see hästi pähe mahtuda. Egas muud, kui et eestlased peavad sellega
lihtsalt harjuma. Ethnologue’i andmeil on koodiga ISO-639 eesti keel ühtlasi makrokeel (est), mille alla kuuluvad eesti kirjakeel (ekk) ja võru keel
(vro) ning kõrvale eesti viipekeel. Muide, kõnelejaskonna suurust arvestades kuulub isegi võru keel oma 99 500 kõnelejaga maailma keelte pingereas
esimesse poolde, kuhugi 3000. piirimaile. Samas, kui nüüd arvestada, et
Ethnologue’i andmebaasis on 7097 keelt, aga ÜRO liikmeskonnas 193 iseseisvat riiki, siis tuleb konstateerida, et ega kõik keeled ei jõuagi riigikeelte
marjamaale, suurem osa peab jääma karjamaale vähemuskeelena, millel
pole oma armeed ega laevastikku. Riiklikus arvestuses on eesti keel kindlasti marjamaale jõudnud keel.
Ka siis, kui oleme rõõmsad ja hoiame õigusega pea püsti, teame ju
küll, et see ei ole tulnud iseenesest. Selleks on tehtud tööd ja nähtud vaeva,
on usutud ja loodetud. Hansa aeg oli periood, mil meie ühiskond lõimus
Euroopa elukorraldusega, usureformatsioonist sündis meie kirjavara,
Rootsi aeg elavdas hariduselu. Aga Põhjasõda koos nälja- ning taudiaastatega tähendas katastroofi. 1712. aastaks hindas Heldur Palli eestlaste arvuks
150 000 kuni 170 000. Järgnenud rahuaja, 18. sajandi jooksul eesti rahvaarv
kolmekordistus ja kui August Wilhelm Hupel avaldas 1780. aastal eesti
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Enne muretsema asumist võiksime siiski märgata rohkem seda, millest tunda rõõmu. Meil on põhjust olla oma keele üle uhked. Mõeldagu kas
või sellele, kui auväärselt pikk on meie keele iga ning kasutuslugu. Omaette
väljakujunenud eesti keelena oleme seda kõnelnud tubli 1500 aastat, vähemasti teist samapalju aega enne Kristust elati läänemeresoome keeleühtsuses. Mitmeid oma varasema mineviku perioode tunnemegi intensiivsete
keelekontaktide järgi, sest meil on balti laenud ja slaavi laenud, on alamsaksa, rootsi, saksa jt laenukihid. Mitmed laenulained on eesti keelt tublisti
kastnud, aga keel on sest lisa ammutanud, saanud juurde värskust ning
väge. Keel on meid koos hoidnud ka siis, kui meie armas Läänemere maa
on muutunud õige tuuliselt rahutuks paigaks ja kui me pole olnud peremehed omal maal.
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keele grammatika, siis väljendas see usku, et eesti keelest saab jälle elulooma. Keel jäi elama, murded püsima, tallinna ja tartu kirjakeel kasutusele.
Eesti keel ei ulatunud veel palju kaugemale koolist, kirikust ja köögist, aga
1781. aastal ilmunud Christina Wargi „Köki ja Kokka Ramat“ lisas oma
retseptides eesti keelde juba selliseid noobleid sõnu nagu klasuurima, kräm,
omelet, pasteet, pubbert, pudding, sukaad, wispeldama jpt.
Tagasilööke on olnud muidugi hiljemgi, olgu näiteks venestamine
19. sajandi lõpus või Nõukogude okupatsiooni vältel. Siinkohal tuleks tagantjärele tunnustada meie tublisid esivanemaid, kes lahendasid eksistentsiaalseid keeleküsimusi tervet (talupoja)mõistust järgides. Näiteks tulid 19.
sajandi keskpaiku lahendada nii kirjaviisi kui ka kirjakeele küsimused.
Eesti literaatide ja keelemeeste seisukohaks kujunes, et tartu ja tallinna kirjakeele asemel tuleks arendada välja üks kirjakeel, tallinna kirjakeel, mis
ühendaks kogu rahvast. Selline otsus ei tarvitsenud lõunaeestlastele meeldida. Aga see otsus on säästnud meid paljude teiste rahvaste saatusest (näiteks handid, komid või mordvalased), kellel on kaks või rohkem kirjakeelt
ja üheks rahvaks konsolideerumist polegi toimunud. Kui pidanuksime jagama kas või mordvalaste saatust, siis räägiksid saarlased tartlastega tõenäoliselt vene keeles (nii nagu praegu ersad ja mokšad omavahel). Õnneks
ei võtnud meie esivanemad kuulda ka saksa estofiilide nõuandeid, kes eesti
kirjakeele loomise asemele soovitasid saksa kirjakeelt. Milleks võtta ette
nii suurt ja tulutut tööd, kui saksa kirjakeel on olemas ja valmis – võtke ja
kasutage! Kuid võeti laiema levikuga tallinna keel, võeti uus kirjaviis ning
19. sajandil algas eesti kultuurkeele loomine.
Eesti keele arenguloos on olnud kolm hoogsat tõusulainet. Rahvusliku ärkamise õhin ja vaimustus tähendasid tõusulainet ka keeleelus ja arengus. „Oma keel on väärtus“ kujunes nende noorte sugupõlvede lipukirjaks,
kes 1920. aastail oma riiki üles ehitasid, aga ka nende põhimõtteks, kes
1990. aastail oma riiki taastasid. Iga tõusulaine on eesti keelt elavdanud,
arendanud ja ülendanud.
Seos keelega on tugev juba emotsionaalses mõttes, sest oma keel on
ka kõige armsam ja ilusam. Eestlastele on see saanud käibetõeks alates Johann Heinrich Rosenplänteri ajakirjas Beiträge ilmunud kaunisloost, et kui
Euroopa keeltel ilu järgi mõõtu võeti, võitis eesti keel teise koha itaalia
keele järel. Olen seda müüti kuulnud isegi Siberi eestlastelt kaugel Krasnojarski krais. Polnud nad jalga Eestisse saanud, ent eesti keele ilus ei kahelnud keegi. Kaugel Siberis aitas eesti keelt elus hoida teadmine, et „meil sii
külas on kõege puhtam iesti kiel, sest me esiisad on tuld siia Talina alt“.
Eestis on väljendanud Kodavere talumees sedasama arusaama omal moel:

Kõige selle ilu, armsuse ja headuse kõrval tuleb tunnistada, et keel
ei ole selline omadus, mis rahva või rahvuse külge automaatselt liituks. Inimene omandab esimesena harilikult selle keele, mille keskkonda – rahvasse, hõimu või perre – ta sünnib. Teatavasti on eestlased nii etniliselt,
kultuuriliselt kui ka keeleliselt segunenud rahvas, nagu teisedki Euroopa
rahvad. Ürgselt algupärase ja muutumatuna pole püsinud ühegi rahva keel
ega kultuur, ka mitte usund. Sageli tulebki arvesse rohkem keeli kui üks.
Eespool leidis mainimist Põhjasõda ja selle hukatuslikud mõjud.
Pärast sõjategevuse lõppu saabus laastatud aladele uusasukaid nii üle lahe
Soomest kui ka Peipsi tagant Venest. Kulus paar sugupõlve, kuniks Ivaškadest said Ivaskid ja Oleškadest Oleskid. Nende nüüdsete järglaste puhul ei
mäleta enam keegi kahtlustada ammuseid tulekuid, nii loomulikult on nad
luu meie luust ja liha meie lihast. Olgugi et keelel on väga oluline emotsionaalne tähendus, on tal ka puhtinstrumentaalne funktsioon, sest ta loob inimeste vahele suhtlemist, mõistmist ning arusaamist.
Riigi moodustavad riigikeel ja kodanikud (kõigi oma murrete ja vähemuskeeltega). Tuletagem meelde, et kui 1918. aastal avaldati iseseisvuse
deklaratsioon, siis pöörduti selles kõigi Eestimaal elavate rahvaste poole.
Seitse aastat hiljem, 1925. aastal, võeti vastu vähemusrahvuste kultuurautonoomia seadus, mille alusel said muud päritolu Eesti kodanikud rahus järgida oma esiisade kombeid. Riik lähtub oma kodanikest, mitte üksnes veresugulusega seotud rahvuskaaslastest, ja kui riik peaks tahtma inimestel
kuidagi vahet teha, siis üks selgemaid võimalusi olekski jagada neid kodakondsuse järgi – siin sündinud Eesti kodanikud on eestlased, muude riikide
kodakondsed on aga välismaalased. Juurdetulijate järglastele saaks Eestist
juba sünnimaa ja nii lisandub riigile uusi kodanikke. Kõik meie kodanikud
ei tarvitse rääkida eesti keelt emakeelena, ent riigi jaoks polegi see esmatähtis. Inimesed isekeskis arvestavad loomulikult ka päritolu, sünnikohta,
kodumurret ning rahvust, olgu tegu saarlaste, järvakate, tartlaste, Mõniste
mehkade või (kunagiste) ingerlastega. Riigi ülesanne ja kohus on hoolitseda
oma kodanike eest, kanda hoolt riigikeele funktsioneerimise eest kogu oma
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„Mede kiil one sii kõege pustam eesti kiil, ei õle sel üstegi kiänet egä viänet
siden“. Selle arusaamaga seltsib loomulik teadmine, et nii nagu on erinevad
Eesti maakohad, nii on ka eesti keelel mitu nägu, Halliste mehe sõnutsi
Egän talun esi taar, egän külän esi murre. Muidugi rääkisid mujal, kaugemal
elavad inimesed veidi isemoodi, sest neil teistel oli teine murrak. Aga siiski
mõistetav. Rahvatarkus ütleb, et hobune osta lähedalt, naine võta kaugelt.
Sel moel on saadud perre ka kaugemat murret, kuni minia perekeele suupäraseks harjutas, kuid ühtlasi ka oma kodukeelt lastele kõrva poetas.
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territooriumil ja kõigis elutähtsais keelevaldkonnis, olgu siis tegu riigiasutuste, koolihariduse, tervishoiu, majanduse, liikluskorralduse või massimeediaga. Sest üldkasutatav riigikeel on ühiskonna sideaine.
Vahel võidakse mõtlematult pillata väide, et eesti keel on väike. Nii
see kindlasti ei ole. Suurteks ja väikesteks võib jaotada küll rahvaid, aga
mitte keeli, sest oma ülesehituse ja süsteemi ning funktsioonide poolest on
kirjakeeled, liiati riigikeeled, üsna võrdses seisus. Keel on nii suur, kui ulatuslikud on seda kasutava rahva elutegevus, vajadused, taotlused ning eesmärgid. Nii mõnelgi juhul võib keel olla suuremgi kui rahvas ise. Ka hääbuv keel ei kao päriselt olematusse, kui tal on taga kauane kirjakultuur, kui
selle keeleainest on rohkesti talletatud ning keelesüsteemi ennast hästi kirjeldatud. Kuid niisugune elava kasutuseta keel ei arene edasi, ei rohkene, ei
kasva, vaid mingil tasemel ta lihtsalt konserveerub, õigemini arhiveerub.
Eesti keel ei ole kindlasti väike keel, isegi kui me riik ja rahvas ei
kuulu just suurte kilda. Vastupidi. Eesti keel on nende Euroopa Liidu 24
ametliku keele seas, mida kasutatakse kõnes ja kirjas, millesse järjepidevalt
tõlgitakse EL-i seadusandlikke, majanduslikke ja poliitilisi dokumente ning
millega käib kaasas oma terminiloome. Eesti keel kuulub nende 50 hulka,
milles saab täieliku ülikoolihariduse (kuni doktoriõppeni välja) ja mida kasutatakse teaduskeelena. Ka infotehnoloogiliste võimaluste ja rakenduste,
sh kõnesünteesi poolest kuulub eesti keel 50 enam arenenud keele hulka,
olles paras „tegija“ rahvusvahelises mõõtkavas. Pole üldsegi paha! Nagu
eespool mainitud, kuulub eesti keel maailma keelte esimese 5–6% hulka
juba oma kõnelejate arvu poolest, ent oma staatuselt riigikeelena ja oma
infotehnoloogiliselt ning kultuuriliselt arengutasemelt kuulub eesti keel
kindlasti maailma esimese saja kõige arenenuma keele hulka. Isegi kurikuulsaid nn Nigeeria kirju on Google’i abil tõlgitud juba üsna arusaadavasse eesti keelde, kui keegi „ootamatult lesestunud pärija“ või „rahandusminister“ üritavad meilt meie eurosid enda pangaarvele meelitada. Nali naljaks, hoolimata sellest, et eesti keele arengutase üldiselt praegusaja nõudmistele vastab, läheb keele arendustegevus muidugi edasi, vastavalt elu väljakutsetele ja meie endi vajadustele ning ambitsioonidele. Sõnastada ühiskonnale olulisi keelelisi vajadusi ja viia neid kokku majanduslike võimalustega katsub alates 2004. aastast eesti keele riiklik arengukava.
Täie kindlusega võib väita sedagi, et eesti keel läheb rahvale vägagi
korda ja et eestlased on keeleusku. Juba minevikku taandunud NSV-aastakümneil, kui puudus poliitiline vabadus, sai keelest ja keelekorraldusest
sümboolne võitlusväli, kus lõid kaasa kõik. Vaeti-vaieldi õigekeelsusküsimusi, seirati keelde tikkuvaid russisme ja otsiti sõnavõistluste kaudu uusi

Mis puutub eesti keelde riigikeelena, siis pole keelel endal viga midagi, kuid paremat soovida jätab riigikeele levik ning kasutamine. Juba
inimpõlvepikkuse taasiseseisvusaja jooksul ei ole jõutud veel niikaugele, et
riigikeel funktsioneeriks probleemideta igas Eestimaa nurgas. Leidub piirkondi, näiteks Ida-Virumaal, kus elab hulk Eestis sündinud venekeelseid
püsiasukaid, kelle korter, töökoht ja toidupood asuvad küll siin, kes aga
mentaalses mõttes pole veel Eestisse jõudnudki. Keele- ja infobarjääri ning
üldise Venemaa-orientatsiooni tõttu elavad nad justkui omas mullis Eesti
ühiskonna kõrval, mitte sellega seostes. See ei ole hea ei neile inimestele
ega riigile. Kaasaja muutlikes oludes on järjest olulisem, et riigikeeles toimivasse infovälja oleks haaratud kogu ühiskond, kaasa arvatud nii varasemad kui ka hilisemad juurdetulijad, sest demokraatlik Eesti tähendab ühtlasi avatud ühiskonda ning kasvavat kodanikkonda (ikka ses ühises infoväljas). Eesti rahvas ei moodusta suletud klubi, mille sümboolsed liikmekaardid päranduksid rangelt vereliine pidi (nagu kunagi näiteks baltisaksa aadlikel). Eesti keel on meie ühine keel ka siis, kui kõik inimesed pole seda
rääkinud põlvest põlve. Eestis sündinud inimesed kasvavad Eesti kodanikeks ka siis, kui nende emakeel on mõni muu keel ja sõltumata sellest, kuidas nad ise määratlevad end rahvuse järgi. Sest üks ei välista teist, vaid
pigem täiendab.
Eesti riigil ja ühiskonnal ei seisa ees mitte muretult pilvitu tulevik,
vaid mitugi väljakutset. Tuleks jõuda olukorrani, kus eesti keel riigikeelena
mitte üksi ei sümboliseeri, vaid ka väljendab riiklikku identiteeti. Et avatud
maailma oludes kasvatada kodanikkonda ja tagada ühiskonna sidusus, vajab Eesti läbimõeldumat keele- ja hariduspoliitikat. Sidusa ühiskonna tagavad teatavasti ühine maailmapilt ja väärtussüsteem ning nende saavutamiseks tuleb jõuda ühise haridus- ja inforuumini. Seetõttu ootaks Eesti poliitikutelt riigimehelikkust, et Eestis kehtestataks lõpuks ühtne riiklik eestikeelne üldharidus. Eesti keele positsiooni tugevdamine ühiskonna ühendajana peaks olema praeguse hariduspoliitika üks prioriteete. Teatud arvu
õpilaste erinev päritolu või kodukeel seda ei takista, sest sidus ühiskond on
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suupäraseid sõnu. Keele käekäiku peetakse tähtsaks ka praegu, vabas riigis
ning ühiskonnas. Oleme saanud kalendrisse emakeelepäeva (14. märtsil),
mis pole üksnes riiklik tähtpäev, vaid tõmbab ligi hulga keelele pühendatud
üritusi. Laulik Kristjan Jaak Petersoni sünniaastapäev inspireerib kõnelema
emakeelest ja kirjandusest, mõtestama avalikku keelekasutust ning tunnustama keele kasuks tehtut. Traditsiooniks on muutunud keeleteo konkurss ja
Vikerraadiost etteloetav e-etteütlus, igal aastal pälvib keegi keelemees või
-naine maineka Wiedemanni keeleauhinna.
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ühtlasi arenev tuumik, millest kasvavad ja mille ümber liituvad uued põlvkonnad.
Riigikeel elab ja toimib, uueneb ja areneb loomuldasa, olgu riik suur
või väike. Eesti riigile on omamoodi väljakutse seegi, et kõigiti peaks olema
välja arendatud nii eesti keele õpetamine, arendamine kui ka uurimine, ent
niisamuti tagatud eesti keele täisvereline talitlemine teadus- ja kultuurkeelena. Eesti keele kui riigikeele õppimis- ja kasutamisvõimalus peaks meil
olema lausa üks inimõigusi. Loodetavasti jõutakse niisuguse olukorrani
teadliku keelepoliitika toel, kuid see eeldaks riigimehelikkuse omandamist
ka nendel Eesti poliitikutel, keda on (linna)võimu juurde viinud valdavalt
sisserändajate hääled. Et arenguruumi jätkub, on ilmnenud kas või keeleinspektsiooni ettekirjutustest kohalike võimuesindajate ebapiisavale keeleoskusele.
Arenenud riigikeelega ühiskond hindab keelepädevust laiemaltki, sh
võõrkeelte valdamist. Eesti-suguses paigas geograafilisel ristteel ei ole võimalik ükskeelsusega kaugele jõuda, sestap on siin ajuti kõneldud isegi kolmest kohalikust keelest. Eesti keel on elanud ja kasvanud ka nendel aegadel, kui domineerinud on saksa või vene keel või kui läks moodi soome
keel. Et praegu tuntakse suurenevat muret inglise keele leviva ning tasakaalustamata mõjuvõimu pärast, siis kohalike vastumürkidena võiksid kõne
alla tulla: a) eesti keele kui igakülgselt väljaarendatud keele eeliskasutamine hariduses, teaduses, meedias ja kultuurielus; b) teiste võõrkeele kasutamine inglise keele kõrval. Eesti kultuur on oma olemuselt tõlkeline, seetõttu on elutähtis suhelda võimalikult paljudes keeltes ning võimaluse korral vältida ingliskeelset üheülbalisust.
Sidusa ühiskonna ja mitmekeelsuse tähtsustamise kõrval tuleks
kindlasti pöörata tähelepanu ka eesti keele kui riigikeele staatusele, eriti
avalikus halduses, infoedastuses, kõrghariduses, teaduses jm. Küllap maksab siingi rahvatarkus, et enne lõikamist tuleb hoolega mõõta. Poliitikute
siiras soov suurendada tasuta kõrghariduse seadusega (2013) üliõpilaste
arvu ning samas tõhustada eestikeelset kõrgharidust, ei ole täitunud. Et tasuta õppimine puudutab eestikeelseid õppekavasid, mitte ingliskeelseid,
siis on ülikoolidele tulusam avada järjest ingliskeelseid õppekavasid – välisüliõpilastest saab lisatudengeid auditooriumidesse ning nende õppemaksust lisaraha ülikoolide kukrusse. Alarahastatud ülikoolid ei näe selles probleemi, kui ingliskeelse õppekava kõrval tuleb eestikeelne sulgeda. Kuuldavasti on juhtunud sedagi, et kui eesti- ja ingliskeelsele õppekavale on kummalegi soovijaid napilt, siis pannakse tudengid kokku ja õppetöö toimub
inglise keeles, Eesti maksumaksja kulul.

Nagu öeldud, ei saa me oma keele kasutamisel ja keeleseisu järgides
päris muretud olla, sest teiste keelte mõju pole lakanud, veel vähem kadunud. Tähtis on nende mõjusid tasandada ja kasutada ära oma huvides. Aktuaalseteks väljakutseteks nii ülikoolidele kui ka Eesti Keele Instituudile on
üleriigiline terminoloogiatöö, keelekorpused ja andmebaasid, keelenõu,
keele- ja kõnetehnoloogilised rakendused, keeletugi erivajadustega inimestele, e-teenused keeleõppijatele. Keele arendamine, õpetamine ja uurimine
käivad käsikäes keelehoolde ning korraldusega. Kui kõne all on riigikeel,
siis kindlasti pole see koht, kus kõigepealt hakata kokkuhoidu otsima või
säästurežiimi kehtestama. Oma keelesse tuleb suhtuda hea peremehe kombel. Hea peremees ei hakka uisapäisa keetma suppi kanast, mis talle kuldmune muneb, manitses Riigikogus poliitikuid ajaloolane Marek Tamm. Ütlus meie keel on kallis tähendab ju nii armsat ja südamelähedast kui ka hinnalist ja kulukat, kõike kokku. Ja selleks on vaja nii suurt südant kui ka
kukrut, sest keelt tuleb nagu rahvastki kogu aeg uuesti luua. Ainult nii osutub võimalikuks, et koostöö ja ühiste jõududega saab tagada eesti keele ja
kultuuri säilimise läbi aegade.
Ühiste jõududena tuleb vaadata ka kõiki põlvkondi ja nagu eespool
mainitud, läheb eesti keel rahvale korda. See pole siiski kogu tõde, sest
noorte põlvkondade keelehoiakud on avatumad ja võõrkeelte suhtes palju
tolerantsemad. Juba koolieast alates kasutab suur osa noori igapäevaelus
inglise keelt, nad on harjunud internetist hankima infot, kuulama muusikat,
vaatama filme ja osalema suhtlusvõrgustikes. Maailm on muutunud avatumaks, reisimine hõlpsamaks ja sageli paistab välismaaelu kodusest rikkalikum ning prestiižikam. Nagu on osutanud Martin Ehala, seostavad paljud
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Olukorras, kus tasuta kõrghariduse puhul näib riik olevat oma majanduslikke võimeid selgelt ülehinnanud, ei tohiks keele- ja hariduspoliitika
koguvastutust jätta üksnes ülikoolide õlule. Haridus- ja Teadusministeerium on tegutsenud vastutustundlikumalt, koordineerides keelepoliitikat ka
teadus- ja arendusasutuste, eeskätt Eesti Keele Instituudi koostoimel. Arvestades iga asutuse eripära (ülikoolidel teaduslikud alusuuringud ja õppetöö, EKI-l peamiselt teaduslikud rakendusuuringud), tuleb tähtsaimaks pidada vastastikust koostööd. Niisuguseid riiklikke keeleteaduslikke asutusi
nagu on meil Eesti Keele Instituut, leidub enamikus Euroopa riikides. Riigikeele arendamine peabki olema püsiülesandena jätkuv, mitte hootiselt
projekti- ja õhinapõhine. Õnneks on ülikoolide ja keeleinstituudi koostöö
toiminud siiani sujuvalt, järgides oma kindlakskujunenud tööjaotust. Vabariigi valitsuse otsus jätta Eesti Keele Instituut tegutsema iseseisva arendusja teadusasutusena, oli eesti keele kui riigikeele arengu ja hoolde seisukohast kindlasti positiivne.
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koolinoored oma tulevikku inglise keelega ka Eestis. Eesti keelt hinnatakse
kõrgelt küll perekondliku suhtluskeelena, ent oma tulevast haridust ja tööd
seostatakse pigem inglise keelega. Ka Eesti riigi tulevikku eelistatakse näha
kakskeelse, st eesti- ja ingliskeelse ühiskonnana. Neid inglise keelt tähtsustavaid hoiakuid tuleks võtta täie tõsidusega, sest siit ilmneb, kui suur on
noorte jaoks rahvusvahelistumise tähendus ja võlu. Kindlasti kujuneb üheks
võtmeküsimuseks, kuidas sisendada noortesse optimismi eesti keele tuleviku suhtes.
Eesti keele säilitamine ei tähenda selle varjamist või põue peitmist,
vastupidi, säilitamise all tuleb mõista keele järjepidevat kasutamist, arendamist ja uuendamist. Keel püsib, kui ta areneb ja kosub koos arvutivõimaluste ning infotehnoloogiliste vahenditega, rohkete tõlgetega teistest keeltest (eriti ilukirjandus, eriti luule). Tõlkides ja omandades jõuame kasutamise ja omastamiseni. Ohtu ei kujuta võõrsõnade või tsitaatsõnade kasutamine, ka mitte tõlkelaenud. Keel on elujõuline, kui noortele jätkub emakeelseid ja kodumaiseid iidoleid. Ohtlikuks muutuksid olukorrad, kui eesti
keel võiks kaduda mõnest valdkonnast sootuks (näiteks mõnest rahvusvahelisest ettevõttest, mis tegutseb Eestis) ning keele kasutussfäär aheneks.
Sellel ei tohiks mingil juhul juhtuda lasta.
Oma keelt kasutame enamasti loomuomaselt spontaanselt, justkui
instinktiivselt või ebateadlikult. Eesti keel ei tõrgu ega jäta meid hätta. Keelt
tuleks rohkemgi hinnata ja tema üle uhke olla, sest ta on selle ära teeninud.
See kinnitab ühtlasi me usku oma keele püsimisse. Või nagu annab tõlgendada Eesti Keele Instituudi algustähti: eesti keel igavesti!

TARMO KERSTNA
Sündinud 10. aprillil 1937 Võrumaal VastseAntslas. Lõpetanud 1956 Rakvere Õpetajate Seminari (Kreutzwaldi-nim. Rakvere Pedagoogilise Kooli) ja 1966 ajaloolasena Tartu Ülikooli.
Töötanud 1956-1959 Peipsi kaldal Ranna 7-klassilises koolis, 1959-1962 Võnnu Keskkoolis,
1962-1970 Tartu 10. Keskkoolis tööõpetuse õpetajana, seejärel 1970-1984 samas direktorina,
1984-2002 Ülenurme Gümnaasiumi direktorina;
on 2002. aastast samas koolis ühiskonnaõpetuse
õpetaja ja muuseumihooldaja.

ETTEKANNE „KOOL KUI RAHVUSE HÄLL“
Tallinna Teadlaste Maja konverentsil „Eesti rahvuse kestmisest“
19. 11. 2016
„Kiri algab kirikust, rahvas algab raamatust“ — selline tekst on raiutud Kambja kiriku aeda graniidile. Kambjat peetakse Eestimaa maakooli
hälliks (alates 1686.aastast).
Ühiskonniti on kirjaoskust peetud väga oluliseks ja ammustel aegadel oli see oskus teatud isikute privileeg, vajadus ja vabadus. Haridus on
olnud alati teatud ideoloogia kandja; rahval võimaldati seda omandada vastavalt ühiskonna ja valitsejate vajadustele.
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6. KOOL KUI RAHVUSE HÄLL

Eesti maarahva lugemis-ja kirjutamisoskus tugines kauges minevikus kirikuõpetajate, köstrite, koolmeistrite ja ärksate talupoegade ettevõtmistele, millest räägitakse ka legende: ajast enne seda, kui rahvas hakkas
ennast eestlasteks kutsuma.
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Kust said alguse mõisted „ eestlane, eestimaa, eesti keel”? Sellel on
pikk ajalugu. Äsja ilmus Vello Paatsi uurimus: „Rännates Gutenbergi galaktikas”. Selle alusel võib väita, et geograafiline tähendus ja lingvistiline
tähendus „ eesti” on üsna vanad mõisted.
Niisiis võime arutleda eestikeelse kirjaoskuse ja eestikeelse hariduse
ümber küll ja sellel ongi ettekande põhirõhk.
Kirjaoskuse levik ja omandamine oli suhteliselt juhuslik; 17.saj.
tehti ka maal mõned katsed lugemisõpetust korraldada. Uus etapp algas
Harju-Madise kirikuõpetaja poja Bengt Gottfried Forseliuse tegevusega.
Talvel 1683-1684 õpetas ta ca 40 talupoissi lugema.
1684.aasta sügisel avas ta Tartu lähedal seminari, kus sai lugemisoskuse kätte ca 160 talupoissi, kellest paljud said ka koolmeistriteks. Nii
pandi alus maakoolile, sisuliselt eestikeelsele koolile. Avati 40 kooli, enamus neist Tartumaal ja Lõuna-Eestis. Rootsi võimud nõudsid koolide asutamist ka mõisates. Riigile oli vaja kirjaoskajaid, kirik vajas jumalasõna
tundjaid, et rahvas ka peale kirikus käimist saaks katekismust ja piiblisõna
lugeda. Haridus oli valgus.
Tasapisi ilmus ka eestikeelseid raamatuid, mida kasutasid kirikuõpetajad, köstrid, koolmeistrid ise, kuid talurahvani need muidugi ei jõudnud.
Olen neid mõningaid lugenud, need on üpris huvitavad. Piibel oli kallis,
mõnes kodus see siiski oli. Piibleid jagas kirik koolidele ja koguduse liikmetele ja koguni sadades eksemplarides.
Kahjuks hukkus Forselius reisil Stockholmist Tallinna 1688. Tema
kool lõpetas tegevuse. Põhjasõda seiskas uute koolide loomise pikaks ajaks.
Uus hingamine saabus 1765.aastal, kui Venemaa keisrinna Katariina
II tahtel ja Liivimaa kindralkuberneri G. Browne käsul tuli avada kool igas
mõisas, kus oli 500 meeshinge. Kirjaoskajaid inimesi vajas riik. Külakogukonnad vajasid eestkõnelejaid. Algas mõisakoolide asutamine. Meil on
praegugi ligi paarkümmend kooli, kes pidasid kooli 330.juubeliaastat. Eesti
rahvakoolide ajalugu on oma raamatutes põhjalikult käsitlenud meile tuntud legendaarne professor Lembit Andresen. (Muide ta on lõpetanud ka
Rakvere Õpetajate Seminari). Need raamatud on kõigile kättesaadavad.
Maale tekkis uus sotsiaalne staatus – koolmeistri staatus. Nii nimetati õpetajaid peaaegu kuni Eesti okupeerimiseni NSVL poolt. Enamuses
olid nad mehed ja maakoolide loomise ajal ainult mehed.
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Põhinõudeiks olid, et koolmeister oskaks eesti keeles lugeda, tunneks katekismust, kirikulaulu. Hilisematel aastatel need nõuded kasvasid:
lisandusid kirjutamisoskus, rehkendamine 4 tehte piires, murrud, oskus
mängida orelit, harmooniumi või viiulit, oskus juhatada laulukoori, pasunakoori. Tulid uued õppeained: loodusõpetus, geograafia, turnimine. Õppevahendeid oli vähe, klassiruumis pidid olema Iisraeli kaart, gloobus, 19.saj.
hilisemal perioodil muidugi ka õpperaamatud.
Külakooli õppeaasta oli lühike – 5-6 kuud. Oktoobrist- aprilli keskpaigani, siis pidid poisid karja minema. Kooli pidid minema poisid
10.eluaastast, kui kodus ei suudetud lugema õpetada. 1787.aastast võisid
kooli tulla ka tüdrukud. Otsustaja oli kirikuõpetaja. Kodus õppijad lapsed,
pidid aeg-ajalt koolis käima „ katsumistel“ ja oma lugemisoskust tõestama.
Kirikuõpetaja kontrollis. On andmeid, et sel ajal Lõuna-Eestis ca 60 % talupoegadest oskasid lugeda ja ka paljud pereemad, kes koduski lapsi õpetasid. Üks esimesi koolmeistreid, hilisemaid kuulsusi oli Carl Robert Jakobson, kes alustas Tormast. Tema kirjutatud kooliraamatud on aegumatud.
Tema lugemisraamatu 2. osa keelustati Riia kiriku-ja koolivalitsuse poolt,
sest seda loeti liigselt „isamaaliseks”.
Koolmeistrite hulgas oli väga erinevaid isiksusi, erinevate oskustega. Reola kooli esimene koolmeister (1766) oli keegi Matsi Toomas,
mõisa viinapruul. Arvata võib, et oma aja kohta väga tark mees. Mõisnikud
saatsid koolmeistriteks ka selliseid mehi, kes nende arvates päris vajalikud
töömehed mõisale ei olnud. Koolmeistri palk ei olnud perele piisav ja nii
tegelesid koolmeistrid õpetamise kõrval ja tihti ka sellel ajal käsitööga: tegid regesid või vankreid, tünne jms. Üks koolmeister olevat valmistanud
hoburakmeid (päitsed, ohjad), siis olevat poisid eriti vaiksed olnud.
Õpilaste teadmisi hinnati täiesti tänapäevaselt, sest ka meil on „kujundava hindamise” kampaania. Olen näinud koolitunnistusi, kus on hinded: „rahuldav, hää, käib küll, tuleb pingutada, läheb korda, sant”.
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Milles see staatus seisnes? Neid ei kutsutud kroonusse, nendele ei
tohtinud anda ihunuhtlust, nad võisid toimetada teatud kiriklikke kombetalitusi, nad kindlustati elatusvahenditega: kas rahapalk, naturaaltasu või anti
koolimaad, mida pidi ise harima. Koolmeistrit võis karistada rahaliselt, aga
võis ka mõisniku tahtel päevapealt vallandada. Peale selle oli tal eriline seisund ka külas, ta oli autoriteetne isik. Ta oli meister, oskaja. Kooli sisu ja
tulemus sõltusid koolmeistrist. Kaasajaga võrreldes olid koolide varasemal
perioodil nõuded tema oskuste suhtes mitte eriti kõrged, kuid peab arvestama ajaga. Tänapäeval võib algkooligi lõpetaja olla temast targem. (Sel
ajal oli koolmeistrite hulgas ka meie mõistes alaealisi).
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Koolmeistreid oli ka aia- ja mesindussõpru. Nii oli Tartu 10. kooli
rajaja (1889) Mart Reinik aednik ja mesinduse arendaja Eestimaal, tema
teened on ka vastava mälestusmärgiga tähistatud Tartus (Vanemuise 48,
Aireke Taniloo-Bogatkina skulptuuriga). Ta oli koolijuht 1889-1929, rajas
ka kooli juurde aia, mis koolilt aga ära võeti ja elumaja asemele ehitati,
kooli protesti ei arvestatud. Kooliaiad ongi koolide juurest kadunud, kuigi
nad vanal hallil ajal (meenutame Palamuse kooli Tootsi peenraid) ja nõukogude ajalgi olid kohustuslikud.
Roheline elulaad oli ju hädatarvilik ja on praegugi uuesti moodi tulemas.
Sügisel 2016 tähistas Ülenurme Gümnaasium hariduse 250. aastapäeva, sest 1766 rajati tema eelkäija, Reola vallakool. Valla territooriumil
oli veel 2 kooli, kuid need majad hävisid sõjas ja nende arhiivid sammuti.
Kõik 3 kooli kuulusid Tartu Maarja koguduse alla, kirik hävis koos oma
arhiividega. Nüüd lubatakse kirik uuesti avada 2019. aastal laulupeo 150.
sünnipäevaks; just selles kirikus peeti esimese üldlaulupeo esimene proov,
küll suletud uste taga, sest kardeti, et kõik ei suju kenasti. Soomlane J. Aspelin kirjutas sellest ülistavalt: „Proov sujus ja 800 meest laulsid nagu üks
suu“. Selles kooris oli palju koolmeistreid, eelkõige laulu- ja pasunakoorijuhtidena. Maarja kiriku õpetaja Adalbert Hugo Willigerode „katsus” korduvalt ka Reola, Külitse ja Soinaste kooli. Laulupidu ja hilisem selle kajastamine kutsusid esile patriotismi tõusu. Laul ühendas rahvast maakonniti.
(Ei olnudki haldusreformi vaja).
Oma eriala patrioodid ja kindlasti rahvuslased olid kõik tolleaegsed
koolmeistrid.
Koolmeistriteks ajavahemikul 1766-1920 oli Reolas 13 meest ja üks
naine.
Kust teame kõike seda, kui arhiivid olid hävinud? Aga tänu koolmeister Arnold Hirschile, kes töötas Reolas 1897-1915, mil kirikuarhiivid
olid olemas. Mõisnik vallandas ta ja tõstis perekonna korterist välja päevapealt, see kutsus kohapeal esile suure rahulolematuse, kuid läbi ajaloo on
kool ja õpetaja jäänud enamasti ikka kaotajaks. Arnold Hirsch kirjutas tänutäheks rahva toetuse eest 1930.a paikkonna „Reola” kroonika, milles on
andmed kogu küla arengu kohta alates varasematest aegadest. Talude nimed, kombed, seltsielu jne. See käsikirjaline kroonika, mida ta oli ka mitmel korral redigeerinud, on praegu Ülenurme Gümnaasiumi muuseumis.
Koolmeistrid ongi paljudes paikades olnud kohaliku ajaloo hoidjad
ja kirjapanejad. Tänapäeval on paljudel koolidel oma ajalugu talletatud ja

Oluline on märkida, et koolmeistrid on olnud alati poliitiliselt aktiivsed.
Küllap seetõttu on võõrvõimud (sakslased, venelased jt) ikka kõigepealt arveid õiendanud ja ühiskonnast isoleerinud koolmeistreid. Tean paljusid, kes on istunud vanglas, hukatud, ametist maha võetud, välja saadetud
nii saksa kui vene võimude ajal. Minu esimene õpetaja Karste koolis oli
seminariharidusega naine. Kui läksin 1.klassi 1945.a., oli ta koolijuhataja.
Hommikuti laulsime Eesti hümni. Tema saatis klaveril. Võeti direktoriametist maha, kuid õpetajana töötas edasi, sest maal ju peale sõda oli raskusi
õpetajatega. Tema viis meid (1947) esimest korda jalgsi (vahemaa 14 km.)
Otepää kiriku juurde, kus need lipureljeefid olid veel olemas. Küllap ka
rääkis neist.
Mul on meeles, kui lasti õhku vabadussõja mälestussammas Kanepis, müra kostis meile taluõue (vahe 7 km). Hiljem sain teada, mis ja miks.
(Praegu taastatud). Nii said noored algteadmisi oma riigi ajaloost kooliväliselt.
Omaette sümboliteks kujunesid ja on jäänudki koolimajad, ka need,
kus praegu töötavad koolid või suletud koolihooned. Mahajäetud hooned
või kunagiste koolide asupaigad on paljudes kohtades mälestuskividega tähistatud. Kahjuks on paljud mahajäetud koolimajad müüdud erakätesse, ka
välismaalastele ja nüüd lagunenud, võssa kasvanud, unustatud.
Kurb on lugeda Rein Muuluka raamatut „ Eestimaa mahajäetud paigad”, kus on ka mahajäetud koolimajade pilte.
Aga rahva mälu on püsiv ja inimesed käivad neid paiku kummardamas.
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enamasti on seda teinud õpetajad, nagu nad on rajanud ka koolimuuseumid,
põhiliselt ühiskondlikus korras. Ilmselt on praegu parim koolimuuseum
Tallinnas Gustav Adolfi gümnaasiumi oma.

Koolimaju on ehitatud igal ajastul, ehitas mõis, ehitas riik, ehitas
rahvas omaalgatuse korras, nagu näiteks Reola uus koolimaja (1927). Vald
andis palgid. Eesti taasiseseisvumisel oli täiesti terve, praegu rüüstatud.
Algselt paiknesid paljud rahvakoolid ja mõisakoolid enamasti pikkades puithoonetes, kus oli ka koolmeistri korter, tihti olid kõrvalhoonedki
koolmeistri loomade tarbeks. Koolihooned, eriti hilisemas ajas, olid polüfunktsionaalsed: koolimaja kasutati ka palvuste pidamiseks paar korda nädalas, siin võis olla ka raamatukogu, seltsimaja.
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Oli kombeks ehitada uuteski koolimajades korter koolmeistrile ja
kindlasti ka kojamehest koolivalvurile. Ilusaid maju ehitati, näiteks Rakvere 1. Keskkooli hoone, sama projekti järgi koguni 4. Uhkeid koolimaju
ehitatakse kaasajalgi, näiteks Ülenurmel (1984).
Iga vald püüdis oma koolimaja korras hoida. Kui majandid alates
N. Hrustšovi ajast, jalad alla said, siis olid agarad uute koolide rajamise
eestvõtjad jõukad ja ka vähemjõukad kolhoosid. Oli auasi omada kolhoosi
territooriumil Oma kooli. Kui tuli üldise keskhariduse nõue, siis rajati juba
keskkoolid. Neid oli kümneid. Enamasti eriprojektide järgi. Linnadesse ehitati ka, kuid juba tüüpprojektide järgi, neidki on kümneid. Siis õpilasi jätkus. Maal hoolitsesid koolide eest majandid, linnades ettevõtted ehk šefid.
Riik sundis.
Palju sõltus kooli juhtkonna ja ettevõtte juhtide suhetest. Suur osa
kooli mainel oli vilistlastel. Oluliseks peeti ajaloolist mainet. Kooli loeti ja
loetakse igas ühiskonnas ülioluliseks organismiks. Organism ju elab. Teda
on riigis tunda. Organismiga peab arvestama. Riik sekkub ja seab koolidele
teatud eesmärgid, keelud, käsud, pidevad suunised, mida aeg-ajalt muudetakse. Ühiskond tahab koolilt ja õpilastelt alati midagi saada. Kool ja haridus määravad ka ühiskonna jätkusuutlikkuse. Ühiskond vajab väga erinevate teadmiste ja oskuste ning võimetega inimesi, seetõttu on toimunud ja
toimub ka tänapäeval koolide lahterdamine õppekavade ja programmide
järgi: algkoolid, põhikoolid, keskkoolid, kõrgkoolid; uus temaatika on eliitkoolid, riigikoolid jne.
Oluline on teadmine: kui ei ole rahvuskooli, siis ei ole ka tugevat
ühiskonda.
Seepärast on arusaadav, miks on praegu koolide ühendamine nii valuline. Toimub lausa koolide giljotineerimine – see tähendab keskkooliosa
eraldamine ja riigigümnaasiumide loomine, nn. puhaste gümnaasiumide
loomine. On see õige või vale? Minu arvates on tihti õigustamata ja põhjendused otsitud: koondame paremad õpetajad, loome suuremad võimalused, linnas on paremad võimalused, jne. Tuletame meelde, et meie varasema kultuuri arendajad ja suurkujud on enamasti pärit maaoludest. Inimesi
on meil vähe. Minu arvates on kõik head ja vajalikud. Mittesobilikke on ka
ette tulnud, kuid ülivähe. Loome koolidele parema materiaalse baasi. Tõstame õpetajate palga Soome vabariigi tasemele!
Kuigi paljud koolid on suletud, alles on varemed, mälestuskivid ja
endised õpilased käivad periooditi ikkagi koos. Miks siis? Kas ainult nostalgia? Ei, see on ühistunne, see on rahvustunne, see on omariikluse tunne.

Kui tulin Tartusse 1962.aastal, siis ei saanud õpetaja kohta. Ühes
kohas öeldi, et ei ole KP liige. Õpetajakohti linnas ei olnud, aga et oli puudus tööõpetuse õpetajatest, siis sain tööõpetuse meistriks 10. Põhikoolis.
Niisiis ka mina olin meister 8 aastat. Kohtudes oma kolleegidega, selgus
ajapikku, et paljud meistrid olid sundkäinud kaugel kodumaast ja Hrustšovi
ajal tagasi tulnud. Tartus sel ajal tööõpetuse meistrid nemad olidki, õpetajaharidusega soliidsed mehed, kes olid näinud juunipööret ja mõnikord ka
sellest pisut pajatasid. Nende hulgas oli ka Julius Niklus (sen.). Nemad koolitasid mindki, harisid ilmavaatelt.
Vabadussõja ajalugu meenutades teame, et paljud noored ohvitserid
olid ju koolmeistrid, J. Kuperjanov jt. Eks läinud nende eeskujul sõtta koolipoisidki Tallinnas, Tartus ja mujalgi.
Näiteks, Reola koolis töötas 1920-1947 Karl Rüütli: ohvitser, vabadussõjast osavõtnu, kutsega õpetaja. Ta vallandati 1947 formuleeringuga:
„Vallandada hariduse huvides”. Võeti ära ka pension. Mees pidas mitu aastat võitlust. Õnneks sai tagasi pensioni ja ka välja maksmata osa. Tema toimik koos originaaldokumentidega on koolimuuseumis.
Ühiskonnas on oluline teatud poliitiliste ainete õpetamine. Eesti Vabariigi aegsed õpetajad olid isamaalised ja tolleaegsed õpikudki olid isamaalised. Isamaaline kasvatus oli aukohal, nagu oli aukohal ka vastav atribuutika ja presidendi pilt. Inspektor kontrollis.
Linnakoolidel on olnud mitmeid võimalusi õpilaste väljaviimiseks
linnaoludest (suvelaagrid, matkad). Seda jätkati ka nõukogude ajal.
Tartus olid maal omad majad – puhkebaasid – 5., 7., 8., 10. koolil.
Ilusates paikades. Need olid klassivälise tegevuse paigad. 10. koolil oli
maja Pangodi järve ääres - „Pangodi Vabariik„ - oma president, lipp, hümn.
Tean, et tore baas oli Kadrina Keskkoolil, koguni mere ääres, oli teistelgi
koolidel. Sellega väidan, et koolidel oli omategevuseks veidi ruumi.
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Kuni su küla elab, elad sina ka. Võib parafraseerida. Seni kui kool elab,
elab küla ka!

Ajaloo õpetamine nõukogude koolis oli keerulisem, Eesti ajaloo
osas eriti. Tänu tolleaegsele haridusministrile Ferdinand Eisenile oli meil
siiski terve ENSV ajaloo kursus ja õpikki oli olemas, ka dokumentide kogumikud jne. Kuidas õpetati? Interpreteeriti, see sõltus õpetajatest. Oli nii
ja teisiti. Leidus ka selliseid õpetajaid, kes olid võrdlemisi roosad ja neil tuli
ette konflikte õpilastega, sest oma vanemate, vanavanemate kaudu oli eesti
39
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ajaloo tundmise aluspõhi kaua aastaid ikka nn. Eestiaegne: „Ma tahaksin
kodus olla“ jne.
Mõned õpetajad tõid õpilastele nende vaadete pärast ka jamasid
kaela. Neist on ajakirjanduses juttu olnud.
Ülenurme õpilased tõid sini-must-valge lipu esmakordselt kooli lõpuaktusele 1988.a. juunis. Keegi ei astunud vahele, keegi ei öelnud midagi
taunivat ka hiljem. Lõpupildid on sündmuse tunnistuseks. Kust tuli tõuge?
Lähiminevikust!
Olen kriitiline, sest praegu isamaalisest kasvatusest eriti ei räägita.
Nüüdses koolis enamasti kodutütreid ei ole, skaute ei ole, noorkaitseliitlasi
ikka juhtub. Paraadidele neid jätkub, kuid koolisisestel üritustel on kohata
harva.
Aeg-ajalt haridusministeeriumis räägitakse patriootilisest kasvatusest, kuid õppekavades seda otsestelt ei ole. Üks minister võttis kunagi tööle
isegi vastava spetsialisti ja meile teda ka Tallinnas ühel üritusel tutvustati—
rohkem ei ole sellisest spetsialistist enam kuulnud.
Ma viiksin sisse ka sõjalise algõpetuse kohustuslikus korra. Iga
noormees peaks olema valmis astuma relvaga käes isamaad kaitsma. Koolist nad sellist algõpetust ei saa. Ülenurme vallas Ülenurme koolis on töötav
ja litsentseeritud lasketiir olemas. See on kallis ettevõtmine.
Kuid vajalik. Võiks ka praegu laiemalt kasutada. Nõukogude ajal oli
meil koolides sõjaline õpetus. See eesti poiste õige isamaalisus lõi välja kevadistel koolidevahelistes välilaagrites, sest vene koolidega oldi ju koos.
Pingeid oli. Eesti koolides olid sõjalise õpetajad eestlased.
Heameel on märkida, et paljud noored peavad siiski oma riigi kaitsmist oluliseks. Minu kunagistest õpilastest on mitmed käinud rahumissioonidel, õnneks tervelt ka tagasi tulnud. Päris paljud on lõpetanud kaadriohvitseride koolid ja teenivad ka praegu kaitseväes või õpivad Tartus Kaitsekolledžis – kümmekond tuleb ära. Üks vilistlane on kolonelleitnandi auastmes.
See kirjutis on lühike mõtisklus koolist ja tema arengust läbi mitmesaja aasta. Kooli tähendust, kahjuks filosoofilises plaanis alati ei aduta. Tugevat ühiskonda ilma rahvuskoolita ei ole olemas. Tugevat majandust ilma
koolita ei ole ka olemas. Seda peavad riigijuhid arvestama.
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Kool on läbi aegade olnud rahvuse kujundaja, õpetajad peamised tegijad. Mõni riik hoolitseb väga oma õpetajate eest. Meie riik veel eriti mitte.

Õpetajad - pedagoogid - koolmeistrid olid, on ja jäävad. Nende töö
on tänu väärt!
Alati on mõtet meenutada ka neid legendaarseid koolijuhte, kes on
eesti kooli edendamiseks teinud hindamatult palju: Paul Lehestik, Artur
Tiki, Kalju Teras, Heino Mägi, Kalju Aigro, Armas Kuldsepp jt.
Kambjas on küll Forseliuse seltsi poolt organiseeritud mälestusmärk
rahvuskoolile, kuid Eestis võiks ja peaks looma ühe mälestusmärgi ka koolmeistritele.
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Kool oli, on ja jääb.

41

KONVERENTSIDE „EESTI RAHVUSE KESTMISEST“ 19.11.2016 ja 11.11.2017 KOGUMIK

42

7. EESTLUS JA TEMA PÕLLUMAJANDUS

ARVO SIRENDI
Sündinud 4. aprillil 1939 Harjumaal Kuimetsa
vallas. Lõpetanud raamatupidajana 1956 Ravila
Põllumajandustehnikumi, 1963 Eesti Põllumajanduse Akadeemia agronoomia erialal; 1971
kaitsnud põllumajanduskandidaadi kraadi.
Töötanud Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse
Instituudis vanemteadurina 1973-1978, Kuusiku Katsebaasi direktorina 1978-1982, ENSV
Agrotööstuskomitee peavalitsuse asejuhatajana
1983-1987, Eesti Maaviljeluse Instituudi asedirektorina ja direktorina 1987-1991; 2003. aastast põllumajandusdoktor. Olnud EV Ülemnõukogu ning Riigikogu VII, VIII, IX koosseisu
liige, Põhiseaduse Assamblee liige 1991-1992.
Tallinna Teadlaste Maja liige.

ETTEKANNE „EESTLUS JA TEMA PÕLLUMAJANDUS“
Tallinna Teadlaste Maja konverentsil „Eesti rahvuse kestmisest“
19. 11. 2016
On teada, et iga inimese maailmavaate kujunemise toeseks ja raamistikuks saavad just aja ja ruumi taju, kusjuures selle vaimse sisu moodustavad elu praktikas kinnistunud ja tervikuks seotud sotsiaalsed väärtushinnangud. Inimene aimab, miks ja mida ta ei tohi teha ning kui kaugele
tema vabaduse loomuomased piirid ulatuvad niihästi kogukonna sees, kui
ka sellest väljapool. Maailmavaate avardumisega uueneb selle sisu ja laienevad esialgsed välispiirid.
Umbes 12 000 aastat tagasi toimus maailma ajaloo tähtsamaid
muutusi inimmõtlemises, kui suur osa inimkonnast avastas põlluharimise ja
jäi paikseks. ”Antropoloogilised tõendid kõnelevad ometi selget ja ühist
keelt: kui inimesest sai põllupidaja, toimus tema teadvuses kõige imestustäratavam muutus kogu ajaloos.” (Wilber, 2014). Ürgses inimeses hakkas

Kui korilasele ja kütile tähendas surematus eluajal ellujäämist homseni, siis põlluharija maailm on pikendatud aja maailm, kus olevikus tehakse ettevalmistusi ja pidevat sihikindlat tööd tulevas(t)e aasta(te) saagi
loomiseks, seega oma mõtetes kantavate realistlike tulevikueesmärkide, sihtide ja -hüvede saavutamiseks.
Maaviljeleja tegevusväli pole pole mõõdetav üksnes maapealse
aja kaudu, vaid sellele lisanduvad ka maa pindmise kihi kolm ruumimõõdet, kuhu kinnitada taime ning oma juured. Maa elamiskõlblik
ruum on seega aja ja ruumi ühtsus, see on ka inimese ja kõigi muu
elava vahel ära jaotatud ja inimese poolt hõlvatud inimelu ja tegevuse
ruum.
Inimesel on kõlbeline vastutus kõigi ökosüsteemide eest, mille inimkond on võtnud enda kasutusse- tugevama-targema eesõiguse ning eelisseisundi kujutluse alusel. See on looduses kehtiva eetikavaba konkurentsiseaduse omakasupüüdlik laiendamine inimese huvidesfääri, millega inimkonna võimete kiire arengu tulemusena kaasnevad biosfääri loomuliku tasakaalu kõigutamise, loodusliku liigilise mitmekesisuse paratamatu kahjustumise, mõnede eluressursside väljakurnamise, reostuskoormuse kasvu jm
võimalikud ökosüsteemi ohud. Inimkond kui hüvede, elu ja ilu edukas
looja, on oma katkematus progressis saanud tegevussfääri regressi sünnitajaks – eluslooduse, elukeskkonna ja tsivilisatsiooni kasvavate probleemide
ja ohtude ilmaletoojaks.
Inimkond on siiski küllalt teadlikuks saanud, et vastutamise aega ei
saa enam kuhugi edasi ega kuidagi kõrvale lükata. Inimese ja inimkonna
aeg saab otsa. Vastutuse ruumist pole kuhugi väljapääsu.

KONVERENTSIDE „EESTI RAHVUSE KESTMISEST“ 19.11.2016 ja 11.11.2017 KOGUMIK

idanema ja arenema Inimene kui looja. Ajalooliselt sai ja jäi põlluharimine, mis annab tänapäevani 95% inimtoidust, inimeste elu ja surma küsimuseks. Aastatuhandeid on see pea kõigi töövõimeliste meeste ja naiste,
ent kaelakandmisest saadik ka laste tööks ja tegevusalaks.

Tänapäeva inimesel on alati kõigega kiire. Meil pole aega normaalsel viisil valimas käia, soovitakse aina kiiremat internetti, süüakse kiirtoitu,
eelistatakse „kähkukat“, kavandatakse Euroopasse kiirraudteed, millel pole
kuskil aega peatuda, et reisijaid peale võtta või väljuda lasta. jne. Kiire on
ka sisemajanduse koguprodukti (SKP) suurendamisega.
Kui Lääne suunas rändavate eestlaste eellased hõimud jõudsid
juba 6000 aastat tagasi Läänemere kallastele, siis jäid nad siin paikseks, sest meri oli vastas. Otsiti koriluse kõrval maaviljeluse ja karjakasvatuse võimalusi, st ellujäämise võimalusi.
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Agraarkultuur on maarahvakultuur, kusjuures esimeses peetakse eelkõige silmas viljelusmajanduse tööd, tegevust ja sektorit, teises
selle kultuuri kandjat, seda loovat ja hoidvat subjekti. Mõlemad vastanduvad teatud kindlas suhete diapasoonis linnakultuurile (urbaankultuurile) ja elitaarkultuurile, ent need on siinmail Eesti maarahva- või talupojakultuuriga võrreldes tuhat aastat hilisema tekkega.
Üha enam on inimesed teadvustanud, et põllumajandus on elu ja
surma küsimus, sest elanike arv, nii omade kui võõraste arv, on üldjuhul
ranges otseseoses elatusvahendite hulgaga, mida põllumajandus annab ja
mis omakorda oleneb agraarkultuuri tasemest. Põhjarahvastel polnud aastatuhandeid õnnestunud luua toiduainete talvevarude ülejääke või isegi piisavaid reserve. Kuid talv kehtestab reservide tarbe ja nõude. Põhjarahvastel
on muistendeid ja rahvalaule, milles räägitakse väikelaste orvuks jäämisel
nende paratamatust surmast, sest kasulapsi võeti siinse inimasustuse alguses väga harva. Polnud harvad juhtumid, kui vanad inimesed lahkusid raskematel aastatel kodust juba talve hakul tundrasse vabasurma. Liigsed suud
söögilauas tähendasid üldise nälja ja viletsuse kasvu.
Maarahva, meie Kungla rahva rahvuse-eelne enese-identiteet,
on muutumatuna püsinud ligi pool aastatuhandet, sest puudusid jõud
ja oskused, tahe ja soov ning lootused sellest väljumiseks. Aga ikkagi
on selle üle oldud uhke nii tava- kui loomuõiguse alusel. Seda rahvuseeelset priiuseajast pärit romantiseeritud enese-identiteeti hoiti läbi pimedate aegade kui pühadust, kui varjul hoitud valgust, mis hakkab vabaduse lootuses heledalt kiirgama. Aeg-ajalt plahvatas see ja sütitas
paiklikud või enamust Eestit hõlmavad ülestõusutuled.
Maa on olnud alati meie sisetunde kohaselt meie oma; võõraid maatahtjaid-vallutajaid on ikka peetud ajutisteks, kõrvalisteks, kutsumata külalisteks. Alles XX saj lõpust alates on maad väljapoole müüki pandud, kui
on puudunud muud väliskaubanduse defitsiidi katteallikad, kui maa oli
eraomanikul kergelt kätte saadud.
Agraarkultuuri (maarahvakultuuri) on pärandanud niihästi meie
ajastule kui ka kõigile varasematele ajastutele kogemustega inimesed, nad
pärandasid oma töökogemuse elatusvahendite hankimiseks, looduse hõlvamise oskuse ja elutarkuse. Me aga ei käsitle agraarkultuuri üksnes pärandina, normide ja väärtuste kogumina, vaid eeskätt ajas pidevalt areneva
nähtusena, mis mitte ainult ei teki kommunikatsioonis, vaid ka uueneb ja
progresseerub selles pidevalt. Ja üldsegi mitte üksnes samas keeleareaalis,
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Põllumajanduslikud oskussõnad (külv, lõikus, külvide hoolekanne
jm), mõisted ja seosed on ju kandunud üle laste kasvatusse. Põllumees hakkas kõrgelt hindama haridust ja teadmisi. C. R. Jakobson märkis, et sellel,
kellel on kasutada lisaks nooruse jõule ja eellaste kogemusele veel ka koolitarkust, sellel on kahevõrra rammu.
Maarahvakultuuri üldinimlikkus väljendub agraarfilosoofias, agraareetikas, agraaresteetikas ning vaimukultuuris üldse, mis on aluse loomult pragmatistlik, sest põllumees seab sellesse oma elu ja töö praktilised
sihid, üldised ja konkreetsed eesmärgid, järjepidevad ja igikestvad tulevikukavad. Põllumehed ei püüa end vastandada neile, kes peavad kultuuri
puhtakujuliseks vaimu- ja loometegevuseks, millel pole otsest seost ei praktika ega loodusega.
Maarahvakultuuri(de) filosoofiline alus on olnud arhetüübilt ja kõigisse muutustesse suhtumuselt talupoeglikult konservatiivne. Talupoja
mõistus on kainelt kaalutlev ja see on olemuslik talupoja tarkuse suhtes. Tarkus on mõistuse kontrolli all, mõistus on võimaluse allikaks olla
teadlik igasuguse tarkuse mittepiisavusest; sellest tuleneb kohustus olla
ettevaatlik. Maarahvakultuur on oma aluspõhimõtete sisu poolest
kõikjal üldinimlik, ilmastiku ja kliimarežiimi mõttes regionaalne ning
oma aksioloogilise (väärtusõpetuse) mitmekesisuse väljendamise mõttes rahvuslik. Sõltuvus ilmastikust kui vääramatust jõust, seob agraarkultuuri religiooni, teaduse, mütoloogia ja esoteerikaga. See toob sisse ka
kaose ja juhuslikkuse faktori eriti nendes tingimustes, kus äärmuslike juhtumite sagedus on suur ning saakide kõikumise määr ulatub näljasurma
ohust kuni tarbimise külluseni. Leib on elus sama tähtis nagu püssirohi sõjas. Üksnes see rahvas võib oma iseseisvusele kindel olla, kellel leib ja leivakõrvane on oma, ütles C.R. Jakobson.
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vaid kindlasti ja veelgi enam üldinimlikus plaanis, kuigi igas lokaalses agraarkultuuris on tunda kas mingit rahvuslikku vundamenti või koguni alusmüüri, isegi vaimset toest või arhitektuuri.

Igatahes kümme tuhat aastat tagasi, mil inimene alustas maaviljelusega, jättes küttimise ja koriluse kõrvaltegevuseks, ulatus kogu
Maa rahvastik vaid viie miljoni piiresse. Praegu on inimesi 1,5 miljonit
korda rohkem. Eesti territooriumi 4,5 mln ha-l võis looduse andide arvel algselt ära elada vaid 6000 inimest. Teadlased on jõudnudki järeldusele, et 2500 aastat tagasi elas Eesti aladel umbes 7000 inimest.
Mida oli looduslikust keskkonnast praktilisse kasutusse võtta? Ühed
loomad-linnud sobisid inimese teenistusse paremini kui teised, ühed taimed
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sobisid paremini kui teised. Lammas, kits, siga ja veis said kodustatud pärast koera, hobust ja kodulinde. Mõned loomad Euroopas, Aasias ja Aafrikas õpetati veojõuna tööprotsessides osalema, nagu koer, hobune, eesel,
kaamel, veis, elevant, põhjapõder. Eestis oli tööloomana oluline veis ja veel
hiljem ka hobune, kelle kohta öeldi, et sa toida teda kui venda ja seo kui
varast.
Otsustava tähtsusega inimese toidulaual on kultuurtaimena kasvatatavad teraviljad kõrreliste sugukonnast, mis tänaseni annavad põhitoidu
enamikule rahvastele. Nendest tähtsaim on riis, mis on põhitoiduks peaaegu
kahele kolmandikule maakera elanikest. Riis nõuab rikkalikult niisutatavat
maad ning palju käsitsitööd, kuid annab 2-3 saaki aastas. Teisel kohal on
laialdase areaaliga nisu perekond, eriti harilik (pehme) nisu ja kõva nisu.
Mais on teraviljade hulgas saagivõimelt suurim ja oli põhitoidus ürgsetele
Kesk-Ameerika soojades piirkondades elanud rahvastele. Olulised on lõunamaades ka hirss ja sorgo.
Põhja- ja Ida-Euroopa ning Siberi rahvastele on kõige olulisemad
toiduviljad olnud oder, hiljem ka rukis. Praegu toodetakse 95% rukkist
Uurali mägedest Reini jõeni laiuval alal. Rukis tuli laialdasse kasutusse
vaid tuhat aastat tagasi. Oli ju vaja üht sellist tugeva juurekavaga teravilja,
mis oleks stabiilse saagiga põhjala karmi talve ja põuase suve tingimustes,
mida saaks koristada ja põllul järelvalmida lasta augusti algusest peale, mil
ilmastik on selleks soodus, ja et seeme oleks kasutatav samal aastal sügiskülviks, kas alepõllu tuhka või pärast odra kui nõudlikuma kultuuri koristamist. Oli vaja teravilja, mis kasvaks jõuliselt kõigil mullatüüpidel liivast
turbani ja happelisest neutraalseni, mis oleks konkurentsivõimeline võitluses nii juur- kui seemneumbrohtudega ning mis oleks kõrge stressitaluvusega sügisest sügiseni. Selline on rukis, just talirukis, meie püha leivavili.
Nisuleiba (saia) peeti siis ja ka veel sada aastat tagasi ikkagi lihtrahva toidulaual täitumatuks unistuseks.
Valdavalt oli kolmeväljasüsteem kasutusel XVII sajandist peale ja
mitmeväljasüsteemile mindi üle XIX sajandi keskpaigast. Tol ajal jäeti üks
väli kolmest kesaks s.o aastaks puhkama, et anda aega mullaviljakuse taastumiseks.
Eesti abiootilised tegurid määravad selle, mida siin on kasvatada võimalik. Sordiaretus, algselt küll vaid selektsioon (väljavalimine), laiendab ilmastikukõikumiste taluvuse võimalusi.
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Taani hindamisraamatu andmeile (umbkaudu aastast 1240) tuginedes
hinnatakse, et siis elas Eestis juba sada tuhat kuni kakssada tuhat inimest,

Tänapäeval on meil maabilansi mõttes iga elaniku kohta ligikaudu
terve hektar kultuurmaad (osalt endist) ja selle poolest oleme me Euroopa
riikide hulgas esikohal. (Eesti võiks oma põllu-toodanguga ära toita ligikaudu kolm miljonit inimest).
Eestlane on olnud metsarahvas, kodu rajatigi sageli metsaveerde
või koguni sügavale metsa. Nüüd ollakse metsamüügi rahvas. Mets on
isekasvav ja isetaastuv vara, kuid selle taastumiseks kulub kaks kuni neli
sotsiaalset põlvkonda (sotsiaalne põlvkond on 26 aastat). Mets andis toitu
enne põllu- ja karjapidamist ja toitu annab ta ka pärast seda.
Kirjanik Valdur Mikita (2013) kirjutas: „Mets on võrreldav sellise
nähtusega nagu keel, kultuur või teadvus – kõik need on oma olemuselt
lõpmatud, raskesti piiritletavad, hämarad ja lõpuni kirjeldamatud. Metsas
on midagi meie identiteedist, samas on see võõras ja hirmutav, midagi inimesest väljaspool asuvat. Mets on nagu avastamata saar – me küll teame
tema olemasolust, kuid ükski ekspeditsioon sinna ei ole suutnud tabada lõplikku tõde. Mets säilitab ja akumuleerib perifeeriat. Iga kultuur vajab võõraid tekste, kuid nende jaoks peab eksisteerima üks pelgupaik. Võib-olla on
see mets. Mets varustab kultuuri ebaharilikuga, hoiab teda elus. Kultuur,
milles perifeeria hävib, ligineb möödapääsmatult kataklüsmile. Seetõttu
hakkab kultuur mitmes mõttes perifeeriat kunstlikul viisil taastootma, ta
killustub, radikaliseerub, laguneb koost ja kipub kaotama oma soojust.“
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neist linnades kuni üks protsent. Kasutatavat maad oli 21 000 – 22 000 adramaad, võis sellise arvu inimestele toitu anda. XVI sajandi keskpaigas oli Eestis 155 000 – 250 000 elanikku, neist linnades 5–6 %. Alates XVII sajandi
keskpaigast on meie rahvaarvu muutused dokumenteeritud kirikute meetrikaraamatutes. Viljaikaldusele järgnenud suure nälja (1695-97) ning katku
(1709), düsenteeria ja plekilise tüüfuse (1709) ja Põhjasõja (1700-21) tagajärjel oli rahvaarv vähenenud kuni kolmekordselt, kusjuures enne viljaikaldust, sõda, epideemiaid ja nälga oli rahvaarv 350 000 – 400 000.

Eestlased on ka mere- ja rannarahvas. Eestlasi niiväga ei tahetud
okupatsiooni ajal merele lasta, sest mine nende meelsust tea. Tänapäeval on
meri vaba, ent taastatud Eesti Vabariigi häbi ja mure on ookeanikalapüügi
lõppemine, omandireformi käigus 57 püügi- ja baaslaeva odavmüük (või
uttu haihtumine), enamuse reisi- ja kaubalaevade opereerimise minek teiste
riikide lippude alla. Eestist on saanud nüüd vaid merevaatega riik, mida
on iseloomustatud sõnaga merepimedus (sea blindness) (Maide, 2010).
Merendusest kui majandusharust pole eriti midagi räägitud.
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Väited, et meie kultuur oli enne võõraste tulekut olematu või algeline, on tugevasti liialdatud. Oskar Loorits (2000, orig 1933) kirjutas:
„. ..eksitus on kõnelda meist kui „noorest“ kultuurrahvast, meie jõuline viikingiaeg on väljaspool kahtlust ja osutab meie eeldusi juhtivale kohale Baltikumis, sakslaste tulek ei ole rikastunud, vaid sootuks allapoole kiskunud
meie kultuurilist tasapinda, kuigi esialgu (orduajal) on jätkunud veel endist
jõukust ja loomingupotentsiaali. Ja kui ajaga meie majanduslik ja kultuuriline tasapind tõepoolest järjest langes, siis just tänu baltlaste loodusolustikule. Meie paganusaja lõppsajandite miljöö selgub meile järjest enam ja
ilmutab suhteliselt kõrget kultuuritaset.“
Kõige olulisem territoriaalne üksus oli küla, mis oli majanduslik
ja sotsiaalne tervik, mille eesotsas oli külavanem. Tugevamad olid kompaktsed külad. Lääne-Eestis olid iseloomulikumad sumbkülad, idas tänavja ridakülad, Lõuna- ja Kagu-Eestis oli valdavaks haja-asustus, mistõttu külade tähendus oli pisut väiksem. Külakooslused korraldasid maakasutust.
Et taludel oleks võrdselt head ja halvemat maad, olid põllud jaotatud siilude
ja lappide kaupa. Ühisomanduses olid karja- ja heinamaad, metsad, uued
alemaad, rannikul kalastus- ja sadamakohad.
Eestimaa (ja Liivimaa) kihelkonnad (neid oli umbes 45) arvati olevat moodustatud maksude kogumiseks viikingitele, aga hiljem ka teistele,
kes arvasid endal olevat õiguse siit maksu koguda. Eestis juurutati mõisaajal läänisüsteem, mille kohaselt paremad maad jagati läänimeestele (vasallidele ehk aadlile), kellel oli palju privileege. Talunik pidi maksma mõõdumaksu ja kirikule kümnist. Veerand viljasaagist jäi seemneks, veerand läks
mõisale.
Liivi sõja alguseks oli Eesti territooriumil 486 mõisa, enamus neist
eramõisad, kes jaotasid ja määrasid töö ja materiaalsete väärtuste andmise
kohustuslikke koormisi taludele. Viljaandam oli tähtsaimaks koormiseks
XVI sajandi teise pooleni ning see oli mõisa tuludes peamine. Esialgu oli
levinuim andamivorm hinnus (tributa), hiljem mindi üle viljakümnisele,
mis enne XV sajandit oli tõusnud kuni veerandini viljasaagist. Põhiliselt
toimis XV sajandini siiski naturaalmajandus.
XV sajandil oli kinnistunud sunnismaisus, mis viis sama sajandi teisel poolel talupoja maksujõu puudumisel algul võla- ja XVI sajandil pärisorjuseni. Teoorjuse kohustuse täitmata jätmisel olid karmid karistused, algul tuli trahviks tuua lammas, seejärel karistati vangistusega ja edasi veel
peksuga. XVII sajandi lõpupoole oli põllumaad 330 000 ha ja teravilja kogusaak 120 000 t, millest veeti välja ligikaudu 35 000 t, enamasti rukist ja
otra. Järgmise sajandi lõpus veeti välja vaid kolmandik sellest kogusest, ent

Pärast Liivi sõda (see algas 1558. a Vene riigi sooviga saada väljapääs Läänemerele) ja taude vähenes rahvaarv seniselt 250 000-lt 100 000le. Liivimaa sai Poola omaks, hiljem (1566) läks Poola-Leedu Uniooni alla.
Vahepeal suurenes rahvaarv jälle 350 000-ni või enamgi.
XVII sajand oli ilmastiku poolest ebasoodus Euroopa põllumajandusele ja rahvastiku arengule, kuid Eestis oli sama sajandi teine pool üldiselt edukas kuni Põhjasõja eelsete ikaldusaastateni ja sõja alguseni. Seda
sajandit meenutatakse vana hea Rootsi aja nime all, kuigi sajandi algul oli
sõdade, taudide ja ikalduste tagajärjel alles vaid veerand rahvastikust. Mõnel pool on Poola aega Liivimaal peetud paremaks kui Rootsi aega PõhjaEestis.
XVIII sajand algas Põhjasõjaga. Sõja ja haiguste läbi laastatud
Eesti ühendati Venemaaga 1710. aastal. Peeter I raius akna Euroopasse. Sõjas hävitati ka mõisaid, osa mõisnikke põgenes sõja jalust. Hävitustöö tagajärjel kannatas kõige enam talurahvas ning ka mitmed linnad – Tartu,
Narva, Valga, Paide, Rakvere, Tallinn. Osa mõisamaid, mis rootslastelt ära
võeti, anti teenetega Vene sõjaväejuhtidele või bojaaridele, Vene riigile lojaalsele aadlile tagastati reduktsiooniga talupoegade heaks võetud valdused
ja eesti talurahvas vajutati sügavale pärisorjusesse. Öeldi, et venelased teenivad riiki, kuid baltisakslased keisrit. Hakkas kehtima Balti erikord.
Kroonik Christian Kelch kirjutas, et Liivimaa oli „aadlimeeste taevas, vaimulike paradiis, võõramaalaste kullauk ja talupoegade põrgu.“ Ent
rahvastik kasvas Eestis siiski: 1732. a 250 000, 1750. a 330 000-350 000,
1765. a 400 000 ja 1800. aastal on juba pool miljonit elanikku. Talupoja
peres oli sellal keskmiselt kaheksa liiget. 1782. a oli eestlaste alal umbes
455 000 talupoega, mis moodustas 95% rahvastikust.

KONVERENTSIDE „EESTI RAHVUSE KESTMISEST“ 19.11.2016 ja 11.11.2017 KOGUMIK

hakati vilja viina väljaveoks põletama. Pärast XV sajandit muutus eestlaste
linnadesse minek üha raskemaks, sest ka mõisad vajasid, et neil oleks piisavalt tööjõudu. Mõisade rajamine Eestimaal laienes XV sajandil, millega
kasvas ka mõisnike võim talurahva üle.

XVIII sajandi esimesel poolel paranes kliima, kuid teisel poolel
olid sagedased külmad talved, kuigi suvi oli enamasti soe. XVIII sajandil
loeti heaks rukki saagiks 8 seemet, kuid olevat saadud isegi ka 10-12 seemet, kaer andis saagiks 5 seemet, soodsal juhul ka 8 seemet, oder andis
enamasti alla 6 seemne, talinisu 5-7 seemet. Alemaade esimese aasta saagikus ületas tavaliselt põlispõldude saaki. Teraviljast tehti mõisates ka viina.
Viina müüdi kiriku- ja külakõrtsides.
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Kuni XVIII sajandi lõpuni tehti peaaegu kogu töö maal ja ka
peaaegu kõik rahva elatusvahendid saadi maalt ja tarbiti maal.
XVIII sajandi lõpul toodi Eestisse kartul, mida on nimetatud teiseks
leivaks. Kuigi see võeti talupoegade poolt vastu umbusuga ja seda ei võetud
algul vastu kui maa- ja ka linnarahva näljasurma ohust päästjat, kuid selleks
sai see siiski. Oli ju ajavahemikul 1713-1870 teraviljadel 21 ikaldusaastat
(kuni 3 seemet) ja 37 halva saagiga aastat (3-4 seemet), 54 keskmise saagiga
(5-6 seemet) aastat, 18 hea saagiga aastat ja vaid 2 väga hea saagiga aastat
(üle 8 seemne).
Teoorjus läbis mitmeid reforme juba XIX sajandi esimestel aastatel,
kuid talurahvas ei võtnud neid rahuldavatena vastu. Peamõisaid oli sajandi
alguse eel Eestimaal 546, Liivimaa Eesti osas 336, Saaremaal 126. Abimõisaid oli 560, mõisahoonetest 40% olid juba kiviehitised, mõned olid päris
lossid.
Raskustele vaatamata ometi lauldi ja tantsiti ka Eestimaal.
Lauldi kõikjal – tööl, kodus, puhkehetkel. Töölaule lauldi isegi mõisatööl ja ka need polnud enamasti nutulaulude moodi. Lauldi selleks, et
hetkekski maha jätta ja võimalikult kaugele kõik see, mis pidevalt rõhus keha ja vaimu.
XIX sajandi algul Aleksander I poolt kehtestatud seaduse alusel
loodud talurahvakogukondadele – valdadele pandi kohustus iga tuhande
elaniku kohta pidada ülal kooli. Nn. mõisavaldu moodustati üle tuhande.
Läbi raskuste õnnestus ellu kutsuda ka Aleksandri põllutöökool, mis algul
polnud eestikeelne. Talurahvas õppis lugema ja kirjutama. Teadus ja moodsam tehnoloogia hakkas oma eluõigust kinnitama. Mindi üle hõlmadra kasutamisele, ka C. R. Jakobsoni korraldatud künnivõistlus näitas, et hõlmadraga künd oli kaks korda jõudsam ja ligikaudu samavõrd ka kvaliteetsem.
Arenevas eesti keeles jagas maarahvale õpetust O. W. Masingu „Marahva
Näddala-Leht.“
Juba XIX sajandi esimesest poolest peale olid eesti talupojad alustanud võimalust mööda oma maid mõisnikelt välja ostma. Toimus ka kogukonnamaade kruntimine taludeks. Tööviljakus talupõldudel oli kõrgem kui
mõisates, kuigi mõisamaad olid potentsiaalselt viljakamad. Ka oli taludes
rohkem loomi, kes said sööta ka looduslikelt maadelt, laudast saadud sõnnik aga laotati põldudele. Kruntimine jätkus ka omariikluse ajal ja mõisamaade jagamisel talurahvale. Ehitati kirikuid, koolimaju, vallamaju, seltsimaju, pritsikuure, kõrtse, kauplusi, veskeid. Talurahvaseadus oli lõpetanud
küll pärisorjuse, ent maa jäi mõisnike omandusse.

1905. a toimus Vene revolutsioon ja 1917. a novembris kukutati
tsarism. Eesti asus iseseisvumise teele. Enamik asju arenes üsna edukalt,
sest peamisteks poliitika ja ideoloogia loojateks olid rahvuslik intelligents
ja põllumehed. Missiooni väärtusega muutused tuginesid siinmail suuresti
loomu- ja tavaõiguslikule talupojamõistusele. Eesti oli ju põllumeeste riik
ja rajas eeldused esmaselt just talupidamise arenguks. Edendati ühistegevust ja riiklust kõigis suundades ja see kajastus ka rahvahariduses.
Juba 1. detsembril 1919. a avati Tartu Ülikool rahvusülikoolina. Karl
Liidak kirjutas 1934. a artikli: „Eesti rahvuslik ideoloogia ja maa selle
alusena.”
XX saj algul oli Eestis 51 720 talu, sellest omandiõiguse alusel 32
436 talu. Tänu maareformile oli 1925. a 126 561 ja 1939. a 139 984 talu.
Tasusumma 1023 mõisa maa eest 12,83 milj krooni mõisnikele maksis
Eesti riik (talunikud jäid riigi võlglasteks). Aastatel 1932-34 levis kogu
maailmas, sh. ka Eestis agraarkriis. Eestis vähenes põllumajandusliku kaubatoodangu maksumus 60%-ni, kuid peagi siiski normaliseerus olukord nii
sise- kui välisturul, kuid mitte kauaks. Normaalse elu katkestasid 1940. aastast peale järjestikused okupatsioonid. Eestlaste vanad tuttavad ajaloost olid
jälle siin saama peal väljas ja oma korda kehtestamas.
Eesti elanikkonna kaotused maailmasõjas ja kolmes järjestikuses
okupatsioonis olid sõjas langenute, hukatute, hukkunute, deporteeritute,
evakueeritute, vangi langenute ja põgenikena ning seoses Eesti haldusterritooriumi vähendamisega kokku ligikaudu 300 000 inimest ehk üle veerandi
sõjaeelsest elanikkonnast. 1945. a alguses elas vähendatud Eestimaal umbes 800 000 elanikku, neist 95% olid eestlased. Pärast Teist maailmasõda
ja sellele järgnenud okupatsioone jäi eestluse ideoloogia juhtivaks kandjaks
rahvusliku meelsuse alal hoidnud intelligents Eestis, kuid ka eksiilis. Maarahvas jäi seda toetama kõigis võitlustes eestluse eest.
Eesti talurahvas sunniti astuma kolhoosi, neid loodi aktiivselt 1949.
aastal pärast märtsiküüditamist. Esimesed kümme aastat töötas maainimene
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Rahvusliku ärkamisega XIX sajandi keskpaiku algas vaimukultuuri ja rahvusideoloogia keskuse üleminek linnadesse, kuid maarahva
kultuuripärand, vundament ja tagamaad jäid kauaks veel maale. 1865. a
asutas Johann Voldemar Jannsen laulu- ja mänguseltsi „Vanemuine“, 1857.
aastal oli asutatud maaleht „Perno Postimees.“ 1880. aastatel ägenes Baltimail venestamine. Kümnenda hingerevisjoni (1858) kohaselt oli Eestis 750
000 elanikku, neist linnades juba 9%. Linnastumine kiirenes järsult XX sajandil. 1913. a elas linnades 23%, 1922. a 27% rahvastikust.
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kolhoosides praktiliselt tasuta. See oli mõnes mõttes väga sarnane pärisorjusele ja sunnitööle. Kümme aastat läks mööda ning elu maal paranes aeglaselt, kuid kindlalt. Ka süütult represseeritud said amnestia (?!) läbi võimaluse Siberist oma kulul kodumaale tagasi pöörduda. Majanduslikult, aga
ka kultuuriliselt ja sotsiaalselt oli elu maal 1970. aastatest alates soodsamgi
kui linnades.
Maarahvas võttis uutmise (Gorbatšovi perestroika) ajal aktiivselt
osa kõigist rahvuslikest aktsioonidest, mis olid rahvaliikumistena suunatud
Eesti omariikluse taastamisele õigusliku järjepidevuse alusel. See revolutsiooniline vabanemine toimus ilma vereohvriteta. Võeti vastu omandireformi seadus, maal asuti talude taastamisele. Samal ajal aga müüs riik põllumajandussaadusi töötleva tööstuse ja kaubanduse maha.
Kahjuks tehti ka vääraid järeldusi ja valepropagandat. Majandite
juhte ja spetsialiste nimetati punasteks paruniteks ja opmaniteks. Sisendati,
et kolhoosnikud olid tööpõlgurid, vargad, joodikud, laisad ja vastutustundetud, kelle töö suures osas pidid ära tegema šefid linnast.
Taasiseseisvuse järgsel esimesel 5-aastasel perioodil likvideeriti sotsialistlikud suurmajapidamised. Eesti põllumajandus viidi katastroofi, millest aitas veidi välja päästa põllumajanduslike suurettevõte loomine. Tuletame siinkohal meelde targa Sokratese sõnu: „Kui riigis õitseb ja areneb
põllumajandus, siis õitsevad ka kõik teised tegevusalad. Kui aga põllumajandus ükskõik mis põhjustel kiratseb, siis kiratseb ka kõik muu maal ja
merel.“ Nii ka meil.
Kolmandik kultuuristatud, vajadusel kuivendatud, lubjatud, massiivistatud maid jäi sööti ning need maad hakkasid kasvatama umbrohtu, võsastusid ja kaotsid suure osa viljakusest. Reformieelse perioodiga (19861990) võrreldes vähenes reformijärgsel perioodil (1996-2000) aastakeskmine lihatoodang 187 100 tonnilt 57 300 tonnini ehk 3,27 korda,
sealhulgas veiseliha 3,12 korda, sealiha 3,25 korda, linnuliha toodang
3,51 korda. Piimatoodang vähenes samal perioodil 1 266 000 tonnilt
675 400 tonnini ehk 1,87 korda. Kanamunade tootmine langes 565,6 miljonilt 286,4 miljonini ehk 1,97 korda. Lambavilla tootmine vähenes 240
200 tonnilt 96 000 tonnini ehk 2,5 korda. Aasta lõpu seisuga oli hobuste arv
2,4 korda väiksem, veiste arv 2,7, sh lehmade arv 1,9, sigade arv 3,5 ja kõiki
liiki kodulindude arv 2,7 korda väiksem. Ligikaudu pooled kõrgeväärtuslikud tõuloomad said välja jagatud sellistele õigustatud subjektidele, kes viisid need esimesel võimalusel lihakombinaati. Järsult vähenesid ka kõigi
põllukultuuride (peale rapsi) kasvupinnad. Justnagu positiivsena märgitakse ministeeriumi aastaraamatus (2002): „Reformide tulemusena vähenes

Nii suurt põllumajandussaaduste tootmise allakäiku ei põhjustanud
isegi viis aastat kestnud Teine maailmasõda koos kollektiviseerimise kõigi
õudustega. Seega laostas Eesti Vabariigi taastamisele järgnenenud läbimõtlemata reform põllumajanduse; selle tagajärgedest pole tänaseni üle saadud.
Kümned tuhanded talupered jäid töötuks ning elatasid end metsa müügist,
väiketootmisest, maa rentimisest ja sotsiaalabist. Külades algas tühjenemine.
Kuigi rajati või taastati rohkem kui 60 000 talu, ei suutnud need petetud lootuste tõttu tõusta. Põllumajandussaaduste müügiks tootmisega tegeleb neist vaid alla 3%, samapalju leidis endale mingi uue niši, üle 90%
neist pankrotistus.
2004. a Euroopa Liidu laienemisvooruga võeti Eesti vastu Euroopa Liidu liikmeks. Kehtestati EL ühtne põllumajanduspoliitika (ÜPP),
sh. ka ELi sisene põllumajandussaaduste kaitstud turg, samuti meie tootmiskvoodid ja trahvimäärad nende ületamise korral. Pangad andsid laenu
investeeringuteks taime- ja loomakasvatusse ning töötlevasse tööstusesse.
Algas kapitali, kaupade, tööjõu ja inimeste vaba liikumine, ikka sinna, kus
tundus olevat parem. Põllumajandus näis taastuvat jälle kord, ehitati ligi
sada kaasaegse tehnoloogiaga lauta, taimekasvatuse tehnoloogia hakkas
jõudma maailma moodsaimale tasemele.
Põllumajandus on läbi aegade olnud eestlasele kõige tähtsam inimtegevuse valdkond mitte ainult igapäevase leiva lauale toojana, isevarustuse
tagajana ja tooraine tootjana, vaid ka maaelu alusena riigis, lojaalsena riigile nii rahu ajal kui riigi kaitsmisel. Põllumajandusel on rahva julgeoleku
tagamisel relvadest tähtsamgi roll. Samuti meid ümbritseva keskkonnale
avara ja hoolitsetud, kultuurse, kauni väljanägemise andjana.
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aastatel 1991-2000 põllumajanduse osatähtsus sisemajanduse kogutoodangus 15 protsendilt 3,3 protsendini ja tööhõive 15 protsendilt 5,2 protsendini...“ Põllumajandussaaduste eksport vähenes kolm korda. 1992. a töötas
maa töövõimelisest elanikkonnast põllumajanduses 51%, 2000. a aga 18%.

Kahjuks võtab Eestis üha enam maad ühepäevaliblika mentaliteet:
kõike saab poest osta ja poodi toovad subsideeritud kauba välismaised kaubandusketid. Väliskaubanduse defitsiidi katteks on müüdud ja müüakse
veel maad, metsa ja tootmisvahendid, töötlevt tööstust. Eestlane saab üha
rohkem oma kodumaal sulaseks, allettevõtjaks, abitööliseks. Või rändab
välismaale, kus talle makstakse sama töö eest 2-3 korda rohkem, kus teda
kaitseb a/ü ja kehtib tööseadus.
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Põllumajandusest räägitakse vääriti: põllumajanduse kaitset või rahalist toetamist käsitletakse kui abi, mille tõttu kannatavad kultuur, haridus,
politsei, piirivalve, riigikaitse, lasteaiad, tervishoid, ehitus, teedemajandus
ja kõik muu. See teeb põllumajandusest vihkamise objekti. Positiivset pole
ka meediast: on lõpetatud TV-s põllumeeste saated: Tere hommikust põllumehed! Viljaveski; on kaotatud ajakiri „Põllumajandus“, 2015.a. kaotati
Põllumajandusministeerium ja asendati laialivalguva alternatiiviga: Maaelu
ministeerium (ümbernimetamisele kulutati miljon eurot).
Murekohti tuleb aina juurde: Eesti tootjad on aastatel 2013-2015
saanud vähem otsetoetusi kui Leedu ja Poola (hektari kohta 95 eurot vähem). Pakutakse toetust oma loomakasvatuse vabatahtliku likvideerimise
eest. Õudne mõeldagi!!!
Paneb tõsiselt mõtlema: kas uus president ja ametisse pandud uus
valitsus ning Riigikogu suudavad Eesti Vabariigi 100. aastal eestlasi rõõmustada meie põllumajanduse ja külaelu turgutamisega?
Kirjandus
1. Aarma, Gunnar. Tarkuseterad. Maaleht, veebruar kuni november
2016.
2. Cicero, Marcus Tullius. Kohustusest. Ilmamaa, 2007.
3. Loorits, Oskar. Meie eestlased. Tartu, 2000.
4. Maide, Hugo. Kala Läänemerelt ja ookeanilt. Rmt: Eesti põllumajandus XX sajandil, IV köide, Lõimumisest rahvusvahelisse turumajandusse. Saku, 2010.
5. Mikita, Valdur. Lingvistiline mets. Välgi metsad, 2013.
6. Saarinen, Esa. Filosoofia ajalugu tipult tipule Sokratesest Marxini.
Avita, 2007.
7. Spengler, Oswald. Õhtumaa allakäik, II köide. Maailma-ajaloolised perspektiivid. Ilmamaa, 2012.
8. Zetterberg, Seppo. Eesti ajalugu. Tänapäev, 2009.
9. Wilber, Ken. Eedenist alates. Transpersonaalne vaade inimese evolutsioonile. Eesti Transpersonaalne Assotsiatsioon, 2014.

ANDRES KOLLIST
Sündinud 30. 01.1948 Tartus. Lõpetanud
Tartu Riikliku Ülikooli füüsika-keemiateaduskonna 1971 orgaanilise keemia alal. 1981.
aastal kaitses keemiateaduste kandidaadi
kraadi.
Töötanud 1971-1975 teadustööl Teaduste
Akadeemia Eksperimentaalbioloogia Instituudis, 1975-1990 juhtivteadurina Keemia
Instituudis. Riikliku Migratsiooniameti peadirektor 1991-1995, seejärel kuni 2000. aastani Kodakondsus- ja Migratsiooniameti peadirektor, 2000-2002 Audentese Kõrgema Ärikooli rektor, 2002-2003 Eesti Informaatikakeskuse asedirektor; 2003. aastast Tallinna
Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu direktor. Tallinna Teadlaste Maja liige.

ETTEKANNE „20 AASTAT VIIMASEST RAHVUSLIKU
KASVATUSE KONGRESSIST“
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8. KAKSKÜMMEND AASTAT VIIMASEST
RAHVUSLIKU KASVATUSE KONGRESSIST

Tallinna Teadlaste Maja konverentsil „Eesti rahvuse kestmisest“
19. 11. 2016
Kolmas Rahvusliku Kasvatuse Kongress toimus tänasest juba üle
kahekümne aasta tagasi – 12. ja 13. aprillil 1996. aastal. Kongressi kandis
Eesti Raadio kahel päeval täies mahus üle. Meenutan siinkohal, kes esinesid
ja mis ettekannetega.
Esimesel päeval:
Kolmanda Rahvusliku Kasvatuse Kongressi avasõnad oli võimalus
öelda minul, kui organiseerimistoimkonna juhil.
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Aleksander Elango, kongressi toimumise ajal 94 – aastane vanema
põlve pedagoogikateadlane ja Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilased
Lauri Ilison ning Alan Piin. Soovid Eesti tulevikuks.
Sulev Vahtre. Eestluse aastatuhandete tagune peegeldus uude sajandisse.
Küllo Arjakas. Senistest rahvusliku kasvatuse kongressidest.
Jaak Uibu. Eesti rahvastiku terviseseisund ja säästev areng.
Ülle Kauksi. Rahvuslik kasvatus koolis.
Heino Ainso. Mida tähendab rahvuslus?
Siim Kallas. Liberalism ja rahvuslus.
Rein Taagepera. Tipptase, täiuslikkus, oivalisus.
Andres Kollist. Eesti kodanik ja XXI sajandi maailmakodanik.
Marju Lauristin. Massimeediumid, rahvuslik identiteet, demokraatlik riik.
Kaido Kama. Eestlus soome-ugri kontekstis.
Harri Tiido. Eesti ja globaalpoliitika.

Esimesel päeval pidasid kongressil kõne president Lennart Meri ja
peaminister Tiit Vähi. Meeleoluka kunstilise etteaste tegid Merle Karusoo,
Tõnu Tepandi ja Evald Hermaküla koos lastegrupiga.
Teisel päeval:















Erik Terk. Eesti majandus läbi ajaloo XXI sajandisse.
Jaak Aaviksoo. Haridus kui rahvuslik kasvatus.
Heldur Meerits. Rahvuslik kapital ettevõtluses ja panganduses XXI
sajandil.
Mart Laar. Euroopa Liit, regioonide Euroopa ja rahvuslik Eesti.
Garri Raagmaa. Eestlane, tema linn ja tagamaa.
Leo Võhandu. Infoühiskond ja rahvuslus.
Vello Salo. Eestlus ja kristlus.
Andres Langemets. Eestlus ja vaimsus.
Atko Viru. Sport ja rahvuslus.
Arand Roos. Ülemaailmne rahvuslus.
Arvo Kuddo. Eesti rahvastiku elujõud.
Helle Karro. Eestlus, pere ja tervis.
Rait Maruste. Õigus rahvuslikus kasvatuses.
Peeter Tulviste. Tartu Ülikool – rahvusliku identiteedi kandja: haritud noortest haritud ühiskonnani.

Esimene sõnavõtja oli Arnold Rüütel. Kongressi lõpus võeti vastu
resolutsioonid, kokkuvõtvad lõpusõnad sai lausuda Andres Kollist.
Seejärel kõlas Veljo Tormise “Raua needmine” Tõnu Kaljuste dirigeerimisel.
1977.a mais ilmus kongressi, materjalidest mahukas kogumik (356
lk) „Kolmas Rahvusliku kasvatuse kongress“; ettekanded ja sõnavõtud.
Täna aga esitan osaliselt oma kongressil peetud ettekande koos kommentaaridega. On päris huvitav, kuidas kõlab tänases kontekstis kahekümne aasta tagune ettekanne ja mõelda, mida selle kohta öelda tänase
päeva tarkusega. Originaalettekande tekst on allpool toodud tavalises kirjas,
kommentaar kursiivis, markeerituna aastaarvuga 2016. Originaalteksti lühendused on märgitud punktiiriga.
Ettekanne Kolmandal Rahvusliku Kasvatuse Kongressil, 12. aprillil
1996.
Kodakondsus on inimese, üksikisiku, side riigiga. Mõnikord – ja
hoopis harvemini, ka side riikidega. See side on muidugi kahepoolne, sisaldades mõlemapoolseid õigusi ja kohustusi. Riikluse olemasoluks on vaja
vähemalt kolme asja – territoorium, avalik võim ja kodanikud. Sedaviisi on
kodanikud üks osa hoopis suuremast tervikust – riigist. Aga selline osa,
milleta pole ka riiki. Väikese riigi kodaniku osakaal oma riigis on nagu näiteks ühe suhe miljonisse. Suure riigi puhul nagu näiteks ühe suhe sajasse
miljonisse.
Niisiis oleks väikese riigi kodaniku osakaal, vastutus ja otsustamisjõud meie näite puhul sada korda suurem, kui see on suure riigi puhul. See
on mitme suurusjärgu suurune erinevus, võrreldav näiteks suhtarvuga esineja ja terve saalitäie kuulajate vahel.
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Kongressist võttis osa ligi 700 inimest, kellest sõnavõtjaid (ettekandjatele lisaks) üle 40.

2016:
Väikese riigi kodaniku kaal riigi kui terviku suhtes on muidugi suurem, kui seesama suhe suure riigi puhul. Üks eestlane on miljondik riigist,
ungarlane 10 miljondikku, Venemaal elav venemaalane 100 miljondikku ja
hiinlane miljardik Hiina elanikest. Vahe on suurusjärkudes: 10, 100 ja
1000 korda vastavalt. See tähendab iga üksiku inimese erinevat osakaalu
oma riigi kui terviku suhtes. See tähendab suurt võimalust omariiklusega
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väikerahvale. Olümpiamängudel on üks lipp eestlasel, ungarlasel, venelasel ja hiinlasel. Euroopa Liidus on üks hääl igal liikmesriigil elanike arvust
sõltumata.
Riigis, kus elab 65% kodanikke ja 35% mittekodanikke, on iga kodaniku vastutus omakorda suurem kui riigis, kus mittekodanike osakaal on
väike. Samas tuleb tunnistada, et just suure mittekodanike hulgaga riigis on
väga oluline kogu rahvastiku, st nii kodanike kui ka mittekodanike suhe
riiki, milles nad elavad.
Ka üldisem, öelgem läänelik, euroopalik, demokraatiat ja vabadusi
hindav areng liigub ju siiski suunas, kus lõpuks määravad mingi maa saatuse inimesed, kes sellel maal elavad. Meeldib see meile või mitte, aga pikemas perspektiivis peame tunnistama, et oluline pole mitte see, kas nendel
mitte veel päris meie inimestel on sinised, hallid, rohelised, punased või
kollased passid või polegi neil passe, vaid see, kas need inimesed on või
neid ei ole. Ja kui nad juba on, siis kas on nad meiega või on meie vastu?
2016:
Riigi saatuse määravad pikemas plaanis mitte vaid selle riigi kodanikud, pigem ikka kõik selles riigis elavad inimesed. See oli nii 20 aastat
tagasi ja on nii ka täna. Tõrjutud, piisavalt mitte kaasatud ühiskonnaliikmed olid ja on ebaõigluse mõõdupuuks isiku tasandilt ja julgeolekurisk riigi
tasandilt vaadates.
Väga laias laastus edenes pärast II maailmasõda toimunud N. Liidu
poolt sihikindlalt läbiviidud venestamine keskmise tempoga üks protsent
aastas eestlaste kahjuks. Umbes neljakümne aastaga jõuti ju tulemuseni
40% mitte-eestlasi Eestis. Nüüd võiksime endile vastupidise eesmärgi
seada - protsent eestlasi aastaga juurde. Viimase viie aastaga midagi sellelaadset ongi juhtunud, kuigi praeguseks oleme olukorras, kus eestlaste iive
on tugevalt negatiivne.
Rahvuslik koosseis Eestis ei ole muutunud mitte tänu eestlaste elujõule, vaid tänu mitte-eestlaste lahkumisele oma etnilisele kodumaale. See
protsess on loomulik ja oluline mitte-eestlaste inimvabaduste tagamisel pärast Vene impeeriumi lagunemist, venestuspoliitika lõppu ja nende jaoks
täiesti uue situatsiooni tekkimist. Väga tähtis on, et Eestist saaksid lahkuda
inimesed, kellele elu siin on hingeliselt, ideoloogiliselt, rahvuslikult vastuvõtmatu. Väga keerulised ja rasked arengud, sisaldades ka rahvuskonflikti
ohtu, on Eestis läinud üsna suurte vastasseisudega, aga ikka tsiviliseeritud
lahendusi pakkuvalt. See ei tähenda aga, et me peaksime üle või mööda
vaatama Jugoslaaviast, Abhaasiast, Tšetšeeniast või Põhja-Iirimaast. Eesti

Rahvusliku koosseisu muutumine on aga üks asi, Eesti kodanikkonna kujundamine mõnevõrra teine asi. Ja Eestis elavate inimeste liigitumine nende kodakondsuse järgi kogunisti kolmas asi. Praegu oleme olukorras, kus Eesti kodanikest on valdav enamik sünnijärgsed kodanikud. Naturaliseerunud kodanike hulk on alla 10 protsendi. Eesti Vabariik on oma kodanike rahvuse teada saamise mõttes seni sedavõrd ükskõikne, et meil puudub korralik statistika selle kohta, kui palju on kodanike hulgas eestlasi,
palju venelasi ja teisi rahvusi. Hinnata aga võib, et mitte-eestlasi on kodanike hulgas ka ligikaudu 10 protsenti. Eestis elavate inimeste kuuluvuse üle
erinevate riikide kodakondsusesse on palju arutatud. Eriti selle üle, kui suur
võiks olla talutav hulk Venemaa kodanikke Eesti elanikena. Mõneti on see
arutelu selle üle, et mitu puud on juba mets. Igatahes on selge, et pole midagi halba, kui Eestis elab 5-, 10-, 50- ehk 100 000 Venemaa kodanikku.
Aga ühest hetkest moodustavad need puud metsa ja see mets on Vene riik
Eesti riigi sees. Eriti küsitav oleks selline areng Ida-Virumaal, kus võiksime
jõuda olukorrani, kus sellel vahetult Venemaaga piirneval, Eestit energiaga
varustaval alal elaks 80 protsenti Venemaa kodanikke.
Venemaa Tallinna saatkonna andmetel on Venemaa kodanikke
1996. aasta 15. veebruari seisuga Eestis 84 240.
2016:
See arv on tänaseks mitte kahanenud vaid kasvanud.
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ühiskond sisaldab endas pingeid ja kui teatud hulk inimesi, kes oleksid mingites oludes valmis ka vastasseisu õhutama, seda riigivastaselt kasutama või
on valmis end sellele provotseerida lasta, nüüd lahkuda otsustab, siis on see
Eestis ja kogu regioonis, kogu Põhjalas stabiilsust suurendav tegur. Ja meie
mure peaks olema, et selline lähenemisviis võimalikult laialt, sealhulgas
tingimata ka kõige laiemas mõttes eurobürokraatia või eurodiplomaatia või
europoliitika poolt arusaadav oleks.

………………………….
On ju selge, et Vene kodanikud tahavad valida Vene Riigiduumat,
nad peavad käima Vene sõjaväes. Nad on Vene kodanikud ja peavad ju ka
vastavalt käituma. Eriti mõtlikuks peaks meid muutma veel ühe Vene riigi
traditsioonilise osa - kirikuriigi praegune võitlus oma positsioonide ja varade eest Eesti riigi sees.
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2016:
Nagu öeldud, Eestis elavate Vene kodanike arv pole kahekümne aastaga vähenenud, see on kasvanud ja kasvab edasi. Kuivõrd vale oli strateegiline valik Eesti riigi poolt sellise arengu rakendamisel, seda on elu eriti
ilmekalt näidanud Venemaa poolt kasutatud retoorika ja tegutsemine, oma
kodanikele apelleerimisel Vene – Gruusia ja Vene – Ukraina konfliktide
puhul.
……………………………
Küll on aga meie otsene huvi neid inimesi kaasata ja integreerida
Eesti ellu. Integreerida ja kaasata aga saab neid, kellel on selleks tahtmist,
võimeid ja aega. Eesti haridussüsteem peab lõpuks jõudma nii kaugele, et
võiksime vene lapsi vaadata eesti keelt vajalikul tasemel valdavate ja Eestit
hästi tundvate, armastavate, potentsiaalsete kodanikena.
2016:
Määratlemata kodakondsusega inimeste staatuse küsimus on ikka
lahendamata. Vaatamata riiklikule survele ei võtnud need endise N. Liidu
kodanikud omal ajal Venemaa kodakondsust. Tegemist oli mitte jutu, vaid
elulise käitumise kaudu väljendatud lojaalsusavaldusega alles jõudu koguvale Eesti riigile. Nad leppisid sellega, mida parlamentaarse riigikorraldusega Eesti neile lõpuks, pärast valulisi poliitilisi vaidlusi pakkuda suutis.
Ammu on aeg nende inimeste kahekümne aasta tagust käitumist, nende
hoiakuid tunnustada, neid tänada ja nendele inimestele lisatingimusi esitamata Eesti kodakondsust pakkuda. Erilisi pahalasi sealt hulgast välja arvates. Selline riiklik žest, hea tahte avaldus suurendaks kahtlemata Eesti
siseriiklikku stabiilsust ja kindlasti leiaks see head vastuvõttu ka rahvusvaheliselt. Samuti võtaks see ära Venemaa poolt pidevalt ekspluateeritud võimaluse Eesti mustamiseks.
Eesti riik peaks otsima ja saama uusi kodanikke eeskätt noorte hulgast, ja mis parata, sealt, kus see meile lihtsalt kasulik või vajalik – eriti
andekate, eriti töökate, eriti tugevate, eriti tarkade,. .., eriliste oskustega inimeste hulgast.
Toome välja järgmised Eesti riigi arenguks väga olulised tegurid:
• eestlaste asumine Eestisse (tagasiränne);
• mitte-eestlaste lahkumine oma kodumaale;
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• eestlaste asumine nn. venestunud aladele Eestis;
• mitte-eestlaste integreerimine Eesti ellu;

• eestlaste sündimuse suurendamine.
Riik peaks kõiki neid suundi sihipäraselt toetama.
Ja tingimata peaks kooliharidus Eestis andma ka vene õppekeele puhul sellise eesti keele oskuse, et sellega saaks minna eesti ülikooli ja taotleda Eesti kodakondsust.
Me peaksime endile teadvustama, et hoolimata erisustest ja vastuoludest peavad meie riigis olema mõned stabiilsed arengud, mis ulatuksid
üle valitsuste, parlamentide, presidentide vaheldumise. On enam-vähem
omaks võetud, et need peaksid olema Eesti kaitse- ja välispoliitika. Ma lisaksin siia – ja eriti Eesti puhul, ka meie rahvastikupoliitika oma põhisuundumustega.
Oluline on ka mõista, et teiste rahvaste suhtes saab heatahtlik ja suuremeelne olla vaid selline rahvas, kes ise end oma kodumaal kindlana tunneb ja oma tulevikku usub.
Eeltoodu oli arutlus meie endi asjadest seestpoolt vaadatuna. Laiemat konteksti sealt palju ei leia.
Ühisturu ja hilisem Euroopa Liidu loomine oli prantslaste eluliselt
lihtne, lausa geniaalne idee, mille esitas 9. mail 1950. aastal Robert Schuman, saksapärase nimega Prantsusmaa välisminister. Asja iva oli selles, et
juba eos leida lahendus pärast II maailmasõda paratamatult tuhast tõusvatele Saksamaa (majandus-) huvidele. Idee, mille lihtsus ja geniaalsus seisnes ja seisneb praegugi selles, et Lebensraum, maavarad, tööjõud ja turud,
... ühe sõnaga Euroopa pidi olema kõigile eurooplastele kättesaadav niigi,
ilma sõjata. Selle lihtsa ja praktilise idee suurejooneline triumf oli läinud
suvel, kui tähistati 50 aasta möödumist II maailmasõja lõpust ja kui Pariisis
Champs-Elysees’l marssisid Euroopa riigipeade ees ka saksa sõdurivormis
poisid, prantslannadest kaunitarid neile lehvitamas. See kõik on olnud tark,
tulemusi andev, lihtsalt meeliülendav. Paistab, et kordaminekust vaimustunud Euroopa üritab sama meetodit korrata suhete korraldamisel vabanenud
Ida-Euroopa ja Balti riikidega ning lõpuks ka Venemaaga.
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• tasakaalustatud, tulevikku suunatud kodakondsuspoliitika;

2016:
Nii 20 aastat tagasi kui ka tänapäeval, on Euroopa Liit ikka suurejooneline ja edukalt ellu viidud pikaajaline raamiga strateegiline plaan.
Loodetavasti ikka on! Aga. On agasid. Kes oleks võinud siis aimata, millisesse kriisi Euroopa Liit võib tüürida? Põgenikud, Brexit, Kreeka laenud,
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populismi pealetung, liikmesriikide omavahelised vastuolud. Suhted Venemaaga, Türgi kardinaalne muutumine. Ja kes teab, kuidas läheb elu pärast
Ameerika presidendivalimisi. Eesti eluline huvi on ikka sama – tugev Euroopa Liit ja vankumatute kokkulepetega NATO.
Kui Saksamaa ja Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania, Inglismaa, Beneluxi maad ja kõik teised seal läänes ja eks Eestigi annavad kokku Euroopa,
… jah, siis mis on Euroopa kokkupanduna Venemaaga. Või õieti, kes siin
siis kellega ühineks – Euroopa Venemaaga või vastupidi, – Venemaa Euroopaga? Kas võiks see tähendada seda, et Baikali ääres hakatakse elama
nii nagu Balatoni ääres? Või tuleb Baikali elulaad Balatoni äärde? Et Lenini
mägedest saaksid jällegi Varblasemäed, kulus 75 aastat. Palju läheks aega,
et Varblasemägedes kasvaks inglise muru?
2016:
20 aastat tagasi oli suundumus justkui selge – aega võtab, aga nii
nagu Lenini mägedest said jälle Varblase mäed, nii hakkab Varblase mägedes tasapisi ka inglise muru kasvama. Tundus, et Venemaa läheneb Euroopale ja Põhjapoolusest allapoole tekib õhtumaise kultuuriga, oma huvisid ühiselt kaitsev ring ümber Maakera. Lihtsustatult – Euroopa, Venemaa,
Kanada, Ameerika Ühendriigid. Viisakalt öeldes - see pole nii läinud. Õhtumaine maailm keskendub üha enam omavahelisele rivaalitsemisele, justkui märkamata oma seesmist ja sisseimbuvat murenemist.
………………………….
Maailmas toimub ju tugev unifitseerumine, piiride kadumine ja eluruumi tohutu avardumine. Samas kasvab aga ka vajadus iseeneseks jääda,
oma eripära ja identiteeti säilitada. Nagu valgus on oma olemuselt dualistlik
– olles üheaegselt nii lainetus kui korpuskul, nii on ka liikumine avarduvasse maailma dualistlik.
………………………
Eesti ühiskonna arengul on veel teine pool, tundeline, hingeline,
ootusi sisaldav. Võrdleksin seda armastusega ja ma ei leia siin paremat sõna
kui rahvuslus. Armastus on midagi, mida saab kirjeldada tuhandel viisil ja
mida samas ei saagi kirjeldada. Armastus on igal juhul tunne. Nii ka rahvustunne – tunne, mis on rahvuse olemasoluks tarvilik.
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Elu kvaliteeti võib mõõta keskmise kuu sissetuleku, elamispinna
ruutmeetri või automootori võimsuse järgi. Aga elu kvaliteedi hindamisel
on määravad ka naabrid, töökaaslased, suhtluspartnerid ja muidugi keskmiselt kõrgema haritusega rahvas, kelle liige sa oled. Oluline on elukeskkond

………………………
Oluline on oskus olla ise, ja mis põhiline, tahe kasvatada oma lastest
rahvuslikud maailmakodanikud, kes oskaksid sellist elu väärtustada, sellest
naudingut ning lõbugi leida.
2016:
Hoopis keerulised on aga lood rahvuse dualistliku arenguga. Idee
rahvuslikust maailmakodanikust kütkestab mind tänagi. Aga. Ka siin on
agasid. Armutult suur eestlaste väljaränne. Tõsi – viimasel ajal on trendid
veidi muutumas ja arvestatav hulk inimesi pöördub ja pöörduks kodumaale
tagasi. Kõik tervitavad seda, aga kas on ootamas vabad töökohad, sobivad
lasteaiad ja koolid, mõistlikel tingimustel kättesaadav elamispind? Globaliseerumine ja rändetrendid teevad vihjeid, et peame küsima, – kas siin
maal elav maailmakodanik pole kaugemas tulevikus tumedanahaline moslem? Kas me liigume kultuuri- ja keelevahetuse kursil? Kas see on see, mida
me tahame? Kas sisserändajal on õigus kanda burkat, viis korda päevas
valjuhäälselt palvetada, elada ainult nii nagu nendel kombeks. Kusjuures
selle võõrapärase taga, kõrval, selle sees on või ei ole ka (või kuskil ikka
on) islamiriik ja sund elada ja toimetada nö uue korra kohaselt. Kas põlisrahval on õigus öelda: „Ei – see ei lähe mette“. Me tahame end oma kodumaal ikka edasi mugavalt tunda. Oma kombeid, kultuuri, meelelaadi hoida.
Kas meil on õigus oma kodus endid hästi tunda?
Eriti oluline on arengu dualismi tunnetamine väikerahvale. Muutuvas maailmas jäävad ellu vaid need rahvad, kelle rahvuslik instinkt vastab
paremini toimuva arengu sisule.
Areng soosib avatud ja seesmiselt tugevaid rahvaid.
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kõige laiemas mõttes, – alates merest, metsadest, jõgedest, järvedest, maanteedest, linnadest, küladest ja lõpetades omakeelse kõrgkultuuri, teaduse,
haridusega. Selle kõige loomiseks on tarvis armastust, tunnet, rahvustunnet.

2016:
Kui 20 aastat tagasi tundus, et selleks, et saada kahekümnenda sajandi maailmakodanikuks tuleb enam avaneda, siis nüüd on küsimus mõistlikus tasakaalus. Kuidas tulla toime globaliseeruvas ja ootamatul viisil
mitte alati meeldivalt muutuvas maailmas? See on kujunemas strateegiliseks põhiküsimuseks.
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9. ÜLO KAEVATS KUI EESTI ISESEISVUSE
TAASTAMISE ÜKS JUHTE

IVAR RAIG
Sündinud 25. märtsil 1953 Tartus, lõpetanud
1976 Eesti Põllumajanduse Akadeemia ökonomistina;
Eesti Teaduste Akadeemia Majanduse Instituudi aspirant (1977-1980), 1981 kaitses majandusteaduste kandidaadi kraadi; Majanduse
Instituudis töötas nooremteaduri, vanemteaduri ja juhtivteadurina kuni 1989. aastani; NL
rahvasaadikute kongressi liige 1989-1990;
Eesti Komitee liige 1990; Põhiseaduse Assamblee liige 1991-1992; Balti Assamblee
liige 1992; IME agraarprogrammi koostaja;
ETV-s sarja „Majanduse ABC“ tegija; Noorte
Teadlaste Nõukogu esimees; Akadeemia Nord
professor (2002-2005 ja 2007-2011), Rahvusvahelise Ülikooli Audentes teadusala prorektor ja professor (2005-2007) ning 2010. aastast
Tallinna Ülikooli Õigusakadeemia professor.
Tallinna Teadlaste Maja liige.

ETTEKANNE „ÜLO KAEVATS KUI EESTI VABARIIGI
ISESEISVUSE TAASTAMISE IDEOLOOGE JA JUHTE“
Tallinna Teadlaste Maja konverentsil „Eesti rahvuse kestmisest“
19. 11. 2016
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Ülo Kaevatsit võib pidada paljuski Eesti taasiseseisvumise ideoloogia väljatöötajaks. Ta valiti Rahvarinde asutaval kongressil 2. oktoobril
1988. a. selle rahvavolikogu liikmeks ja hiljem eestseisuse liikmeks ning
programmitoimkonna esimeheks. Ülo ise kirjutas ühes oma vähestest mälestusartiklitest, peamises taasiseseisvumisega meenutavas ja üldistavas

Ülo hindas väga kõrgelt loominguliste liitude juhatuste ühispleenumit 1. ja 2. aprillil 1988 Toompea lossis. See oli loovharitlaste vabadusliikumisse panustamise kollektiivne kõrgpunkt - ”sõnastati vabadusliikumise
kesksed ideed: nõuti režiimi kuritegude avalikustamist, inimeste poliitiliste
õiguste laiendamist, eestlaste rahvuslike õiguste austamist, vanameelse
juhtkonna tagasiastumist, majanduslikku ja kultuurilist iseseisvust, suhtlemise võimalusi vaba maailmaga jms”. (2)
Ülo teeneks võib pidada loomeliitude ühispleenumil tõstatatud ülesannete ja nõudmiste pööramist selliseks poliitiliseks võitlusprogrammiks,
mida oli võimalik ka reaalselt ellu viia.
Ülo targal, tasakaalukal ja rahulikul juhtimisel koostati Rahvarinde
alusdokument (Harta) ja esimene programm. Nende dokumentide alusel
kujunes Eestimaa Rahvarindest Nõukogude Liidu esimene mittekommunistlik ametlikult registreeritud opositsiooniline poliitiline liikumine, millel
oli ka valimistel kandidaatide ülesseadmise õigus. Ülo kirjutas: ”Rahvarinne vastandas end selgelt EKP ja Moskva nomenklatuurile, KGB-le, sõjaväele ja talle vasturinnaks kujunenud impeeriumimeelsele Interliikumisele. Rahvarinde hartas fikseeritud kõiki liitlasi kaasava, ent liikumise sõltumatuse põhimõte omandas vana poliitilise süsteemi poliitilises lammutamises määratu jõu.” […] ”Rahvarindel ei ole ühegi organisatsiooni ega asutusega alluvusvahekorda.” Selline tollasesse konteksti diplomaatiliselt sobitatud ja rahva toetuse jõuga kindlustatud vägivallatu laastamistöö tähendas tegelikkuses EKP kartelli lõhenemist ja lõpu algust”.(3) Eestimaa Rahvarinde eeskujul ja koostöös tekkisid rahvaliikumised kõigepealt naabermaades Lätis ja Leedus ning pisut hiljem pea kõikides endise NSVL liiduvabariikides.
Ülo Kaevats oli hästi kursis ka riigiõigusega, Eesti iseseisvuse taastamise kahe teega - de jure ja de facto. Ta kirjutas nende vaidluste kohta
kokkuvõtteks: ”Niisiis ”de facto” iseseisvuse taastamise tee oli küll takti-
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kirjutises ”Kui Eesti oli maailmas suur” enda tegevuse kohta nii: „Vastutasin niisiis Laulva revolutsiooni ühe keskse poliitilise jõu - Rahvarinde programmdokumentide koostamise ja mitmesuguste kirjalike poliitiliste
seisukohavõttude operatiivse esitamise ning osalt ka nende rahvusvahelise
levitamise eest. Et neid kirjutada ja/või nende kirjutamist juhtida, osalesin
ma loomulikult paljudes parimaid mõtlejaid kaasanud aruteludes, värskelt
sündinud demokraatlike mõttekodade töös”.(1) Sageli pidi väliselt alati rahulik Ülo olema ka tollase vaenuliku ja konflikte provotseeriva venekeelse
publiku ees.
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kaliselt üks samm tagasi puhtal ”de jure” teel, ent üheksa sammu edasi impeeriumi lammutamise maailmaajaloolisel strateegiateel.” (4) See Ülo ilusti
sõnastatud tark mõte väärib aplausi. Seega oli Ülo nii ideoloog, strateeg kui
ka kohalike võimalustega kainelt arvestanud poliitik-taktik.
Ülo Kaevatsi ülal nimetatud olulist kirjutist võib pidada ka tema poliitiliseks testamendiks. Ta ütleb: ”Teadusfilosoofina ma tean, et iseseisvuse taastamise käsitlemine räigelt antikommunistlikus paradigmas, antihistoristlikult, teleoloogiliselt ja rahvusromantiliselt suudab tabada vaid
murdosa mitmekihilisest tõest. Vaadanud seda, kuidas eksistentsiaalse murdeperioodi sündmusi ja arenguloogikat esindavad Mart Laar ja Lauri
Vahtre, siis nende kunagise õppejõuna olen ma moraalselt lausa kohustatud
kordama, et väheviljaka politiseeritud eelhäälestuse baasilt ei saa ausat ja
professionaalselt kvaliteetset ajalookäsitlust.” (5) Ta vaidleb Mart Laariga,
kes on väitnud, et rahvuslus on alati olnud vähemuse projekt (Arter, 23.
veebruar 2013): ”Kui aga rahvuslust mõista avara ja avatud identiteediprotsessina, siis Balti tee [kett - I.R.] oli kindlasti siinsete põlisrahvaste absoluutse enamuse vägagi rahvuslik projekt.” (6) Tagasihoidliku ning oma rolli
mitte rõhutava tegijana on Ülo siiski tunnistanud, et ”olen veerand sajandit
üleva uhkusega kandnud tunnet, et mu elus on olnud see erakordne õnn olla
Balti rahvaste vabadusvõitluse läbi aegade suurima aktsiooni-idee sünni ja
teokstegemise vahetus läheduses! Koguni selle masinavärgi sees” […]
”Rahvarinde eestseisus jagas mulle austusväärsed ülesanded – pidada miitingukõne ja olla inimketi viimane lüli Eestimaa lõunapiiril ning ühendada
käed Tautas Fronte juhi Dainis Ivansiga”. (7)
Ülo Kaevatsi lähemad kaasvõitlejad Rein Ruutsoo, Mati Hint, Rein
Veidemann ja Edgar Savisaar hindavad teda eelkõige kui tasakaalukat ja
juurdlevat teadusfilosoofi ning selle kõrval kui kauaaegset Eesti Entsüklopeedia peatoimetaja asetäitjat ning taasiseseisvunud Eesti esimese valitsuse
riigisekretäri.
Rein Veidemann iseloomustab Ülot kui rahvaliikumise mastimändi,
sügava õiglustundega mõtlejat, õpetlast ja riigimeest. Ta oskas ühiskondlikes protsessides näha nii alternatiive kui ka kompromisse. ”Aga tema tõeline anne oli ideede õige ja täpne sõnastamine.” (8) Rein Ruutsoo kirjutab
Ülost kui Eesti patrioodist, selle kõige kaasaegsemas, demokraatlikumas
tähenduses, kelle viidatud oluline kirjatöö on ”üdini aus ja läbi oma elu eestimeelse inimese karje, palve, et ei sünniks uut, nüüd juba vaba Eestit kahjustavat ebaõiglust ” […] Teda pani ”peaaegu pisarateni ahastama demagoogia, mis liigitas Eesti iseseisvuse eest võidelnud liikumised rahvuslikeks ja rahvalikeks. R. Ruutsoo rõhutab, et Ülo väljendas lausa korduvalt

Mati Hint meenutab Ülot kui lähedast reisi- ja lavatsikaaslast Pariisis, kui Rahvarinde delegatsioon võttis osa dramaatilisest Euroopa Julgeoleku ja Koostöö tippkohtumisest 1990. aastal. (10)
Rahvarinde juht Edgar Savisaar on möönnud, et Rahvarinde juhtorganites olid paljud ”vabad haritlased, loovinimesed nagu Teet Kallas, Enn
Põldroos, Heinz Valk või teadlased nagu Peet Kask, Rein Veidemann, Kostel Gerndorf, Ülo Kaevats, Marju Lauristin ja Mati Hint. Eelmised ühised
aastad võitluses tõe ja õiguse eest olid õpetanud neid just keerutamata ja
kavaldamata tegutsema, ausus ja usaldus oli toonud neid poliitikasse. Usaldusvõrgustik oli olnud Rahvarinde peamine vaimne jõud ja ühendav side”.
(11)
Minu koostöö Üloga on olnud igati viljakas, usaldusväärne ning teineteist toetav nii Rahvarinde volikogus, Mõõdukate valimisliidu programmi, Mart Laari esimese valitsus-koalitsiooni lepingu ja paljude poliitikate väljatöötamisel ning elluviimisel (eelkõige omandiõiguste taastamise,
erastamise, omandi-, maa- ja põllumajandusreformi küsimustes), aga ka
TTÜ humanitaar- ja sotsiaalteaduste instituudis, kus Ülo oli filosoofia õppetooli juhataja ja rektor Andres Keevalliku nõunik.
Kuidas peaksime tegutsema, et arendada Ülo Kaevatsi vaimset pärandit?
Tänaseks on Eesti riik ja rahvas andnud suure osa oma suveräänsusest ära rahvusvahelistele organisatsioonidele, saanud isegi kõige rohkem
rahvusvahelistesse organisatsioonidesse kuuluvaks riigiks Põhja-Euroopas,
seda lootuses, et see tagab riigi kaitse ja rahva suurema heaolu. Kuid suveräänsuste loovutamine rahvusvahelistele organisatsioonidele on toonud
kaasa üha rohkem ka soovimatuid tagajärgi, mis on seadnud kahtluse alla
riigi ja rahva jätkusuutliku arengu pikemas perspektiivis. Sellepärast on aeg
kriitiliselt üle vaadata paljud senised integratsioonisaavutused ning pöörduda uuesti tagasi iseseisva rahvusriigi idee ja aadete poole. Rahvuslik
ideoloogia vajab edasiarendamist, tema esindajad peavad olema võimelised
seda kaitsma kõigi teiste ideoloogiate esindajate kriitika ja rünnakute eest.
See tähendab, et ka Eestis peavad rahvuslased end pidevalt arendama, märkama muutusi Euroopas ja maailmas. Ükski rahvusriik ei saa maailma globaliseerumise tingimustes sulguda, kuid ta ei pea olema ka täiesti avatud
kõikvõimalike moodsate tormituulte ja mõjutuste suhtes.
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ka soovi ja unistust, et võimalikult kiiresti ja tõsiselt asutaks Rahvarinde
ajaloo uurimisele, sest ausaid suuri narratiive ei ole vaja vaid rahvarindelastele, vaid ka eesti rahva kestlikkuse toeks. (9)
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Sellepärast peame ka meie, eestlased, arendama rahvuslikku ideoloogiat, rahvuspoliitikat, rahvuskultuuri ja rahvusriiki ning seisma vastu
mistahes katsetele seda ideoloogiliselt ja tegelikus praktilises elus nõrgestada või allutada isegi mõne kujuneva föderaalriigi õigusele. Siin pole palju
ruumi järeleandmistele ja multikultuursetele kompromissidele, sest Eesti
rahva kiire kahanemine ja vananemine, paljude (eeskätt noorte) väljaränne,
ettevõtjate tugevnev immigratsioonisurve ning inglise keele surumine üldkasutatavaks viivad praeguste tendentside jätkudes olukorrani, kus Tallinna
ülikooli demograafide ja keeleteadlaste ennustuste kohaselt juba vähem kui
saja aasta pärast Tallinnas enam eesti keelt ei räägita, seda kõneldakse vast
veel vaid Lõuna-Eestis ja saartel. Sellepärast peame rahvuse püsimise meetmeid välja töötama praegu, sest varsti võib olla juba hilja. Vägivallatus rahvusluses pole midagi taunimisväärset, see on iga rahvusriigi poliitika loomulik osa, eestlaste puhul aga isegi ellujäämise küsimus.
Eelnevalt tõdesin, kuidas Ülo Kaevats oli üks Eesti taasiseseisvumise peaideolooge. Kuid kes on Eesti kaasaegse rahvusriigi arendamise
ideoloogid?
Sisukaid aatemehi ja -naisi on Eesti põhiseaduslike institutsioonide
juhtide hulgas varasemast oluliselt vähem.
Sellest ei piisa, kui riigijuhid ja haritlased pidupäevadel tuletavad
meelde rahvusliku ideoloogia kunagiste suurkujude seisukohti ja räägivad
vajadusest piiritleda rahvuse jätkusuutliku arengu olulisemad valdkonnad julgeolek, rahvastiku juurdekasv, eesti keele kaitse ja arendamine, pärimuskultuuri säilitamine jms. On vaja rohkem praktilisi tegusid ja rahvusriigi
arendamise poliitikaid, mis oleksid integreeritud kõikidesse teistesse ühiskonna arendamise poliitikatesse.
Sellepärast kutsungi kõiki rahvuslasi, eelkõige aga poliitikuid, sotsiaalteadlasi, Tallinna Teadlaste Maja liikmeid ja Eesti Rahva Muuseumi
töötajaid, kelle jaoks võiks see olla oluliseks osaks nende põhitööst, välja
töötama uut, kaasaegset eestluse arendamise ideoloogiat ja selle elluviimise rakenduskava.
Kõik Eesti riiklikud põhiseaduslikud institutsioonid ja nende kümned allasutused (eelkõige aga Riigikogu ja valitsus), rahvuslikud õppe- ja
teadusasutused (Eesti Teaduste Akadeemia, Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool jt.), raamatukogud (eelkõige Eesti Rahvusraamatukogu), muuseumid
(eelkõige Eesti Rahva Muuseum), avalik-õiguslikud ja erafondid (Eesti
Rahvuskultuuri Fond, Eesti Kultuurkapital, Aadu Luukase Fond, Eesti Rah-
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Rahvusliku ideoloogia rakenduskava peaks sisaldama meetmeid
loomuliku iibe tõusuks, rahvusliku kapitali kasvuks ja rahvustunde suurendamiseks, aga ka rahvusliku taristu arendamiseks. Riik peaks toetama mitmesuguste seltside ja ühistute asutamist, ettevõtete tagasiostmist Eesti riigi
ja kodanike omandusse, kodanikele tasuta riigi maa, metsa ja kinnisvara
eraldamist teatud tingimustel jms.
Lõpetuseks, kui me ikka tahame iseendaks jäävat rahvusriiki,
kehtiva põhiseaduse alusel toimivat kaasaegset Eesti riiki, siis peame
võimalikult täpselt ka teadma vastust EV Põhiseaduse preambulis sisalduvale küsimusele, kuidas, milliste süstemaatiliste meetmetega saavutada
seda, „mis peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi
aegade”. Lisaks on vaja tõmmata piirid, lausa punased jooned ette nendele
sammudele, mis võivad meid lahustada, viia iseseisvuse ja sõltumatuse
kaotamiseni või isegi rahvusriigi pöördumatu hävimiseni.
Olen kindel, et Ülo ei oleks sellega ealeski nõustunud …
Viidatud kirjandus:
1. Ülo Kaevats. Kui Eesti oli maailmas suur. Meie vabaduse mitu
nägu. Lähiajaloost, selle uurimisest ja kajastamisest. Koostanud ja
toimetanud Lehte Hainsalu ja Rein Järlik. MTÜ 20.augusti
Klubi.Tartu, 2013, lk.232.
2. sealsamas, lk. 235.
3. sealsamas, lk. 238-239.
4. sealsamas, lk. 239.
5. sealsamas, lk. 245.
6. sealsamas.
7. Ülo Kaevats. Meenutus Balti keti masinavärgi seest. Postimees,
23. august 2014.
8. Rein Veidemann. Järelhüüe: Rahvarinde ideoloogi lahkumine. Postimees, 31. jaanuar 2015.
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vusliku Arengu Fond jt.) ja mittetulunduslikud kodanike ühendused (Tallinna Teadlaste Maja, Eesti Klubi jt.) võiksid võtta konkreetsemaid eesmärke ja ülesandeid rahvusriigi arendamisel, teha rohkem koostööd ja korraldada suurüritusi (ning mitte ainult vabariigi 100. aastapäeva eel, vaid
edaspidi iga-aastaselt), nagu näiteks Eestluse Tuleviku Konvent või Eestluse Elujõu Kongress vms., eesmärgiga arutada uut avatud rahvuslikku
ideoloogiat, laiendada rahvuslike liikumiste kandepinda Eestis ja püüda
saavutada nende suurem, läbiv positiivne kaal erinevate rakenduslike poliitikate kujundamisel Eestis.
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10. Mati Hint. Rahvarinde reis Pariisi tippnõupidamisele novembris
1990. Olid alles ajad. Taasisesesisvunud Eesti Vabariik 25. Rahvarinde Muuseumi Toimetised 2. Tallinn, 2016, lk. 129.
11. Edgar Savisaar. Peaminister. Eesti lähiajalugu 1990-1992. Tartu,
2004, lk.338

ÜLO KAEVATS
29.09.1947-30.01.2015
Sündinud Tagakülas Käina vallas, Hiiumaal
29. septembril 1947; isa August, ema Hilda
(neiuna Maivel) talupidajad, hiljem sundkolhoosnikud.
Lõpetanud 1966 kuldmedaliga Tallinna 16. Keskkooli ja 1972 Tartu Ülikooli füüsikuna ning filosoofina.
Töötanud:
1973-1982 Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudis (aspirant, stažöör, teadur, sektorijuhataja);
1982-1990 Teaduste Akadeemia filosoofiakateedris aspirantide õppejõud;
aprillist 1989-2000 „Eesti Entsüklopeedia“ peatoimetaja;
1992-1995 taasiseseisvunud Eesti Vabariigi esimese valitsuse riigisekretär;
1999-2011 Tallinna Tehnikaülikooli Humanitaar- ja Sotsiaalteaduste Instituudi filosoofia õppetooli juhataja, professor.
Muud tegevused:
1989. aastal Rahvarinde algatuskeskuse programmijuht;
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10. ÜLO KAEVATSI ELUTEEST

1988-1990 Rahvarinde programmikomitee ja aukohtu esimees;
1990-1993 Rahvarinde volikogu liige.
Valmistas ette Ülemnõukogu 16. novembri 1988 otsuste eelnõud, osales
Balti nõukogu töös.
1989. aastast Eesti Teadlaste Liidu ja Ühingu „Teadus“ volikogu liige;
1991. aastast Eesti Hariduse Ekspertnõukogu liige ja Eesti Välispoliitika
Instituudi asutajaliige.
1992. aastast Eesti rahvusliku UNESCO komisjoni liige.
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Oli 40 kirja autoreid.
Oli Tallinna Teadlaste Maja väga tegus liige.

Väitlusõhtul „Strixis“ (Rävala pst.10
kohvikus) kõnelemas Ülo Kaevats,
kuulamas fotol vasakult Valve Kirsipuu, Kaarel Orviku, Ruth Mirov ja
Meeri Lakson.

Hiiumaal, Kassari muuseumi kõrval on avatud Ülo Kaevatsi mälestuseks
JUTUPINK.
Tallinna Tehnikaülikoolis kannab üks auditoorium Ülo Kaevatsi nime.
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Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud konverentsi
„EESTI RAHVUSE KESTMISEST“ Eesti Teaduste Akadeemia saalis
(Kohtu 6) 11. 11. 2017
KAVA
Kell 11 – 12 osavõtjate registreerimine fuajees
12.00 – 12.15 konverentsi avamine, tervitused
12.15 – 12.35 TLÜ emeriitprofessori, Teadlaste Maja liikme Maie Vikati
ettekanne „Muusikatraditsioonide osast rahvuse kestmisel“
12.35 – 12.45 küsimused, vastused
12.45 – 13.05 Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse teaduri Rein Unduski
ettekanne „Kirjandus, rahvus, riik: Eesti juubeli eelõhtul“
13.05 – 13.15 küsimused, vastused
13.15 – 13.35 suursaadiku ja diplomaadi Jaak Jõerüüdi ettekanne „ Diplomaatia ja rahvuslus“
13.35 – 13.45 küsimused, vastused
13.45 – 14.05 majandusteadlase ja inimgeograafi, Teadlaste Maja liikme
Kalev Kuke ettekanne „Sport ja rahvus“
14.05 – 14.15 küsimused, vastused
14.15 – 14.45 KOHVIAEG
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11. KONVERENTSI TEISE PÄEVA KAVA

14.45 – 15.05 Emakeele Seltsi abiesimehe Jüri Valge ettekanne „Emakeele
Selts eesti keele hoidjana ja arendajana“
15.05 – 15.15 küsimused, vastused
15.15 – 15.35 Tallinna Tehnikaülikooli teadusprorektori, Teadlaste Maja
liikme Renno Veinthali ettekanne „Inseneriteadused ühiskonna teenistuses“
15.35 – 15.45 küsimused, vastused
15.45 – 16.05 Tallinna Ülikooli professori Allan Puuri ettekanne „Vaateid
Eesti rahvastiku arengule“
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16.05 – 16.15 küsimused, vastused
16.15 – 17.15 mõttevahetus
17.15 – 17.30 konverentsi lõpetamine
Konverentsi juhivad Tallinna Teadlaste Maja nõukogu aseesimehed
Andres Kollist ja Peeter Normak

MAIE VIKAT
Sündinud 8. aprillil 1936 Tallinnas.
Lõpetanud 1954 Tallinna 7. keskkooli, 1958
Tallinna Muusikakooli, seejärel tööl muusikaõpetajana Tallinna 5. keskkoolis, aastast
1968 Tallinna Riikliku Konservatooriumi lõpetamise järel tööl Tallinna Pedagoogilise Instituudi muusikakateedris, 1986. aastast professorina, 2001. aastast emeriitprofessor. Doktoritöö muusikapedagoogikast kaitsnud 1984.
aastal. Tallinna Teadlaste Maja nõukogu endine liige, kultuurikomisjoni juht.

ETTEKANNE „MUUSIKATRADITSIOONIDE OSAST
RAHVUSE KESTMISEL“
Tallinna Teadlaste Maja konverentsil „Eesti rahvuse kestmisest”
11. 11. 2017
(Autor peab kaasautoriks SA Innove kunstiainete peaeksperti Inge
Raudseppa, PhD).

KONVERENTSIDE „EESTI RAHVUSE KESTMISEST“ 19.11.2016 ja 11.11.2017 KOGUMIK

12. MUUSIKATRADITSIOONIDE OSAST
RAHVUSE KESTMISEL

On loomulik, et igal rahval on midagi ainuomast, mis oma kordumatusega teistele huvi pakub ja võimaldab inimesel tajuda end konkreetsesse kultuuri kuuluvana, luues ühise eneseteadvuse ja ühistunde. Võime
öelda, et Eestis on üheks selliseks traditsiooniks1 ühislaul, mille olulisemateks avaldumisvormideks on koorilaul ja laulupidu, mis kultuuritraditsioonina on kantud UNESCO inimkonna suulise ja vaimse pärandi meistriteoste
nimekirja. Et mõista ühislaulu ja laulupeo olemust ning tähendust, tuleb

1

Traditsioon - pärimus, põlvest põlve edasiantu; pärandatud komme, tava; ajaline pidevus.
Eesti keele sõnaraamat, 1999, 817.
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uurida selle fenomeni arengutendentse nii ajaloolis-kultuuriliselt, kui ka
selle tähendust tänapäeval.
Eesti ühiskonna dünaamiline areng erinevate ühiskondlike formatsioonidena on võimaldanud pärimuslikke väärtusi edasi kandes kujundada
ja säilitada rahvuse kestmist ka tänu ühislaulule, kuna sellest tulenevatel
vormidel inimhääle kaudu, on ürgne ja vastupandamatu mõju. Mitmete
uurijate käsitluses (Rüütel 2002; Kuutma 1998; Päts 1940; Sloboda 2000)
on ühislaul kõige laiemas tähenduses ühe- või mitmehäälne kooslaul, mis
kannab rahvale olulist sõnumit ning kujundab ühtekuuluvustunnet. Eestis
on selle juurteks vanem rahvalaul – regilaul, kirikukoraal ja hilisemal ajal
tekkinud koorilaul.
Olemegi siinkohal esitamas just ühislaulu fenomeni arengu mõningaid aspekte ajaloo erinevatel etappidel.
Traditsioonilised kujutelmad, reeglid, käitumisjuhised jm. anti edasi
suuliselt põlvest põlve kollektiivses suhtlemises sootsiumide eri tasandil:
perekonnas, hõimus, suguvõsas, külakogukonnas. Inimene oli ühiskonnas
pidevalt eri üksustes sisemistes suhetes. Ühiskonnas olid tavaliselt eri tasandite funktsioonid ja nendevahelised suhted täpselt reguleeritud, olulised
olid tasakaal ja korrastatus.
Kõigis kultuurikihistustes on alati vanemaid ja uuemaid nähtusi, mis
on toimunud kõrvuti ja ka segamini, muutudes ja täienedes uute joontega aastasadade ja – tuhandete jooksul, kujundades eestlaste rahvusliku teadvuse
alustalasid. Soome kultuuriantropoloogi Matti Sarmela sõnul on vaimne pärand kindlustanud oma aja ökoloogilist süsteemi, seletanud elamise eesmärke
ja tugevdanud usku tulevikku (Sarmela 1999). See tähendus on tal ka praegu,
olles kandunud tänasesse päeva läbi regilaulu ja muusikatraditsiooni kaudu.
Helilooja Veljo Tormise ja rahvaluuleteadlase Ülo Tedre (Tormis,
Tedre 1997; Tormis 1972) käsitluses on regivärsiline rahvalaul iseenesest
põliselt vana, tekkinud ajal, mil läänemere hõimud olid veel tihedas ühenduses, niisiis, juba enne meie ajaarvamist. Seda tõendab asjaolu, et regivärsistiilis laul esineb kõigil läänemeresoomlastel (eestlastel, vadjalastel, isuritel, karjalastel, soomlastel jt).
Regivärsiline rahvalaul koosneb kolmest võrdtähtsast osisest: sõnadest, viisist ja esitusest, mis on küll otseses, aga mitte üks-üheses vastavuses, s.o kindlale tekstile ei vasta üks ainuline viis ja esitus. Kõige olulisem
ja rikkam, ühtlasi kõige vahelduvam on regilaulu esimene koostisosa – sõnad.

Regilaulu komponentidest kõige üldisem ja püsivam on esitus. Võib
öelda, et põhiline esitusvorm – eeslaulja ja koori vaheldumine - on regilaulule igiomane ja seda võib tõlgendada kui vastastikuse mõjuga solidaarsusakti: esinetakse ühtse koorina, mida juhib eeslaulja.
Kasvatusteadlase Airi Liimetsa arvates tuleks rahvalaulu ja rahvamuusikat üldse õpetada mitte ainult kui muusikat, laulu, vaid kui teatud elufilosoofiat ja maailmapilti, kui üht võimalikku maailmas olemise viisi (Liimets 1991). Just selles näeb ta võimalust aidata nii isiksuse kui kultuurikoosluse tasandil luua terviklikkust ning integreeritust. Semiootik Jüri Lotmani käsitluses tähendab see, et muusikakultuur saaks inimisiksuse enda
mudeliks, kuivõrd isiksus sulandab endasse kõik kultuuris ringlevad erinevad semiootilised struktuurid (Lotman 2002).
13. sajandil tekkis regilaulu kõrvale teinegi ühislaulu liik – roomakatoliku liturgilise jumalateenistuse juurde kuuluva koguduse ühislaul, mis
17. sajandil asendus luterliku kirikukoraaliga. Et kirikulaulu taset tõsta, uut
laulu rahvale ettekande abil arusaadavaks teha ning kasvatada ühislaulu
kaudu koguduse ühtekuuluvustunnet, asutati paljude koguduste juurde koolid ning kirikukoraalide ühislaulmisse kaasati õpilased. 18. sajandi alguses
võime kõnelda juba mitmehäälsest ühislaulust, mida harrastasid vennastekoguduste liikmed. Selle tegevuse elavdamiseks kasutati tihti ka kannelt,
viiulit, flööti ja teisi pille. Saksa musikateadlase Carl Dahlhausi arvates lisas 18. sajandi keskpaik Eestis luterlikule kirikumuusikale uue, psühholoogilise tahu, tähtsustus emotsionaalne külg (Dahlhaus 1983).
19. sajandi keskel kerkis Euroopas eile kunstilisi eesmärke taotleva
kirikulaulu ühe liigina saksa kultuuriareaalis harrastatav koorilaul. Sajandi
teisel poolel võis juba kõnelda massilisest koorilaulu harrastusest Eestis, nii
linnas kui maal. Erinevates paikkondades toimunud laulupühadel ja laulupäevadel laulsid mitmehäälsed koorid. Koolide juurde moodustati lastekoore, kes osalesid koos täiskasvanute kooridega (nn kihelkonnakooridega)
kohalikel laulupäevadel. Kihelkonnakoolikooride loomine oli esimene
samm, mis lõi eeldused ja võimalused laulupidude tava tekkeks ja pidevaks
arenguks.
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Regiviis on sõnadega võrreldes küll vaesem, kuid ühtlasi tavalisem.
Ühe viisiga on lauldud paljusid tekste. Regiviis on retsitatiivse iseloomuga,
selle ulatus piirdub tavaliselt 3-4 heliga; selle esmaülesandeks on kogukonnasisene suhtlemine traditsiooniliste riituste ja kombetalituste näol. Nii on
välja kujunenud töö-, mängu-, mitmesuguste kalendritähtpäevade jt laulud.
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Ajaloolise tähtsusega sündmuseks ühislaulu arengus sai esimene
üldlaulupidu 1869. aastal. Eesti rahvaluuleteadlane Kristin Kuutma seostab
laulupidude tekkimist eestlaste muusikalise mõtlemise muutumisega, mis
kultuurilise ja poliitilise suursündmusena rajas aluse rahvusliku ühtekuuluvuse tunnetamisele ja kultuurilisele enesemääratlemisele (Kuutma 1998).
Ühislaulu arengus on uus etapp seotud Eesti riigi iseseisvumisega
1918. aastal. Eesti Vabariigis aktualiseerus rahvuslikkuse temaatika, avaldudes kõigis eluvaldkondades – poliitikas, majanduses, teaduses, kultuuris,
hariduses, spordis jne. Ideoloogiliseks sihiks oli rahvusterviku loomine,
mille kujunemisele aitas kaasa professionaalse muusika areng (Kaik 1935).
Suured muutused toimusid 1930ndatel Eesti koolis, kus uuenduste juhiks
kujunes Johannes Käis (1885-1950). Muusikakasvatuses sai innovaatiliste
ideede elluviimisel juhtfiguuriks Riho Päts (1899-1977), kelle isikus oli õnnelikus sümbioosis helilooja, koorijuht, pedagoog, publitsist ja uurija ning
kelle tegevus tugines ajastu suundumustele Euroopas. Riho Päts nägi ühislaulu ideed protsessina, milles kooli muusikatundides omandatud ühine laulurepertuaar kujundab ühislaulmise harjumust ning on hiljemgi rakendatav
kogunemistel, pidustustel ja muudel ühisüritustel, luues ühiste laulude laulmisega sideme erinevate põlvkondade vahel (Päts 1940). Ühise traditsiooni
juurdumisele aitasid kaasa Riho Pätsi koostatud koolilaulikud, mis ilmusid
„Lemmiklaulikute“ sarjana (Päts 1935-1939).
Ka pärast II Maailmasõda on ühislaulu areng seotud tolleaegsete poliitiliste suundumuste ja muudatustega Eesti ühiskonnas. Eesti haridus ja
kultuur olid valitsevast poliitilisest ideoloogiast survestatud. Rahvamasside
mõjutusvahendina tõsteti erilisse soosingusse vokaalmuusika (ooper, oratoorium, koori-, soolo-, ansamblilaul), mis pidi kandma poliitilist sõnumit.
Just sellele vastandudes omandas ühislaul sümboli tähenduse, olles rahvuse
ellujäämise mõjukas vahend ja rahva iseseisvusliikumise otsustavaid tegureid. Neil aastatel kerkisid esile püsiväärtusega koorilaulud, ühtlasi ka ühislaulud, mis kandsid kodeeritud sõnumit ning mida mõistis ja oskas laulda
kogu eesti rahvas, nagu näiteks M. Lüdigi „Koit“ ( F.Kuhlbars ), A. Kunileidi „Sind surmani“ (L. Koidula tekstil), F. Saebelmanni „Kaunimad laulud“, M. Saare rahvaluuleaineline „Leelo“ jt.
Eriline koht selliste laulude seas kuulub G. Ernesaksa 1944. aastal
loodud koorilaulule „Mu isamaa on minu arm“ L. Koidula tekstile. Selle
mitmekihilisse konteksti on kätketud rahvuslikkuse tunnetamine ning selles
on harukordses koosluses tekst ja meloodia. See laul kujunes omamoodi
hümniks ligemale poole sajandi jooksul, sümboliseerides kõiki neid laule,
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Ideoloogilise surve nõrgenedes 1960ndatel aastatel elavneb kultuuri- ja hariduselu, kasvab noorte aktiivsus ja organiseerumine, esile kerkivad uued tegevusvormid – üliõpilas- ja õpilasmalev, kus ühislaulule, kui
muusikatraditsiooni olulisele kandjale, kuulus kindel koht. Sellest ajast kõlavad tänasel päevalgi rahvakogunemistel, festivalidel ja laulupidudel ühislauludena mitmed neist, nagu Ü. Vinteri „Põhjamaa“, U. Naissoo „Pistoda
laul“ filmist „Viimne reliikvia“ jmt.
1970ndate lõpus tekkis niinimetatud vastupanukultuur, mille kandvaks jõuks oli rahvuslikult meelestatud haritlaskond. Tollele ajale iseloomulik tulevikuväljavaate puudumine, sundis tagasi vaatama minevikku,
selleks, et olevikus vastu pidada. Ühislauluna tõusis esile regilaul, mille renessansis on hindamatu osa helilooja Veljo Tormisel. Tema regilaulu algupärale toetuvad kompositsioonid viisid etnilise teksti ja muusika rahvast
liitva ühislauluni. Seda toetas ka pärimusmuusika jõuline esiletõus, millest
kasvas välja Viljandi pärimusmuusika festival.
1980ndate lõpuaastatel, mida tuntakse ka perestroikana, ei prevaleerinud Eestis enam Moskva ettekirjutused. See oli eesti ühiskonna aktiivse
demokratiseerimise periood ning rahvustunde taasärkamise aeg, mis tipnes
1988ndal Laulva revolutsiooniga ning viis Eesti riigi iseseisvumisele 20.
augustil 1991. aastal. Laulev revolutsioon on erakordne ja ainulaadne nähtus maailma mastaabis: seda saab hinnata kui tähelepanuväärset eeskuju rahulikul teel ühiskonnas valitseva režiimi muutumise võimalikkusest. (Juba
1930ndatel aastatel oli Riho Päts veendunud, et võimaluste saabudes, kus
on vaja ühislaulu rakendada, saab rahvas end tõestada laulurahvana (Päts,
1940)).
Sel perioodil toimunud spontaansed „öised laulupeod“ ja poliitilised
koosolemised-ühislaulmised valmistasid ette taasiseseisvumise protsessi,
näidates ühislaulu fenomeni organiseerivat jõudu rahvusliku eneseteadvuse
väljendamisel (Pierson 1998). Neil aastatel kerkisid esile uue põlvkonna
heliloojad Alo Mattiisen, Rene Eespere, Rein Rannap, Mart Siimer jt, kelle
laululooming kandis isamaalisuse sõnumit ning tugevdas ja arendas rahvuslikku ühtekuuluvustunnet. Eriline koht nende seas kuulub helilooja Alo
Mattiisenile, kes oma laululoomingus oskas siduda regilaulu olemuse
rockmuusikaga. Samas on see üks parimaid näiteid muusikatraditsiooni
kestmisest, teisenemisest ja arengust ajas.
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mida laulda ei tohtinud. Ühislauluna on selle laulu tähendus aina kasvanud
koos ajaga; see on kõlanud kõigil üld- ja noorte laulupidudel.
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Tänases Eestis on ühislaulude laulmise näol kõige tähelepanuväärsem ja massilisem rahvusluse kultuurimanifestatsiooni vorm – laulupidu,
millele on tunnuslik kooride ja kuulajaskonna vaheline interaktsioon –
ühiste laulude laulmine.
Laulupidu on rahva pidu, üldlaulupidu eriti on ühtlasi rituaal ja vaatemäng. Kristin Kuutma kinnitab, et selle ürituse mehhanismiks on sotsiaalne mobilisatsioon – peole tullakse perekonniti ja sõpradega. Kunstilise
elamuse kõrval on tähtis ka suhtlemine, vajadus kogeda rahvustunnet ja
taassulandumist ühiskonda laiemalt, ühistunnet kogu rahva ja tema muusikatraditsiooniga. Sellega kaasneb eneseteadvuse tugevdamine ja ühiskonna
elujõu kinnitamine (Kuutma 1998).
Võib öelda, et eesti rahvuse kestmise üheks tagatiseks, on laulupidu,
mis saab alguse ühislaulust üldhariduskooli muusikatundides ja kooride pidevast tegevusest; see tagab täiskasvanute kooride jätkusuutlikkuse ning
tipneb laulupidude traditsiooni kestvusega.
Et laulupeo traditsioon on Eestis väga tugev ja elujõuline, kinnitab
2013.aastal Marju Lauristini ja Peeter Vihalemma poolt läbiviidud sotsioloogiline uuring „Minu laulu- ja tantsupidu“. (Lauristin, Vihalem 2013).
Absoluutne enamus – 96% küsitletutest (neid oli üle 1300) –pidas pidu oluliseks sündmuseks, seejuures 63% väga oluliseks. Rõhuva enamuse, üle
poole küsitletute teadvuses on tänapäeva Eestis laulu- ja tantsupeo traditsioon sügavalt juurdunud kui kõige olulisem rahvustunnetusega seotud rituaal.
Helilooja Veljo Tormis on tõdenud, et rahvuslikud kultuuriväärtused ei ole ainult väärtused meile endile, vaid need on vahetusväärtused. Säilitades oma kultuuri ja oma näo, on meil ka muule maailmale midagi pakkuda (Tormis 1972).
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(Koost.). Pärimusmuusika muutuvas ühiskonnas.
13. Rüütel, I. ( 2000). Pärimus pärijale. Tartu: Rahvuslik Folkloorinõukogu.
14. Rüütel, I. (2002). Pärimuskultuur postmodernistlikus ühiskonnas –
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20. Tormis, V. (2000). Lauldud sõna. Tartu: Tartu Ülikool. Kirjandusmuuseumi etnomusikoloogia osakond.
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13. KIRJANDUS, RAHVUS, RIIK: EESTI JUUBELI
EELÕHTUL

REIN UNDUSK
Sündinud 22. juulil 1968 Tallinnas.
Lõpetanud 2001 Tartu Ülikooli kunstiteaduste magistrina, seejärel Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse teadur.

ETTEKANNE „KIRJANDUS, RAHVUS, RIIK: EESTI
JUUBELI EELÕHTUL“
Tallinna Teadlaste Maja konverentsil „Eesti rahvuse kestmisest”
11. 11. 2017
Mõni aeg tagasi oma teemat käesoleva konverentsi tarvis üles andes
oli mul mõttes kõnelda ilukirjandusest Eesti peatselt saja-aastaseks saavas
rahvusriigis. Veidi hiljem, oma ettekande teema üle põhjalikumalt järele
mõeldes, hakkasin üha enam tajuma sõna kirjandus mitmetähenduslikkust.
Polüseemia (sõna tähenduse paljusus) ja ambivalentsus võivad olla häirivad, arusaamist segavad tegurid, kuid ühtlasi nad võivad, ja sageli nad seda
teevadki, rääkida meile midagi keele ajaloolisest mälust. Seepärast usun, et
annate mulle andeks, kui ma täna siin sõna kirjandus mitmemõttelisust
teadlikult ekspluateerin, lootuses, et Eesti kirjanduse ilu meile seeläbi mitte
vähem, vaid pigem rohkem adutavaks saab.
Kui 1870. aastate algul otsiti nime loodavale Eesti haritlaste seltsile,
s.o Eesti Kirjameeste Seltsile, siis olid võimalike variantidena kõne all
muuhulgas „Vaimuvaranduse selts“ ning „Eesti õpetuse raamatute laiali
lautamise selts“, kuna „kirjandus“ ei võinud Tuglase väitel tollal veel seltsi

Sellises mõistete segiminekus pole iseenesest midagi erakordset, kui
tuletame meelde, et ladina sõna litteratura on ju tegelikult kreeka grammatike tähenduslik vaste, millest võiksime justkui järeldada, et grammatik ja
literaat ongi euroopa filoloogilises traditsioonis ühe ja sama nähtuse kaks
erinevat nime. Pangem siiski tähele, et kui me võime endile hõlpsasti ette
kujutada eesti keelt ilma eesti kirjanduseta, ning on fakt, et eesti keel on
kunagi eksisteerinud põhiliselt suulisel kujul, siis on meil üsna võimatu ette

KONVERENTSIDE „EESTI RAHVUSE KESTMISEST“ 19.11.2016 ja 11.11.2017 KOGUMIK

nimetusena kõne alla tulla2. Ka Eesti Kirjanduse Selts sünnib, kuid seda
alles Eesti Kirjameeste Seltsi järglasena, 35 aastat hiljem, augustis 1907.
On huvitav märkida, et Eesti vaimuelule paljuski suunda näidanud üks
soome esimesi haritlasseltse sünnib 1831. aastal kohe Soome Kirjanduse
Seltsi, s.o Suomen Kirjallisuuden Seura’na, ja et selle üks asutajaid, Elias
Lönnrot, loob sõna kirjallisuus soome keelde nimelt selle seltsi tarvis3. Tõsi,
ka tänapäeva eesti kirjanduslugu tunneb nimeliselt mitmeid juba 19. sajandi
algupoolel tegutsenud kirjandusseltse. Nii räägime me näiteks Eestimaa
Kirjanduse Ühingust, pidades silmas 1842. aastal Tallinnas Ferdinand Johann Wiedemanni kaasosalusel loodud Ehstländische Literärische Gesellschaft’i, mille ajalugu on ju otsapidi seotud ka siinse Ungern-Sternbergi
paleega4. (Kohtu 6, kus täna konverentsi peame). Ja mingil kummalisel
kombel on ka 1817. aastal Kuressaares loodud Arensburgsiche Ehstnische
Gesellschaft saanud eesti kirjandusloos vahel nimeks Kuressaare Eesti Kirjanduse Selts5. Kuid kõigil neil juhtudel on tegu niisiis anakronistliku, tagantjärele eestikeelse nime omistamisega teatavale algselt saksanimelisele
seltsile. Olgu nimedega kuidas on, see, millele eelöelduga osutada tahan,
on tõsiasi, et sõnapaariga eesti kirjandus kipume aeg-ajalt ikka tähistama
tegevusi, mida peaksime järele mõeldes paigutama pigem eesti keele alla.
Ja teiseks, et eesti kirjandus ühes oma hästi avaras ja siiski väga olulises
tähenduses osutab üldisele eestikeelsele õpetatusele, mille kaudu on võimalik oma maailmas olemist kõige igakülgsemal viisil teostada.

2 Friedebert Tuglas, Eesti Kirjameeste Selts. (Kogutud teosed 13.) Tallinn: Underi ja Tuglase

Kirjanduskeskus, 2009, lk 59. Sõna „kirjandus“ oli küll 1860-ndate lõpul kasutanud juba C.
R. Jakobson, kes Udo Uibo arvates (kirjas autorile) on ka selle sõna eesti keelde toojaks.
Sõnaraamatus fikseeris „kirjanduse“ esmakordselt Grenzstein 1884. aastal.
3 Vt Suomen kielen etymologinen sanakirja I. Toim Yrjö Henrik Toivonen. Helsinki:
Suomalais-ugrilainen seura, 1955.
4 Vt Eestimaa Kirjanduse Ühing 150 ja tema raamatukogu. Näituse kataloog. Koost. Tiiu
Reimo ja Kyra Robert. Tallinn: Eesti TA Raamatukogu, 1992. Olgu öeldud, et 19. sajandi
eestikeelsetes väljaannetes nimetas EKÜ ennast ise Tallinna Kirjalaste Seltsiks (lk 8, sealsamas).
5 Jaan Undusk, Mis oli „Ehstnische litterarische Gesellschaft“? – Keel ja Kirjandus, nr 6,
1989, lk 365–368.
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kujutada eesti kirjandust, ilma et oleks olemas eesti keel. Mis tähendab, et
eesti kirjandus, või öelgem eesti kiri, see graafiline märkide süsteem, mis
peab lahutama sõnumisisu sõnumiedastajast ja muutma selle lugeja mõtteobjektiks tema üksiolemises tähemärkidega – et see eesti kiri lisab midagi
märkimisväärselt uut juurde eesti keelele. Eesti kirjakeel, nagu teame, on
sündinud valdavalt saksa pastorite tõlketegevuse viljana ja seega oli eesti
kirjandus oma alguses põhiliselt vaimulik kirjandus6. Isegi juhul, kui eeldame, et need sakslaste loodud kirikulaulude, katekismuste ja piibliosade
tõlked jõudsid arvestataval määral eestlase lugemislauale ja soodustasid
seda vaimset eemalolu maisest sfäärist, mida eeldame kirjanduse tegevat,
siis tuleb meil ometi arvestada ühe piirava asjaoluga. Nimelt, see eestikeelne kirjandus, ehkki vaimulik kirjandus, täitis ühiskonnas paratamatult
teatavat maist võõrvõimu esindavat ülesannet, sest ta oli loodud ühe teise,
mitte-eesti rahvuse ja mitte-eesti seisuse poolt. Ma söandaksin isegi väita,
et eestlaste väidetav usuline leigus pärineb eesti kirjanduse algamisest vaimuliku kirjandusena, mille autorid ei olnud eestlased.
Pidades silmas eesti keele, kirjanduse ja riikluse suhteid, tuleb öelda,
et eesti kirjakeele muutumine eesti kultuuri eneseväljenduse osaks oli kahtlemata üks väga olulisi eeldusi igasugusele mõttele Eesti riigist. Selle eelduse teoks tegemine, s.o vaimuliku kirjanduse loodud eesti kirjakeele ja
selle fraseoloogia täitmine eestimeelse sisuga oli 19. sajandil nii eesti rahvaluule kogumise kui ka eesti ärkamisaegse ilukirjanduse ülesandeks. Eesti
riikluse mõtte arengu seisukohast tähtsaimaks tuleb siiski pidada täisfunktsionaalse eesti kirjakeele loomise taotlust, mis soovis, et see uus teadlikkuse
kvaliteet, mille kiri suulisele keelele juurde lisab, toimiks eestlase kogu inimeseks olemise spektris, mitte ainult ajaviite või ajalehe lugemise tasandil7.
Ma isegi väidaksin, et iga rahvusriigi mõtte vundamendiks on veendumus,
et rahvuslik kirjakeel on suuteline täitma erinevaid maailma tunnetuse
funktsioone ja pakkuma oma kodanikule nii intellektuaalset kui ka emotsionaalset teadmist, mida ta elus edenemiseks vajab. Seda täisfunktsionaalset eesti kirjakeelt tahaksingi ma nüüd nimetada eesti kirjanduseks selle
kõige avaramas tähenduses, mis hõlmab ühtviisi nii eesti luuletaja luulet,
eesti teadlase teadusuurimust kui ka eesti pastori jutlust.
Võib küsida, milleks meile nii avar kirjanduse mõiste? Mida annab
meile teadmine, et eesti teadus, mis peaks olema objektiivne ja erapooletu
tarkuse kogum osaleb tegelikult sessamas üldmõistes, kuhu kuulub veidi
6
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Vt nt Kristiina Ross, Eesti filoloogia sünd ja kirikulaulude tõlked. – Keel ja Kirjandus nr
8–9, 2016, lk 652–668.
7 Vt Raimo Raag, Talurahva keelest riigikeeleks. Tartu: Atlex, 2008.

Friedebert Tuglas on lausunud, et esimeste eesti keele ja kirjanduse
organiseeritud harrastamiskatsete kaudseks eeskujuks tuleb pidada 1635.
aastal Pariisis asutatud Prantsuse Akadeemiat, Academie Francaise’i8. Oma
statuudi kohaselt oli see institutsioon rahvuslik keelekorralduse nõukogu,
mille ülesandeks oli anda Prantsusmaale teaduse ja kunstide õitsenguks võimeline ühtne prantsuse kirjakeel. Võib vaid imetleda Richelieu arusaamist
sellest, kuivõrd määrav roll saab olema kirjakeelel tema suurprojektis, mis
pidi tõestama, et Euroopa kultuuri kaunimad õied ei ole sugugi ära õitsenud
Ateenas ja Roomas, vaid et need on määratud õide puhkema nimelt Pariisis.
Väga tähtis on aga samuti märgata seda sotsiaalset eeldust, mille pinnalt
Prantsuse Akadeemia tegelikult ellu kutsutakse. Selle akadeemia algse tuumiku moodustasid teatavasti madame de Rambouillet´ kirjandusliku salongi mõned alalised külalised9. Tõsiasi, et Prantsuse Akadeemia sünnib
kirjandussalongist on kõnekas, sest näitab, et taotlus luua uus rahvuslikkultuuriline kvaliteet kasvab osaliselt välja sellest vestluse või konversatsiooni kultuurist, mida oli hakatud viljelema Prantsusmaal 17. sajandi alguses levinud kirjandussalongides10.
Et jõuda prantsuse eeskuju juurest Maarjamaale, tuleb meil asendada sõna salong, mida tollases prantsuse keeles, tõsi küll, veel polnudki,
eesti sõnaga selts11. Need mõlemad, nii selts kui salong, märgivad rahvuslikus kontekstis uut tüüpi ühiskondlikku ruumi, mille esmaseks rolliks on
rahvuskeelse ja -meelse ühistegevuse arendamine, kuid mille pretensioon
ühiskonna ümberkujundamisele on tegelikult väga mitmekihiline. Prantsusmaa vajas ühist ja normeeritud kirjakeelt, sest ta vajas uut sotsiaalset sidusust rahvuslikul pinnal. Et kirjakeele loomise ülesanne omistati Prantsuse
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erapoolik eesti ilukirjandus? Mu lühike vastus on, et kui eesti kirjandus poleks jõudnud oma vaimuliku alguse juurest eesti luuleni, siis suure tõenäosusega poleks tärganud ka vajadust eesti teaduse tekkeks. Rahvusriigi sünni
ja kestvuse seisukohalt on oluline, et rahvuskeel toimiks ratsionaalse, aistingulise ja vaimse tervikuna.

8

Friedebert Tuglas, Meie kirjanduse ühisharrastustest vanemail ajul, lk 146. – F. Tuglas,
Kriitika I. (Kogutud teosed 7.) Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 1996, lk 146–
154.
9 Académie française. – Dictionnaire des littératures de langue française I. Toim. Jean-Pierre
Beaumarchais jt. Paris: Bordas, 1990, lk. 3-5.
10 Marc Fumaroli, La république des lettres. Paris: Gallimard, lk 186.
11 Itaalia päritolu salon ’tuba, saal’ jõudis prantsuse keelde 1664. a. Tuba, milles markiis de
Rambouillet oma külalisi vastu võttis, nimetati tollal selle innovaatilise pastelse lahenduse
tõttu chambre bleue’ks ehk siniseks toaks.
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Akadeemiale, mis põlvnes n-ö kirjanduslikust seltskonnaringist johtub tõsiasjast, et nimelt nendes 17. sajandi alguse kirjandussalongides oli hakanud kujunema uus solidaarsussuhe aadlike, kõrgkeskklassi ja intellektuaalide vahel, mis pidi tagama prantsuse rahvuskultuurilise õitsengu12. Ja vahest kõige tähtsam meie vaatepunktist on see, et seltskondlik ja eelarvamusi
eirav viisakas (honnête) vestlus kirjanduse üle, mida salongis arendati, tähendas ühtlasi seda, et varasem valdavalt ladinakeelne eruditsioon omandati ja n-ö mäluti läbi prantsuse keeles ning prantsuspärases tajuväljas.
Kui arvestada, et Viru vanne, millega Kreutzwald, Faehlmann ja Jakob Nocks Rakvere vallimäel kunagi Eestile väidetavalt truudust vandusid,
kannab eesti kultuuritraditsioonis ka teist nime, Troojamäe tõotus, siis
võiks ju arvata, et mõte endise Rooma õitsele puhkemisest Maarjamaal on
ka Eesti riigi kujunemises oma osa etendanud13. Kuid piirakem oma mõttelendu ja nentigem lihtsalt tõika, et prantsuse esindusliku näite foonil on meil
kergem välja lugeda rahvusriigi idee kirjanduslikku lätet. Ka Eesti Kirjameeste Seltsi sihiks oli eestimaise kultuuri sotsiaalse baasi avardamine ja
igakülgse harituse kättesaadavaks tegemine eesti keeles. Eesmärk oli kinkida siinsele kultuurile, teadustele ja kunstidele oma ainuline eesti vaatenurk. Hästi oluline on märgata, et neil rahvusliku kirjakeele konsolideerumise kõrghetkedel, mil omandatakse usk panna kogu maailma õpetatus helisema omas rahvuskeeles, leiab tegelikult aset võitlus tarkuse keelelise
spetsialiseerumise ja ühiskeelest võõrandumise vastu. Nii salongis kui ka
seltsis tehakse omaks seda, mida varem valdas ladina või saksa erudiit.
Nagu sakslaste pakutud vaimulikkus, nii oli ka saksa eruditsioon tarvis
omandada eestlase tunde- ja mõtteelu tasandil. Sellist tarkuse omaks tegemist rahvuskeeles tahangi nüüd omakorda nimetada rahvusriigi sünniks kirjandusest, ja mu mõte seejuures on, et tarkuse ja teaduste toimimine rahvusliku vestluskunsti osana, nende mitte kapseldumine omaette keelde, on
üks rahvusriigi kestmise võtmeid.
Võiks arvata, et ilukirjandus on kosmeetilise lisandusega kirjanduse
vorm, mille olemasolu on tervitatav, kuid mitte paratamatu, s.t ilukirjandus
on miski, mis võib olla, aga sama hästi võib ka olemata olla. Kahtlen, kas
seda sama arvasid kreeklased, kui nad tuletasid sõna kosmeetikat sõnast
kosmos, kuid tõsi ta on, et eesti üks esimesi suuremaid ilukirjandusteoseid,
12
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Jürgen Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie
der bürgerlichen Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp, lk 90-94. Vt ka: Dena Goodman, The Republic of Letters. A Cultural History of the French Enlightenment. Ithaca–
London: Cornell University, 1996, lk 13-15.
13 Toomas Haug, Viru vanne. Saja-aastane müüt. – T. Haug, Troojamäe tõotus. Tallinn: Eesti
Keele Sihtasutus, 2004, lk 399-418.

Tuleb arvata, et kõrgkultuuri erinevate vormide järk-järguline vabanemine saksa või vene kestast, ei tähendanud pelka keelevahetust, vaid selle
käigus sündis arusaamine kultuurist, mis on võimalik üksnes seisuslikult ja
stilistiliselt märgistamata ühtses keeleruumis. Ma nimelt usun, et vaimuliku
kirjanduse saamine päris eesti kirjanduse osaks tähendas muuhulgas arusaama teket, et vaimulikkus, olgu see siis luterlik või mingi muu, on tegelikult kõneviis, või moodsalt väljendudes diskurss, millega kultuuris reguleeritakse kõnet asjade üle, mida pole olemas, s.t asjade üle, mille eksistents
on peaasjalikult vaimne. Seda nähtamatut vaimsust, millega iga kultuur
peab kaduvas ilmaelus hakkama saama, on palju, isegi nii palju, võiks
öelda, et teadlik eksistents kultuuris astub lausa paratamatult puutesse vaimulike küsimustega. Vestlus eesti teadlase ja eesti pastori vahel ei ole pelk
kujund või sõnakõlks: tuleb aru saada, et selle vestluse eduka toimumise
eelduseks oli vaimulike küsimuste juurde jõudmine Eesti enda eksistentsist
lähtuvalt. Vajalik oli kristlike mõtlemisvormide vabanemine neid saatvast
14

Jaan Undusk, Eksistentsiaalne Kreutzwald. – J. Undusk, Eesti kirjanike ilmavaatest. (Eesti
mõttelugu 118.) Tartu: Ilmamaa, 2016, lk 114-139.
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Kreutzwaldi eepos „Kalevipoeg“, on nii mõnegi meie kirjandusteadlase arvates kirjutatud mitte usust eesti kultuuri kestmisse, vaid pigem tõendina
eesti rahva kaduvast ilust14. Kreutzwald lõi eesti ilukirjanduse ajal, mil eesti
kirjandus ei vallanud end veel kaugeltki tahtelis-teadliku terviksubjektina,
mistõttu ka selle kirjanduse ilu avaldus pigem minevikku kui tulevikku suunatuna. Selleks, et kosmeetika ja kosmos end üles leiaksid, ehk teisisõnu,
selleks et ilukirjandus mõistaks oma konstitutiivset (ja mitte üksnes fakultatiivset) rolli kultuuris, oli vajalik, et ta muutuks osaks kirjandusest, mis
teab ja tahab olemas olla. Sellise teadva ja tahtva kirjanduse teke on lahutamatult seotud nii eesti teaduse, Eesti vaba rahvakiriku kui ka kõige laiemas mõttes Eesti riigi sünniga. Ehk teisisõnu, sellise kirjanduse teke on lahutamatu veendumusest, et enamus inimeseks olemise modaalsusi, s.o ratsionaalsus, vaimsus ja ilutunne on väljendatavad eesti keeles ja eesti kultuuri vaatepunktist. Rõhutan siinkohal, et riigi tekke ja säilimise seisukohalt
on esmatähtis, et need modaalsused toimiksid ühtse kirjandusruumi osana,
s.t igal eestlasel peab jääma võimalus omas suus ja omal keelel järele proovida eesti teaduse ja vaimu vilju. Mu käesoleva ettekande põhiväide, et
Eesti sünnipäeva eelõhtul ei saa ma rääkida eesti ilukirjandusest teisiti kui
ühest palju avarama eesti kirjanduse osast, lähtub samuti tõsiasjast, et ilu
on vaid meeleline pool sellest, mida mõistus mõtleb ja vaim usub. Nende
kolme üksteisevahelise kommunikatsiooni säilimine on Eesti kestvuse vaatepunktist määrav, sest ilul üksikuna ilma jäädes on raske oma olemasollu
uskuda.
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ja segavast sotsiaalsest kõrvalinfost, selleks et need vormid saaksid vääristada Eesti enda mõtet. Eesti pastori jutlus eeldab tegelikult eesti teadlase
küsimust, sest vaid iseseisvas ja terviklikus keeleruumis on võimalik tajuda
erinevate maailmas olemise modaalsuste loomulikku seotust.
Meil pole olnud kardinal Richelieu´d ega tema loodud rahvuslikku
akadeemiat, kuid meil võiks jätkuvalt olla soov tuua maailm oma rahvuskeeles võimalikult täielikult kuuldavale. Tahtmine olla täielik oma keeles,
vaatamata oma füüsilisele partikulaarsusele, kätkeb endas nii suurt olemise
jõudu kui ka hindamatut tunnetuslikku kvaliteeti. Eesti kirjakeele ja kirjakultuuri arendamine on siin kindlasti asja üks pool, kuid täpselt sama oluline on mõista, et rahvuskirjandus selle avaras tähenduses märgib maailma
eruditsiooni kodustamist rahvuslike huvide, rahvusliku mõtte, meelelaadi,
ajaloo jne vaatepunktilt. Rahvuskirjandus märgib maailma läbimõtlemist
meie endi mõtteis, meie enda rahvuslikus keelekastmes ja rahvusliku vestluskunsti osana.
Ma lõpetan osutusega taasiseseisvunud Eesti esimesele presidendile
Lennart Merile. Pean tunnistama, et ma ei ole kunagi olnud eriti suur poliitikute kõnede lugeja. Kuid ilmselt tulevikus võtan Lennart Meri presidendikõned nii mõnigi kord lugemiseks kätte, sest ma olen üha rohkem aru
saanud, et see riik, mille presidendiks ta valiti, oli tal endal palju varem juba
kirjanikuna valmis tehtud. Teatavasti ei saanud Lennart Meri kunagi päriskirjanikuks, s.t ilukirjanikuks. Kuid ta oli kirjanik, kes koondas endas kõige
erinevamat laadi eruditsiooni eesmärgiga fokuseerida see teadmiste kogum
läbi punkti nimega Eesti. Lennart Meri kirjanikumõte oli põhjendada Eesti
eksistentsi, s.t mõelda maailma teadmised läbi viisil, et neist tekiks maailmakaardile väärika ja aktiivse ajalooga Eesti riik. Et ta tegi seda enne kirjanikuna raamatus „Hõbevalge“ ja alles pärast poliitikuna, on minus meelest ilus tõend Eesti taassünni kohta kirjandusest. Just sellele väga avarale
kirjanduse mõistele, mille olemasolu me igapäevaselt ei adu, kuid mille olemasolu me vahetevahel aimame, tahtsingi ma täna, Eesti sünnipäeva eelõhtul tähelepanu juhtida.

JAAK JÕERÜÜT
Sündinud 9.12.1947 Tallinnas. Lõpetanud
1973.a Tallinna Polütehnilise Instituudi majandusteaduskonna; töötanud 1969-1989 ajakirjanikuna Õhtulehes ja Rahva Hääles, Teaduste Akadeemia Majanduse Instituudis insenerina, TPI-s assistendina, nooremteadurina,
laboratooriumi juhatajana, kirjastuses Eesti
Raamat toimetajana; 1977-1986 ENSV Kirjanike Liidu sekretär, 1986-1989 aseesimees;
1989-1990 ENSV kultuuriministri asetäitja,
Eesti Loomeliitude kultuurinõukogu saadik,
1990-1992 ENSV (EV) Ülemnõukogu saadik,
Eesti Kongressi liige; 1993-2015 EV Välisministeeriumi teenistuses olnud diplomaat Soomes, Itaalias, Küprosel, ÜRO-s, Lätis, Rootsis; 20. augusti klubi liige, ajalehe Postimees
arvamusliider 2015.

ETTEKANNE ”DIPLOMAATIA JA RAHVUSLUS”
Tallinna Teadlaste Maja konverentsil „Eesti rahvuse kestmisest”
11. 11. 2017
Mina ei ole teadlane. Esinedes Teaduste Akadeemia saalis Tallinna
Teadlaste Maja korraldatud konverentsil mitteteadlasena oleks täiesti naeruväärne üritada näida teaduslik. Seepärast on järgnev kõike muud kui teaduslik vaade diplomaatia ja rahvusluse suhtele. Järgnev on üdini subjektiivne arutlus selliste mõistete nagu diplomaatia ja rahvuslus vahekorrast.
Need on mõisted, mille paaripanekuga ei peaks liiga alalhoidlikud, liiga
kuulekad inimesed mitte kunagi tegelema. Need on kaks sõna, mille kokkupõrkest paistab a priori sädemeid lendavat, eriti praegu, kui rahvuslus on
teatud inimrühmi hirmsasti ärritama hakanud.
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Tõde on selles, et kõik riigid on rahvuslusest läbi imbunud. Sulaselge valetamine on öelda, et tänapäeval ei maksa enam rahvuslusest rääkida. Diplomaatia on seotud riiklusega, ja kogu järgnev jutt on siin nimetatud põhitõe illustreerimine.
Riikide paljunemine on uuema ajaloo kestel endaga toonud paratamatult kaasa kas varjatuma või avalikuma rahvaste ja rahvuslikkuse kõikvõimalike aktsentide lakkamatu esinemise rahvusvahelises suhtluses. Musternäide, millele paljud enam ei mõtle, on seegi, et inglise keel on prantsuse
keele koha sisse võtnud ka diplomaatilise üldkeelena. Ja sellega liituv näide
on tõsiasi, et ÜRO ametlikeks keelteks on inglisele lisaks prantsuse, vene,
hiina hispaania, ja araabia keel. Näide Euroopast on seegi, et hoolimata
suure raha ja kalli aja raiskamisest ei loobuta Europarlamendi istungitest
Brüsselile lisaks ka Strasbourgis, põhjuseks prantslaste prantsuslik uhkus.
Rääkimata juba kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide keelte pidevast kasutamisest Liidu asjaajamises.
Ükskõik, kui mõnusasti ei tunne ennast kõlavate loosungite peidus
kõik veendunud multikulti-jutlustajad, ei pääse ka multikulti-sõna loogilisest vaatlemisest mitte keegi. Ma olen varemgi rõhutanud lihtsat, kõikidele
nähtavat tõsiasja, et ilma „kultideta” ei ole olemas ka pühaks lehmaks aretatavat „multit”. Lapski saab aru, et ilma erisusteta jääb maapinnale alles
vaid hall kasarm mundris käsuandjate ja mundris käsutäitjatega. Kuna aga
diplomaatia ei eksisteeri õhus, vaid ainult reaalsuses, siis... Kolm punkti,
Mõelgu nüüd igaüks ise edasi, kui kaugele keegi tahab.
Diplomaatia olemusest, meetoditest, ajaloost ja reeglitest on kirjutatud pakse raamatuid. Kui meie tänase arutluse kontekstis midagi väga kokkuvõtlikult öelda, siis teen seda järgmiselt: diplomaatia ei ole mitte see
Odini ketas, mida nii sugestiivselt ühes oma novellis esile manab Argentiina kirjanik Jorge Luis Borges. Odini ketas on tema järgi ainus maa peal
olev ese, mis on ühe poolega. Diplomaatia kui nähtus ja diplomaatia kui
tegevus on aga alati kahe poolega, korraga nii rahvuslik kui rahvusvaheline,
ta ei saaks muidu eksisteerida.
Alati, kui on vaja diplomaatiast mõeldes millelegi eestikeelsele toetuda, siis võtan ma kõigepealt kätte eestlasest autori teose, selle autori, kes
on ka mu hea sõber ja kauaaegne kolleeg välisministeeriumis, suursaadik ja
ajaloodoktor Margus Laidre. Tema teos „Sõnumitooja või salakuulaja?
Nüüdisaegse diplomaatia lätted 1454-1725” ilmus 2003. aastal. Tänaseks
olen valinud sealt konksuga tsitaadi, mis on mahukas ja sobib siia imehästi.
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Haritud publikule ei pea hakkama selgitama, mille kõigega assotsieerub konservatism, igatahes rahvuslust konservatismist lõplikult ja letaalselt lahutada ei suudaks ka kõige osavam vaimne kirurg, see on selge.
Diplomaadid tegutsevad, st käituvad ja mõtlevad kõige lihtsamalt
öeldes rahvusvahelises keskkonnas ja rahvusvahelises seltskonnas. See
võib kõrvaltvaatajatele jätta mulje, et see ongi kaasaja üks selle kurja juur,
mis on saanud halvustava kõlaga nime „multikulti”.
Et maastikus orienteeruda, lahutame diplomaatia (jällegi pisut lihtsustades) kaheks: bilateraalne ja multilateraalne. Diplomaatias tegutsevate
inimeste jaoks tähendab see ühel puhul pühendumist oma riigi ja mõne teise
riigi kahepoolsetele suhetele ja teisel puhul pühendumist mõne rahvusvahelise organisatsiooni (tuntumad on ÜRO, Euroopa Liit, UNESCO (ÜRO
Hariduse,Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon), OSCE (Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon), OECD (Majanduskoostöö ja Arengu
Organisatsioon), IAEA (Rahvusvaheline Aatomienergia Agentuur) jne)
probleemidele ja siseelule ning oma riigi kohale vastavas poliitilises ühiskatlas. Kahepoolse diplomaatia korral võib diplomaat töötada nii saatkonnas riigis X kui ka oma koduses Välisministeeriumi peamajas, vastavas osakonnas. Multilateraalse tegevuse korral on valik diplomaadi jaoks sama –
kusagil eemal, Brüsselis, New Yorgis, Genfis, Viinis, Strasbourgis või peamajas vastavas osakonnas.
Sellise koolipapalikult esitatud skeemi olemusse süvenedes taipab
iga mõtlev inimene peagi, et mitte midagi ei tule su diplomaaditööst välja,
kui sa ei ole oma riigi pühendunud esindaja, asjatundja, eesträäkija, propageerija ja müügimees. Kui see pole rahvusluse üks aspekt oma loomulikul
kujul, siis mis see on? Või on keegi suuteline riiki ja rahvast lahutama, küsin täie irooniaga.
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„Mõiste „diplomaatia” ristiisaks loetakse briti (iiri) riigimeest ja
poliitilist filosoofi Edmund Burke'i (1729-1797), keda sageli vaadeldakse
ka kui nüüdisaegse konservatismi rajajat”.

Üht ilmselget seosteahelat on imelihtne sõnastada: ”Diplomaati pole
ilma riigita, mida ta esindab ja riiki pole ilma rahvuseta või rahvusteta,
muidu oleks riigi asemel tootmiskoondise ja tarbijate kooperatiivi ühiskorter.”
Või sama asi teiste sõnadega: ”Diplomaat esindab oma valitsust,
mitte iseennast. Valitsust ilma rahvata pole veel nähtud. Kuidas ka multikulti-ajastul ei väänataks tõsiasju ja mõtteid, on rahvas, rahvus ja rahvuslus
reaalsused.”
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Kuidas siis asi elus eneses välja näeb, igapäevas?
Olen viibinud sadadel ja veel kord sadadel riigipüha-vastuvõttudel
ja need on alati timmitud söögi ja joogiga nii rahvuslikeks kui see parajasti
koha peal ehk kodust kauges riigis võimalik on. Belglaste õlu, soomlaste
karjalan piirakka, ungarlaste guljašš, venelaste pelmeenid, india karritoidud, prantslaste juustud, ameeriklaste burgerid, sakslaste vorstikesed sauerkautiga, itaallaste, hispaanlaste, bulgaarlaste ja kelle kõik veel veinid, jne.
Need rahvuslikkuse kõige kättesaadavamad märgid on riikide aastapäevade
igapäevane reaalsus kõikjal.
Aga veel, muud ka.
Brittidel oli kuni selle sajandi algusaastateni selline komme, et suursaadikud, kui nad lõpetasid oma töö mingis riigis, siis kirjutasid lõppraporti,
mis jagati laiali väga kitsas valitsusringis. Kirjutasid isiklikult, mida nad
arvavad maast ja rahvast pärast kolme-nelja-viieaastast tööd ja elu sealses
keskkonnas. Kirjutati isiklikult, piiramata end emotsionaalselt või ideoloogiliselt.
Seda tava võis kahes mõttes rahvuslikuks lugeda. Esiteks oli see
spetsiifiline osa brittide poliitilisest süsteemist ja teiseks, kui lugeda neid
raporteid, siis materialiseerusid nendes brittide rahvuslik-spetsiifiline huumorisoon, rahvuslik-spetsiifiline kõrkus ja ka rahvuslik-spetsiifiline ajalootaju. Minevikus tuleb sellest kõnelda seepärast, et selle sajandi esimesel
kümnendil tilkusid salajased paberid välja, neist on ka raamatuid avaldatud,
järgnevad näiteid on võetud Matthew Parrise ja Andrew Brysoni teosest
pealkirjaga „Parting Shots” ehk viimased kommentaarid; välja antud 2011.
aastal.
Briti diplomaat sir Michael Weir, töötanud suursaadikuna kaheksakümnendate keskel Egiptuses, kirjutab oma lõppraportis mitmeplaanilise
lause, mis mõjub eriti võluvalt, et mitte öelda ka prohvetlikult nüüd, pärast
Brexitit: „Kui keskmine egiptlane räägib araablastest, ei arva ta ennast
nende sekka, nii nagu keskmine inglane rääkides eurooplastest.”
Nüüd üks pikem passus; Sir Derwent Kermode, Briti suursaadik
Tšehhoslovakkias kirjutab juunis 1955 nii:
„...Meie sõbraks ei ole siin valitsus, vaid laiad rahvahulgad. Oma
kaheaastase viibimise jooksul Tšehhoslovakkias olen koos abikaasaga läbi
sõitnud umbes 30000 miili, nii peateedel kui kõrvalteedel, läbi linnade ja
külade, läbi metsade ja põldude, nii tööstuspiirkondades kui põllumajan-
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Diplomaatidel peavad kahtlemata olema mitmesugused teadmised
ja oskused, mis on täiesti universaalsed, rahvusvahelised, alates rahvusvahelise õiguse põhialustest kuni protokolli-etiketini. Need on nö üleüldised
liikluseeskirjad rahvusvahelisel teedevõrgul. Aga äärmiselt olulised on ka
märksõnad keel ja kultuur, mis viivad taas rahvuslikkuse juurde.
Kui meenutada Eesti uuema aja diplomaatia algust, siis valiti suursaadikuid ja ka teisi diplomaate enamasti nende seast, kes tundsid oma asukohamaa kultuuri ja keelt väga hästi. Margus Laidre (Rootsi), Arvo Alas
(Taani, Norra), Tiit Matsulevitš (Saksamaa), Malle Talvet (Prantsusmaa),
Lennart Meri (Soome) jne – mitte inglise keele, selle uue, nivelleeriva lingua franca oskus ei domineerinud valikuid tehes, see oli loomulik kaasaanne. Eriti algusaaastatel domineeris kohalike keelte oskus. Keel, iga rahvusluse oluline element, pidi saama meie taassündinud diplomaatia üheks
võlukepikeseks, mille abil jõuda välisriikide poliitikute, ametnike, ajakirjanike, äri-inimeste ja tegelikult kõikide teise rahva esindajate südameteni.
Riikidel kui sellistel on alati oma huvid, nii korrutatakse. Kuid kõik,
kes on mistahes vormis tegutsenud rahvusvahelisel areenil, teavad, et üks
asi on ajada asju lingua franca abil vastavas pealinnas või rahvusvahelise
organisatsiooni peakorteris, teine lugu aga on ajada sedasama asja kellegagi
tema emakeeles. Rahvustunde puudutamine keele kaudu, aga ka mõnel
muul moel, näiteks vestluspartneri maa ajalugu või märgiliste kultuurifaktide teadmist demonstreerides võib sillutada teed suurte riiklike probleemide lahendamisele.
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duspiirkondades; ja kõikjal, kus sõitsime, on meie autol olnud lipp. Kui töörahvas põldudel või tänavatel seda nägi ja ära tundis, lõid nende kurvad
näod särama ja nad lehvitasid meile või tervitasid meid, kui möödusime, ja
lapsed hüüdsid eksalteeritult „Inglismaa”!. Ning mõnikord, kui me auto
parkisime mõnel Praha tänaval, tulid inimesed lähemale ja puudutasid hardalt lippu, mõnikord isegi suudlesid seda. Ma olen näinud naiste silmi pisarates, nii mälestuste kui igatsuse tõttu, sest meie lipp nii nagu ka Ameerika Ühendriikide lipp on olnud lootuse sümboliks keset sünget luupainajalikku elu.”

Mainisin korra ka protokolli, seda diplomaatilis-poliitilist käitumisjuhendit. Sealtki leiab silmapilk silmapaistva tõsiasja tänasesse teemasse.
Nimelt, kui kõige pidulikumatel puhkudel on riietuseks aumärkidega frakk,
siis on rahvariided sellega võrdsustatud, by the book!
Diplomaat kaitseb oma riigi positsioone, aga seejuures ei pea ta
mitte ainult peamajast saadetud jutupunktid pähe õppima, vaid peab teadma
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hästi oma kodumaa ja oma rahva nii kaugemat kui lähemat ajalugu, et selgitada mõnd positsiooni põhjalikumalt. Kui ainult hetkeks puudutada praeguse maailma üht suurtest probleemidest – rahvaste rändamist, siis on ajaloo tundmise vajalikkus kohe selge. Ma ei tea, kui paljudel kordadel on
Eesti diplomaatidel viimase paari aasta jooksul tulnud kas silm silma vastu
või suurematel koosolekutel selgitada, miks on Eestis põgenike vastuvõtule
nii levinud vastupanu ja ei tea ma ka seda, milliseid lauseid keegi parajasti
kasutab. Ent ma ise olen oma välismaa sõpradele pidanud ka pärast välisteenistusest lahkumist meenutama, milline on Eesti ajalugu ja eriti lähiajalugu. Lihtsustatult võib öelda, et meie põlisrahvas koges okupatsiooni ajal
hiiiglaslikku sisserännet. Enamikku sisserändajatest võib tänaste kategooriate järgi pidada majanduspõgenikeks. Fataalne küsimus on ju selles, milline on iga põlisrahva ja tema riigi võime võõraid vastu võtta, ilma et kannataks oma kultuur ja keel, ning NB! oma demokraatlik süsteem. Et oma
probleeme selgelt ja samas heas mõttes diplomaatlikult selgitada, selleks
peab diplomaadil tagataskus olema vähemalt kaks peamist komponenti:
professionaalsus ja tugev kodumaa ajaloo vundament.
Juriidilises mõttes saadab kõiki diplomaate laia maailma valitsus, ja
suursaadikule antakse lisaks ka oma riigipea usalduskiri; neid esindataksegi. Nii on diplomaadid pädevad väljendama rahvusvahelisel areenil oma
riigi mistahes ametlikke arvamusi, nii räime püügilimiitide kui NATO laienemise asjus. Aga rahvuslus, see hoomatav, kuid mitte raami surutav kaasaanne? Asi on lihtne – diplomaadid suhtlevad inimestega, ja ime küll, aga
teise maa ministrid või ÜRO koridoride ametnikudki on inimesed. Kui
mõni homo sapiens suhtleb Eesti suursaadikuga, siis ei kangastu talle
kramplikult meie tulumaksusüsteem või Tallinna volikogu koossseis. Eesti
on alati midagi suuremat kui tema valitsused ja riigipead, kliima ja investeerimiskliima. Eestit tunnetavad võõrad isiklike pidepunktide kaudu, mida
ei või aimatagi. See tähendab, et diplomaat satub sageli olukorda, kus juriidika enam ei loe, sest ta esindab ja kehastab korraga nii valitsuskoalitsooni,
presidenti, Eduard Viiraltit, Soomaad, Hortus Musicust, Tallinna vanalinna,
Tartu Ülikooli, eesti rahva okupatsiooniaegseid kannatusi, Saku õlut, Arvo
Pärti ja Kaali meteoriiti. Kas keegi suudab selles valikus lahutada omavahel
riigi ja rahva, riikluse ja rahvusluse, diplomaatia ja inimlikkuse?!

Olen kirjeldanud oma raamatus „Diplomaat ja mälu” (ilmunud
2004. aastal), üht valikuhetke, kui olin Eesti suursaadik Itaalias.
Misanstseen kätkeb ka tänast teemat.
„Eesti oli üritanud juba pikemat aega sõlmida lepingut Taiga, et
tuua sealt vanglast ära eestlased, kellele oli narkootikumide vedamise eest
mõistetud rasked karistused. … Läbiräkimised ei edenenud. …Korraga
sooviti, et mina võtaksin Roomas ühendust Tai suursaadikuga. Uus suursaadik oli töötanud Tai välisministeerumis sellisel ametikohal, et tal pidi
olema informatsiooni protsessi kohta. Ühtlasi tõlgendataks sellist sammu
Eesti jätkuva huvi märgina, soovina jõuda ruttu kokkuleppele. …
Kohtusime tema residentsis. Kui ma seletasin, miks tulin, siis muutus
ta näoilme tõrjuvaks ja ta hakkas rääkima sellest, kui suur probleem on
narkokaubandus ning et ilma karmide abinõudeta ei saa selle vastu võidelda... (Vahemärkus – selles asjas oleme ühel meelel, rahvuslik taust ei
sega vahele) … ta pööras jutu uuesti üldisemaks ja nurises, et Tail on halbu
kogemusi suurte Euroopa riikidega, mis peavad end kangesti demokraatlikeks, kuid ei pea lubadustest kinni. Ta vihjas mõnele Euroopa suuremale
riigile, millega olevat sarnane vangide vahetamise leping sõlmitud, kuid
tema arvates on see vaid silmakirjalikkus, sest kodus leevendatakse nende
nurjatute karistust. Ei, selline ei ole õige demokraatliku riigi käitumine.
Just selle jutu ajal lükati salongi uks lahti ja lävel laskus keskealine
idamaiselt riietatud naine põlvedele. Kandik kohvitasside ja veeklaasidega
ettesirutatud kätel, roomas ta põlvedel kiiresti meie juurde, kummardas
peaga maani ja hakkas lauda katma.
...Tai saadik ei teinud väljagi. Ta rääkis põlastavalt Euroopa riikide
vähesest demokraatiast ja ta saatkonnatöötaja roomas samal ajal meie ees
põlvedel nagu ori.
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Lõpetuseks midagi groteskset.

…Naine kallas tassidesse kohvi ja roomas põlvedel, tagurpidi
mööda vaipa ukseni, teisele poole läve, haaras ikka veel põlvitades kahe
käega kahest liugukse lingist ja tõmbas uksepooled kokku. Alles siis tõusis
ta, hääletult, läbi ukse piimklaasi oli näha, kuidas siluett kõrvale libises.”
Mina ei võinud midagi muud teha, kui viisakalt, nagu poleks midagi
juhtunud, oma juttu edasi rääkida, sest mul oli riiklik ülesanne, seotud kaugel vangis olevate eestlaste saatusega. Ma olin väljas oma rahvuskaaslaste
eest.
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Tagantjärele olen juurelnud, mil määral aitas mul külma verd ja tasakaalu säilitada diplomaadikogemus ja mil määral eestlase rahvuslik-geneetiline introvertsus, mitu protsenti oli minus üht ja mitu teist? Tagantjärele juurdlen sellegi üle, kas see misanststseen oli juhuslik, nö igapäevane
tailikult-rahvuslik tõsiasi, või midagi muud? Ja mõtlen, kas Tai suursaadiku
diplomaadiarsenalis oli varuks veel midagi, mida Viini Diplomaatilises
Akadeemias ei õpetata, midagi, mis on pärit tema kultuuri sügavikest, rahvatarkustest, midagi, mis mu teistsuguse reaktsiooni korral oleks pidanud
mind lõplikult jalust rabama, sest läbirääkimisel on vastaspoole nõrgestamine eesmärk omaette.
Aga vastuseid nendele küsimustele ei saa ma mitte kunagi teada.

KALEV KUKK
Sündinud. 03.06.1951 Tallinnas. Lõpetanud
1974 majandusgeograafina Tartu Ülikooli,
Teaduste Akadeemia Majanduse Instituudi
teadur 1973-1990; 1980 majandusteaduste
kandidaat (PhD); Eesti Vabariigi Valitsuse
nõunik 1990-1991, Eesti Panga peaspetsialist
1992, Riigikogu liige 1992-2003 ja 20062007; 1995-1996 EV valitsuses transpordiminister; peaministri nõunik 2005-2014; aastast
2009 käesoleva ajani Tallinna Ülikooli
inimgeograafia õppejõud. Teadlaste Maja
liige.

ETTEKANNE „SPORT JA RAHVUS“
Tallinna Teadlaste Maja konverentsil „Eesti rahvuse kestmisest”
11. 11. 2017
Iga rahvas ja ka iga rahvus vajab oma pühakuid ja kangelasi. Sõltuvalt ajast ja oludest kord rohkem, kord vähem. Neid võib leida nii sõjast kui
rahust. Enesestmõistetavalt ka spordist. Rääkida pole siin nagu millestki.
Kõik on niigi selge. Kas või nende jaoks, kes jälgisid suusataja Allar Levandi kahevõistluse pronksmedalisõitu 1988. aasta Calgary taliolümpiamängudel.
Selle öise medalifinišiga tõusis Allar Levandi eestlaste jaoks nii pühakuks kui kangelaseks ja on jäänud selleks tänaseni. Temast sai rahvusliku
taasärkamise üks sümboleid peatsete öölaulupidude kõrval. Kui jätta välja
uusaastaööd, polnud ei enne ega pole olnud ka hiljem öösel kella kahe paiku
nii palju valgustatud aknaid. Seda isegi Lasnamäel. Midagi vähemat polnud
Eesti jaoks Erika Salumäe sama aasta kuld Soulist ning tema ja korvpallur
Tiit Soku pärjav vastuvõtt Raekoja platsil. Midagi sarnast oli Eesti spordis
varem kogetud vaid 1936. aastal, siis kui võeti vastu kahe kullaga Berliinist
koju jõudnud maadleja Kristjan Palusalu.
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Tõepoolest, sport on olnud ja on üks rahvast ja rahvust koondav tegevus. Selles mõttes pole Eesti erandlik ja sugugi mitte kõige esileküündivam riik. Sellise seotuse kõrghetked jäävad kõikjal kaheldamatult rahvusliku iseteadvuse ärkamise aegadesse. Esimeseks pääsukeseks oli teatavasti
Euroopa suurriikide toel iseseisvunud Kreeka, keda loetakse Belgia kõrval
esimeseks kaasaegseks rahvusriigiks Euroopas. Ehkki Kreeka oli formaalselt iseseisvunud juba 1832. aastal, said Kreeka kui rahvusriigi sisuliseks
taassünniks alles 1896.aastal toimunud Ateena olümpiamängud ja veelgi
konkreetsemalt Spyros Louisi võit maratonijooksus. See oli kreeklaste
jaoks pöördumine tagasi kunagistesse hiilgeaegadesse, seda enam et joosti
sealt, kus kreeklased alistasid 490. aastal eKr pärslaste väe, Maratoni väljalt
Ateenasse.
Siinkohal on kohane teha täpsustav kõrvalepõige ja rõhutada, et
mingil juhul ei saa samastada sõnapaare "sport ja rahvas" või "sport ja rahvus" sõnapaariga "sport ja riik". Ehkki rahvus võib olla konstitueeritud riigiks, on need kaks sõnapaari täiesti erineva, et mitte öelda vastandliku tähendusega. Esimene lähtub indiviidist, teine riigist. Parafraseerides Richard
Nikolaus Coudenhove-Kalergit tema raamatust "Totaalne riik ‒ totaalne
inimene" (1937/2016) tuleks viimases, s.o "sportlase ja riigi" kontekstis
öelda, et
"sportlase väärtus on täpselt niisama suur, kui tema poolt osutatav
teenus riigile: ta on hea niikaua, kuni teenib riigi avanemist ‒ niipea, kui ta
kammitseb riigi avanemist, on ta kuri.


Sest vaid riik on otstarve iseeneses ‒ sportlane on vahend.



Vaid riik on organism ‒ sportlane on selle organ.



Vaid riik on ehitis ‒ sportlane on selle ehituskivi.



Vaid riik peab olema vaba ‒ sportlane temast sõltuv.



Vaid riik on isand ‒ sportlane tema teener.



Riik on kõik ‒ sportlane pole muud kui aatom või riigi, selle üliinimliku kõrgema olendi rakuke."

Totalitarismi esimene tõsine pealetung spordile leidis Saksamaal
aset Berliini olümpiamängude aegu. Hiljem sai selle kõige täiuslikumaks
kehastuseks riik, mida eufemistlikult nimetati Saksa Demokraatlikuks Vabariigiks. Nii oli see ka impeeriumis, mida samavõrra ilustavalt nimetati
Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liiduks. Tõsi, piir sõnapaaride "sport
ja rahvas" või "sport ja rahvus" ning "sport ja riik" vahel võib olla üsnagi

Vahest kõige kõnekamaks näiteks on kahtlemata Soome lugu.
Soome sai teatavasti Venemaa koosseisu kuulunud suure sisemise autonoomiaga suurvürstiriigina õiguse osaleda iseseisva delegatsioonina Londoni
olümpiamängudel 1908. aastal. Siis oli see pigem osalejate isiklik asi, millele viitavad kas või esimese soomlasest olümpiavõitja, maadleja Verner
Weckmani meenutused Ateena vahe- ja Londoni olümpiamängudest. Kuigi
Londonis võideti viis medalit ehk kahe võrra rohkem kui muu Venemaa,
oli see alles tagasihoidlik sissejuhatus. Soomlaste tund saabus nii kogu
maailma kui ka nende endi jaoks neli aastat hiljem. Vahepealse nelja aastaga oli muutunud väga palju. Sport ja medalid olid saanud rahva "asjaks".
Ehkki Stockholmi olümpiamängude avatseremoonial marsiti pidevalt pikemaks veniva vahega suure Venemaa delegatsiooni sabas, eraldatuna sellest
sildiga "Finlandia" ja lehvitades sissemarsil staadionile ka Helsingi naisvõimlemise klubi lippu, oli see juba midagi erilist ja eristavat.
Ka medalid anti soomlastele kätte Vene lipu all, mille alla oli küll
kinnitatud sini-valge vimpel. Sellel oli vaid hetkehind, ei midagi enamat.
Olulised ja jäävad olid võidud ja medalid. Kokkuvõttes osutus Soome oma
26 medaliga, millest üheksa kullast, Stockholmis lõpmatult edukamaks kui
suur Venemaa, kelle osaks jäi kaks hõbe- ja kaks pronksmedalit. Neistki
neljast tuli üks Martin Kleini hõbeda näol Eestisse, lisaks veel Mart Kuusiku kolmanda-neljanda koha jagamise diplom sõudmises. Kuldmedalite
arvult edestasid soomlasi seejuures vaid Ameerika Ühendriigid, Rootsi ja
Suurbritannia. 1924. aastal Pariisis tõusti kuldmedalite arvult isegi Ameerika Ühendriikide järel teisele kohale.
Teerajajaks Soomele sai 22-aastane Hannes Kolehmainen, kes võitis
Stockholmis 5000 ja 10000 meetri ning maastikujooksu. Kaheksa aastat
hiljem jättis ta maratoni olümpiakullast ilma meie Jüri Lossmanni. Hannu
Kolehmaise teened Soome omariikluse ja rahva iseteadvuse kindlustamisel
osutusid mõõtmatuteks ning järgmisel kahel kümnendil olid just sportlased,
eelkõige aga pikamaajooksjad need, kes viisid Soome maailmakaardile.
Mõned nimed nende pikast reast: Paavo Nurmi, Ville Ritola, Albin Stenroos, Harri Larva, Lauri Lehtinen, Gunnar Höckert, Ilmari Salminen, Toivo
Loukola ja Volmari Iso-Hollo, kellel on kuute mängude jooksuradadelt
kokku 26 olümpiakulda. Enesestmõistetavalt süütasid Helsingi mängudel
1952. aastal olümpiatule just pikamaajooksjad ‒ Hannes Kolehmainen üleval staadionitornis ja Paavo Nurmi all staadioniväljakul.
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hägus. Ka demokraatlikus riigis võidakse sporti rakendada riigi teenistusse,
samamoodi nagu totalitaarses riigis võib rahvas või rahvus end ise, ja seda
isegi riigi kiuste, identifitseerida spordi kaudu.
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Tagasipõikena tuleks korraks minna Talvesõja aegadesse. Soome otsis abi ja tuge teistelt riikidelt talle kallale tunginud NSV Liidu, s.o Venemaa vastu. Norrasse saadeti kiiruisutaja Clas Thunberg. Toonane Eduskunna liige ja hilisem lühiajaline peaminister Antti Hackzell olevat välisminister Väinö Tannerile öelnud:
"Thunberg on ainoa mies, joka nyt voidaan lähettää Norjaan." (ehk
eesti keeles: "Thunberg on ainus mees, keda saaks nüüd saata Norrasse.")
Küsimusele "Miks just Thunberg?" on vastus ülimalt lihtne: valitsesid ju maailma kiiruisutamist kahe maailmasõja vahelisel perioodil selgelt
kaks meest ‒ soomlane Thunberg ja norralane Ivar Ballangrud; nad olid
kahe peale võitnud rohkem kui pooled sel perioodil välja jagatud olümpiakuldadest. Nurmiks uiskudel kutsutud Thunberg sai Chamonix´st ja Sankt
Moritzist kokku viis kulda ning Ballangrud Sankt Moritzist ja GarmischPartenkirchenist neli kulda. Sama palju oli nendel meestel ka maailmameistri tiitleid kiiruisutamise mitmevõistluses. See oli aeg, kui „tavanorraka“ maailmateadmise määrasid ära üksnes nende jäised meresõidud ja talisport, täpsemalt kiiruisutamine ja murdmaasuusatamine ning lisaks Sonja
Henie isikus ka naiste iluuisutamine.
Üleskutsega Soome toetamiseks esines Thunberg norralaste ees paljudes linnades. Seda tuge ta ka sai, 9 miljonit marka. Lausa legendaarseks
muutusid Clas Thunbergi sõnad, mida ta lausus Holmenkolleni suusamängudel 4. märtsil 1940, s.o Talvesõja 96. päeval:
"Kansani pyytää, että te täällä Norjassa oivallatte Suomen asian
omaksi asiaksenne. Rintamalla kaatuvat suomalaiset kaatuvat Pohjolan
puolesta."
Ehk eesti keeli:
"Minu rahvas palub, et te siin Norras mõistaksite Soome asja oma
asjana. Soomlased langevad rindel Põhjala nimel."
Soome pakub rahva ja spordi resp. rahvuse ja spordi seotusest veel
teisegi hiilgava näite. Nimelt on Soome maailmas ainsaks riigiks, kus rahvas on oma riigile au ja kuulsust toonud sportlasi juba pikka aega ikka ja
jälle valinud parlamenti.
Melbourne´i olümpiamängudel 1956. aastal 400 m jooksus pronksi
pälvinud Voitto Hellsten on öelnud:

100

"Ma poleks osutunud valituks ilma spordikarjäärita. Igaüks teeb valimistööd omal viisi. Mind on mu valimistöös aidanud jooksurajad."

Eesti on selles suunas liikumas: 30 aasta võrra lühema ajaga on Riigikokku jõudnud kolm olümpiavõitjat: tõstja Jaan Talts, jalgrattur Erika Salumäe ja kergejõustliklane Erki Nool - kokku nelja olümpiakullaga.
Enesetunnetamisena on sport eriti oluline just väikerahvaste juures,
kelle võimalused suurt maailma kõnetada on paratamatult ahtad. Seda
enam, et sport on kõige lihtsamini ning seejuures ka enamikule mõistetav
ja väga paljusid kõnetav nähtus.
Oma suhteliselt tähtsuselt ja kõnetatavuselt oma kodumaa jaoks kaalub meie Gerd Kanteri ainus olümpiakuld üle ameeriklase Alfred Oerteri
neli kulda. Kantereid on miljoni eestlase jaoks üks, sadade miljonite ameeriklaste jaoks on oerter´eid sadu. Väikeriikidel suuri valikuvõimalusi pole,
koondutakse ühe või väheste taha. Just see liidaki. Selles mõttes on sport
rahvustunnet küttev ja hoidev nähtus just väikeriikides. Seejuures mitte
sport kui selline üldse, vaid üldtuntuks saanud sportlased. Loomulikult ei
saa seda võtta kõikehaarava nähtusena. Kõik see sõltub, nagu juba öeldud,
ikkagi konkreetset ajast ja konkreetsetest oludest.
Eestis olid meil Esimese maailmasõja eelsetel aastatel tuntud mehed
Georg Lurich, Aleksander Aberg ja Georg Hackenschmidt; neid teadis iga
koolipoiss ja iga talumeeski. Iseasi, kui palju oli toonases maadluses või
tõstmises sporti ja kui palju puhast meelelahutust. Võiks ka öelda tsirkust,
sest siis maadeldi ja tõsteti enamasti tsirkusetelgis. Martin Klein ei pääsenud oma Stockholmi olümpiahõbeda ja maailmarekordiliselt pika maadlusmatšiga (11 tundi ja 40 minutit) Lurichile, Abergile ja Hackenschmidtile
tuntuse poolest ligilähedalegi, sest ei teinud tsirkust.
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Kui piirduda üksnes olümpiavõitjatega, siis on rahva tänuhääled toonud Eduskunda alates 1962. aastast ajalises järgnevuses Heikki Hasu,
Kelpo Gröndahli, Sylvi Saimo, Juha Mieto, Marju Matikainen-Kallströmi
ja Lasse Viréni, kes on saanud kokku 10 olümpiakulda.

Pealegi, kuivõrd olid need mehed kas enda ‒ erandiks vahest Lurich
‒ või siis teiste jaoks rahvuse ja rahvuslikkuse kehastuseks? Selles kahtlemine oleks loomulikult ülim ketserlus. Kõigele vaatamata ei tohi nende
meeste rolli mingil juhul alahinnata nii ühistunde loomisel kui ka ettevalmistusena 1920. ja 1930. aastate medalite võitudeks. Viimast lubab väita
Eesti edu võrdlemine Läti ja Leedu toonaste üsnagi tagasihoidlike spordisaavutustega. Suurel Venemaal olid Lurich, Aberg ja Hackenschmidt parimal juhul ikkagi vaid tšuhhonskii bog´id. Nende hilisemaks mütologiseerimiseks andis võimaluse ja tuge ka aeg ‒ punavõim leidis, et on ohutum lasta
101
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tegeleda spordiajaloo osas Vene impeeriumi aegadega kui "kodanliku"
Eesti aastatega.
Ei tohi unustada sedagi, et Lurichi, Abergi ja Hackenschmidti aegadel oli rahvusliku iseteadvuse teema siiski valdavalt vaimse eliidi "projekt",
ehkki venestamisaegadel oli just sport üks ahtaid võimalusi enese eestlaseks olemise näitamiseks. Pritsimeeste seltsid, pasunakoorid ja väljanäitused, kuhu tariti kapsapäid ja nuumhärgi, jäid parimal juhul rahvast liitma
kihelkonna tasandil. Kas tee spordini kulges siis rahvusliku liikumise kaudu
või vastupidi, pole vahest kõige olulisem. Tõsi, turni- ja jalgrattasõidu seltsid olid 1890. aastatest kahtlemata rahvusliku ärkamise ilminguteks karskusseltside ja pasunakooride kõrval, kuid mitte mingil juhul domineerivad
või siis teed näitavad.
Samas pole liiast meenutada, et paljud toonased avaliku elu tegelased olid korraga nii pritsimeeste ja pasunakooride kui ka turni- ja jalgrattasõidu seltside juhatuste liikmed. 1901. aastal moodustatud Tallinna Jalgrattasõitjate Seltsi aseesimeheks sai näiteks Konstantin Päts. Järgnevatel aastatel valiti seltsi juhatusse Mihkel Martna ja Friedrich Akel. Omajagu tegi
ajalugu ka juhus. Tsaarivõimu venestamispoliitika tõttu ei saanud asja
"Linda" nimest ja selle asemel tuli võtta "Kalev"; seltsi märgile kavandatud
"L" peeti kõlbmatuks. "K" aga sobis, sest see klappis ka kirillitsa nõudega.
Toonane „õnnelik“ ebaõnn osutus suuremaks õnneks kui võinuks arvata.
"Kalevi" kõnetamisjõud oli kordi suurem kui "Lindal". Just "Kalev" spordiseltsi nimena osutus läbi 50 ENSV-aasta ülioluliseks rahvuslikkuse kehastuseks. Seda ei õnnestunud "Spartakiga" välja tõrjuda.
Omariiklus viis Eesti oma lipu all rahvusvahelisse spordiellu. Tõsi,
esialgu spordisaavutuste ja rahvuse või rahvuslikkuse vahele eriti tugevat
võrdusmärki ei pandud. Alfred Neulandi, Eduard Pütsepa, Osvald Käpa ja
Voldemar Väli olümpiavõite aastatest 1920-1928 toonitati ikkagi eelkõige
meeste endi sportlike saavutustena, ehkki vähemalt toonane spordiajakirjandus otsis selles seost eestlusega. Spordiajakirjanik Oskar Lõvi kirjutas
1924. aastal "Eesti Spordilehe" Pariisi olümpiamängude jalgpalliturniirile
pühendatud numbris (9/10):
"Patrioodilisel vaimustusel ja kindlal ühistundel oleme suutnud läkitada Pariisi 30 tublimat atleeti, kes seal väärilistena kultuuri suurrahvustele esitavad rüütlilikus atleetide rahukonkurentsis oma väikese kodumaa
nime. Kerge- ja raskesportlaste kätes on meie spordiliikumise seniste tagajärjekamate alade esitamine. Sini-must-valge noored jalgpallimehed olid
esimeseks ekspeditsiooniks, kes praegustel olümpia mängudel viisid Eesti

Õigupoolest oli see alles pinnavirvendus. Suhtumine muutus põhjalikult 1930. aastatel, kui ka Eestis püüdis riik spordiohje rohkem enda kätte
haarata. Riikliku Propagandatalituse suunamisel muutus sport üha rohkem
riikliku poliitika üheks elemendiks. Spordist sai kaaslane kodukaunistamisele, Eesti lipu aktsioonile, Võidupüha tähistamisele ja nimede eestistamisele. Eesti Spordi Keskliidu esimeheks sai riigisekretär Karl Terras, Eesti
Olümpia Komitee etteotsa nimetati kindral Johan Laidoner.
Ajavaim ütles, et rahvas vajab iidoleid oma seast, iidoleid, kelle saavutusi mõisteti ja mõõdeti. Spordis oli ja on ju kohe selge, kes oli ja on
parem. Kas Kristjan oli parem Kurtist (antud juhul Hornfischerist
Deutschlandhalles) ja Juhan on parem Ivanist või vastupidi.
Mis polnud muusikas, kunstis, teaduses üheselt mõõdetav ja mõistetav igaühele, oli spordis numbriliselt või siis üks-ühe-vastu üheselt mõõdetav ja mõistetav kõigile. Siin jäi vähe ruumi subjektiivsusele ja elitaarsusele, siin kehastus Kaarel Eenpalu rahvaühtsuse idee kõige selgepiirilisemalt. Ilmselt pani just see endastmõistetavus Teisel Rahvusliku Kasvatuse
Kongressil 1935. aastal arstiteadlase Juhan Vilmsi seadma vägimees Kalevipoja ettepoole laulujumalast Vanemuisest ja spordivõistlusi laulupidudest, lausudes:

KONVERENTSIDE „EESTI RAHVUSE KESTMISEST“ 19.11.2016 ja 11.11.2017 KOGUMIK

nime Pariisi. Jalgpall on suur sport. Tema on vägev ajavaimu demokraatlikkusele vastav suurim spordiala, kus rahvusvahelistel heitlustel tunned
vastamisi olevat otse rahvuseid. Jalgpalli "11" on rahvuse sportline koondus, kus meeskonna varju kaovad üksikud meeskonna liikmed ja esiplaanile
asub otsekohese mõjuvusega meeskonna, rahvuse tervik. See on rühmspordi suuromadus, mis jalgpalli kui rühmspordi teeb kõige lähedasemaks
rahvusele. Ei ole üksikuid suurinimesi, suuratleete, vaid on meeskond, rahvus. [---] Samal määral, mil jalgpall rühmspordina on vägev demokraatlik
sport, on raske- ja kergejõustik suursugune individuaalsport. Kui viimases
esiplaanile tõusevad küll spordi suurgeeniuste nimed, jäävad nad ikkagi
rahvuse ‒ Eesti poegadeks, kelle võitude puhul samuti tunnustatakse rahvust ja tuntakse rõõmu oma rahvuse suuratleetide edust."

"Olevikus aga on ilmkahtlemata kehakultuuri mõju rahvusliku kasvatuse tegurina suurem kui intellektuaalsete rahvuskultuuriliste nähete
oma, näiliselt isegi suurem praegusaja laulupidude omast."
Tema ettepanekul võeti kongressil vastu 11. resulotsioon:
„Teine rahvusliku kasvatuse kongress tunnistab kehakultuuri, eriti
spordivõistluste näol tähtsaks rahvusliku kasvatuse teguriks. Et kehakultuur saaks täiel määral täita oma rahvuslikku ülesannet, tuleb temale üles
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näidata suuremat tähelepanu kui seni, eeskätt üldise korralduse ja ainelise
toetuse mõttes.“ Aktuaalne tänapäevalgi!
Olumpiavõitjaid pole aegade jooksul hinnatud üheselt. Alfred
Neulandi, Eduard Pütsepa, Osvald Käpa ja Voldemar Väli varasematel
olümpiakuldadel polnud kaugeltki seda tähendust, mis Kristjan Palusalu hilisematel. Eks seda näita seegi, et neist neljast olümpiavõitjast jõudis "Eesti
entsüklopeediasse" isikuartikliga vaid Neuland. Palusalu kullad olid juba
midagi muud ‒ need toetasid kodukaunistamist, Eesti lipu aktsiooni, Võidupüha tähistamist ja nimede eestistamist, pealegi oli ka Kristjan Palusalu
jätnud ise maha Trossmanni nime.
Oleks aga ebaaus vaikida maha üks seik nendelt samadelt Berliini
mängudelt, kus poliitika, seda erinevalt Soomest, asus spordis rahva asemele. Osundan siinkohal Aleksander Antsonit tema Berliini olümpiamängude raamatust:
"Juba olümpiaväravasse ilmumisel võeti eestlased vastu suure aplausiga. See paisus üle staadioni kerkivaks juubelduseks, meeskonna saabumisel autribüüni esisele, kus meie võistlejad tõstsid käed fašistlikule tervituslaadile vastavalt. Saksa publik reageeris sellele tormilise kiiduavaldusega. Aplaus ja "Heil!-hüüded olid nii valdavad, et kiiduavaldused järgnevale Soome meeskonnale jäid selle kõrval täiesti kahvatuks. Ometi Soome
pidanuks väärima kõigi eelduste kohaselt meist suuremat tähelepanu
maailma suurema spordirahvusena ja maavõistlusrivaalina Saksamaale,
oma imponeeriva ja võimsa meeskonnaga. Nüüd aga eestlased sammusid
Berliini staadionil kui võitjad sangarid, soomlased nendega võrreldes ‒ kui
senitundmatud samojeedid! Imeliku sündmuse õigeks mõistmiseks tarvitseb
vaid märkida seda väikest pisiasja: Ükski Soome sportlane ei tõstnud avamarsil tervituseks kätt!"
Spordi mõjuvõimu suurendamisele on tublisti kaasa aidanud (aastast
1926) raadio, mis tõi võidud kohe koju kätte. See aeg on jäänud mulle
meelde mu oma soomepoisist onu juttudest, kes oli Palusalu võidu aegadeks endale 11-aastase poisina valmistanud detektorvastuvõtja ja jooksnud
kaasa kogu Palusalu austamisrongkäigu Balti jaamast Kadrioru staadionile,
kus kindral Laidoner (olümpiakomitee juhina) istutas Palusalu kuldade
auks võidutammed.
Minu enda esimene mälestus spordist ja Eestist spordis jääb 1961.
aasta juunisse, kui Tallinnas toimus mingi kergejõustikuvõistlus. Olin parasjagu Rannamõisas pioneerilaagris. Seda võistlust näidati ka telerist, pisikeses pildis, nii nagu see tollal võimalik oli. Parasjagu käis 10000 meetri

Esimene nimi Eesti spordist, mis minuni jõudis, oli aga Johannes
Kotkas, kes olevat maailma kõige kõvem mees. Tema maadlust käisin ma
viie- või kuueaastaselt koos isaga toonases Kadrioru tennishallis vaatamas.
Igav oli. Seevastu Paul Kerese mängud 1962. aasta tiitlipretendentide turniiril Curacaol olid need, mis tegid minust lehelugeja.
Kui üldistada möödunud vahepealseid aegu kümnendite kaupa, siis
olid 1940. ja 1950. aastatel eelkõige just Kristjan Palusalu, Johannes Kotkas
ja Paul Keres need, kelle nimed kandsid rahva jaoks eestlust, s.t Eesti-meelsust. Järgmine periood, kus sport ärgitas rahvast laiemalt, on minu arvates
1960. aastate teine pool. Meie võrkpallurite NSV Liidu meistrikuld, Jaan
Taltsi esiletõus, maailmataseme tulemused kergejõustikus ja korvpallurite
vägevad mängud olid tolle lühikeseks jäänud kõrghetke kehastuseks. Ehkki
hiljem tulid Jaan Talts, Jüri Tarmak ja Jaak Uudmäe ka individuaalaladel
olümpiavõitjaiks ning oli teisigi spordisündmusi, millele elati kaasa, jäi
kõik see ikkagi ootama uut spordialast rahvuslikku ärkamist. Ootus täitus!
Pea üheaegselt – septembris 1988 „Eestimaa lauluga“ (Lauluväljakul ligi 300 000 osavõtjat) võitsid Söuli olümpiamängudel Erika Salumäe
trekisõidus kuldmedali ja Tiit Sokk samas kuldmedali (NL koondises)
korvpallis. Nende tervitamine Tallinnas (4.10.) oli muljetavaldav üldrahvalik sündmus, ka rahvuslik.
Siinkohal ongi paslik lõpetada, sest enamik meie konverentsist osavõtjaist mäletab neid aegu ise. Tuleb aga kurbusega tõdeda, et praegusel
"tavalisel" ajal meie omas vabas riigis pole spordi ja rahva resp. spordi ja
rahvuse suhetes midagi erakordset. Midagi olulist jääb puudu. Olümpiaraamatute pisikesed tiraažid hinnatakse üsna varsti alla, samas kui mõned kümnendid tagasi müüdi 25000‒40000-lised olümpiaraamatute tiraažid läbi
ühe-kahe päevaga. Sport tervikuna ei liida ega lahuta. Igaühel on oma. Ühtede jaoks on spordis ülimaks Eesti võit jalgpallis Gibraltari või Andorra
üle, teistele mõne rahvusvahelise suurtuuri või rallisarja etapivõit, kolmandatele mööda trepikäsipuud allasuusatamine, mõnele ka Raul Olle Vasaloppeti võit.
Küll on aga uhke tunne, kui leiad mõnest kunagisest võistluspaigast,
mõne meie mehe või naise võitjanime igaveseks kivisse raiutuna. Võib-olla
on selliseid kohti suures maailmas rohkemgi, kuid mina olen enda jaoks
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jooks, kus Lembit Virkus oli teistest kaugele eest ära jooksnud ja lõpuks ka
ringiga võitis. Mulle on sellest jooksust enim meelde jäänud, et Virkus „tegi
ära“ teisena lõpetanud soomlasele ja just see oli mulle tol hetkel kõige olulisem, just see, mis pani Virkusele kaasa elama.
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tuvastanud seni vaid kaks sellist pühapaika ‒ Kristjan Palusalu nime Berliini olümpiastaadionil ja Raul Olle nime rootslaste Vasaloppeti stardivälja
servas Bergas. Seda ühes veerus selliste suusa-jumalatega nagu Nils Karlsson, Janne Stefansson ja Sixten Jernberg.
Läbimõeldud ja sihikindel sporditegevus, igapäevane lihtne kehakultuuri viljelemine tervistab inimest kehalt ja vaimult, seega ühtlasi tugevdab rahvuse kehandit. Seda ongi vaja!

JÜRI VALGE
Sündinud 21. oktoobril 1948 Kehras.
Lõpetanud 1967. aastal Nõo Keskkooli füüsikaklassi, 1972 Tartu Ülikooli eesti filoloogina,
seejärel samas töö nooremteadurina õigusinformatsiooni probleemgrupis, 1981 PhD, professori kt., emeriitdotsent – projektijuht;
Emakeele Seltsi abiesimees.

ETTEKANNE „EMAKEELE SELTS EESTI KEELE HOIDJANA
JA ARENDAJANA“
Tallinna Teadlaste Maja konverentsil „Eesti rahvuse kestmisest“
11. 11. 2017
Pärast 1. detsembrit 1919, kui oli asutatud eestikeelne Tartu ülikool,
tekkisid senisest avaramad võimalused ja vajadus rahvusteadustega, k.a eesti
keele uurimisega tegelda. 23. märtsil 1920 kell 6 õhtul koguneski ülikooli
peahoone auditooriumi nr 2 neliteist inimest, kes kas juba olid või kellest
varsti said Eesti ja eesti keele uurimise suurkujud (Jaan Jõgever, Oskar Loorits, Ernst Nurm, August Anni (Annist), Andrus Saaberg (Saareste), Jaan
Bundberg (Ainelo) jt. Idee algataja ning koosoleku juhataja, soomlasest professori Lauri Kettuneni ettepaneku järgi (protokollis Oskar Loorits) „seltsi
asutamine tunnistatakse tarvilikuks“ ning häältega 12:2 valiti nimeks „Emakeele Selts“. Õigemini jäi koosolek pooleli ning üritus viidi lõpule kuu aega
hiljem, 23. aprillil 1920, kui võeti vastu põhikiri, mille kinnitas 9.mail 1920
Tartu ülikooli ajutine nõukogu (fond R-2362, nimistu 1, säilik 1).
Seltsi esimeseks esimeheks valiti pärast mõningast arutelu Lauri
Kettunen ning põhikirjastki ei ole Soome eeskuju vaja pikalt otsida: 1876
asutatud Kotikielen Seura eesmärgiks oli „edendada soome keele uurimist,
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tundmist ja kasutamist“; Emakeele Seltsi esimeses põhikirjas seisab: „äratada huvi eesti keele tundmise, arendamise ja uurimise vastu, selles mõttes
ka kirjandust, rahvaluulet, rahvateadust ja sugukeeli tähele pannes.“ Võrreldes Soome sõsarseltsiga hõlmas nii sajanditaguse kui hõlmab ka praeguse ESi tegevus oludest tingituna tugevasti eesti keele arendamise ja staatuse kujundamise eri aspekte ning sugulaskeeli (Soomes oli vastav eraldi
selts olemas). Sugulaskeeltest leidsid erilist tähelepanu liivi keel 20ndail ja
vadja keel – eelkõige Paul Ariste avaldatud trükistena – alates 1960ndaist
aastaist.
Eesti keele alal sai Emakeele Seltsi tegevuse üheks põhisuunaks
kohe loomisest peale murdekogumine ja –uurimine (Paulopriit Voolaine
saadeti esimese stipendiaadina murdekeelt koguma 1921. aastal), selle juhiks sai professor Andrus Saareste. Möödunud sajandi 20ndatel ja 30ndatel
aastatel fikseerisid üliõpilased 24 kihelkonna (kõikidelt murdealadelt) keeleolukorra ning 1940.aastaks oli koos 700 000 sedelit sõnavara, 6500 lehekülge tekste ning 252 rulli helisalvestisi. Kogumistöö laienes eriti 1940. a
Emakeele Seltsi tööle asunud Eesti kõigi aegade viljakaima murdekoguja
Hella Keema juhtimisel. Ta koondas kirjasaatjad, avaldas kogumisjuhendi
ja korraldas esimese ning järgnevad murdekogumisvõistlused. Nii kogumine kui ka võistlused jätkusid sõja ajalgi ning taaselustati pausi järel mõned aastad pärast seda. 1990ndateks oli vanema murde kogumise ülesanne
täidetud: seisuga 2016. a lõpp on ESi ja EKI murdearhiivis 5 250 000 sedelit
sõnavara, 140 000 lehekülge murdetekste, 3000 tundi helisalvestisi (Eesti
Keele Instituudi murdearhiiv, 2016).
Murdekogumist ei saa vaadata lahus ajast, mil seda tööd tehti. Vajalikku raha on nappinud alati; 20ndatel ja 30ndatel aastatel tuli õige sageli
leida argumente küsitletavate murdeid halvustava suhtumise vastu, hiljem
aga sõna otseses mõttes võita nende usaldus ning peletada hirm öeldavat
kirja panevate võõraste ees. Tuleb mainida, et murdekogumine toimus alati
käsikäes jõukohase abiga keelejuhtidele: toetamaks nende endi ja nende
keele edasikestmist. Iseloomulik on selles mõttes ESi 20ndate aastate pingutused ja kirjavahetus tollase haridusministeeriumi ja koolivalitsusega
setu lauluemadele Martina Iröle, Hilana Taarkale ja Anne Vabarnale toetuse saamiseks ning selle kätte toimetamiseks, samuti kirjavahetus abisaajate eneste ning nende esindajate ja vahendajatega (f R-2362, n 2, s 91).
Seltsi väljaandel ilmusid ka setukeelne lugemik ning evangeelium.
Teine oluline valdkond, millega kohe peale hakati, oli nimede eestistamine. Tuntuim on vahest isikunimedega seonduv. 1921. a asutati koos
Eesti Kirjanduse Seltsiga toimkond nimede eestistamise propageerimiseks

Ega esialgu väga palju tulemusi olnud, põhilised vahetajad kampaania algusaastatel olid akadeemilised noored. 1926. a oli rahuldatud vaid 61
nimevahetuspalvet ning esines ka vastupidiseid soove, st soovi eestipärane
nimi saksapäraseks muuta (f R-2362, n 2, s 45). Kirjas nimede eestistamise
toimkonnale 24. oktoobril 1934 väljendab seltsi esimees prof. Mägiste ESi
– aastail 1925-1952 AES, Akadeemiline Emakeele Selts – seisukohta, et
„tingimused selleks on olnud väga ebasoodsad (pole olnud küllalt pinda üldisel rahvuslikul liikumisel, on puudunud suuri eeskujusid nimede-eestistamise alal, riik oli teinud ka nimede-eestistamisest omale tuluallika jne.“
(f R-2362, n 3, s 14).
1934. a sai nimede eestistamine Eesti ametlikuks poliitikaks (1935.
aastast oli nimevahetus ka tasuta), loodi Nimede Eestistamise Liit; korralduslikult juhtis protsessi Riiklik Propaganda Talitus, sisuliselt järgiti ESi
soovitusi: mh soovitati kodukohajärgseid nimesid, lõpukomponente -stu, sto, -maa, -soo, -väli jne. Eestistamise käigus asendati saksapärased nimed
eestipärastega: -mann (uus kuju -man), -son (-soo), -berg (-pärg/-mäe/mägi), -baum (-puu), -bach (-oja/-jõgi), -stein (-kivi) jt, loobuti halvakõlalistest (Sopaauk, Tont, Oinas jmt) ning muidu kohatutest (Lenin) nimedest.
Selts oli autoriteet, kellelt päriti nõu; näiteks palub Woltweti vallavalitsuse
perekonnaseisuametnik 16.01.1934 võimalikult peatselt endale teatada,
„kumb on iseseisva eesnimena poisslapse nimeks õigem ja eestipärasem
kirjutada, kas „Eino“ või „Heino“ (R-2362, 3, 14); 20.01 saadetud vastus:
mõlemad. ES ei olnud vastu murdelistele nimedele (nt Kõiv) ega pooldanud
viimase Kaseks muutmist, küll aga rõhutas: „Pearõhk tuleks igal juhul
panna vanas ja vigases ortograafias esinevate nimede parandamisele
maksva kirjaviisi suunas“ (R-2362, 3, 14). 1939. aastaks oli nime muutnud
umbes 200 000 inimest, lisaks oli 25 000 muutnud ka eesnime.
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ja anti välja kogumik „Eestlasele eesti nimi“ (ESi toimetised, 2, 1921). Samal aastal ilmus ka „15 000 uut sugunime“ (ESi toimetised, 5), hiljem seltsi
väljaannetena 3 Julius Mägiste trükist nimevahetussoovitustega (1931,
1935, 1936); koostati üpris agressiivses vormis ankeet (veel) võõrapäraste
nimedega inimestele: küsiti, kas see on normaalne ning paluti mittevahetamist põhjendada; eitava vastuse puhul uuriti, miks ei ole veel vahetatud.
Vastata lubati küll ka anonüümselt (f R- 2362, n – 2, s 45).

Näiteid nimevahetuse kohta: Paul Berg – Paul Ariste, Karl Einbund
– Kaarel Eenpalu, Georgi Kuznetsov – Jüri Järvet, Eugenie Moorberg –
Kersti Merilaas, Julius Mälson – Julius Mägiste, Andrus Saaberg – Andrus
Saareste, Kristjan Trossmann – Kristjan Palusalu.
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Vähem on juttu olnud kohanimedega seonduvast. Anti nii nimevahetusprotsessi ideoloogiat puudutavat üldist, süsteemset keelelist kui ka
hulgalisi üksikjuhtumeid puudutavat konkreetset nõu. Kohtu- ja Siseministeeriumile teatati 28.IV 1934: „Akadeemiline Emakeele Selts pooldab täiel
määral Piirimaade Seltsi Petseri osakonna poolt tehtud ettepanekut võtta
Setumaa külade venekeelsete nimetuste asemel tarvitusele eestipärased nimed, nagu neid tarvitab kohalik rahvas.“ (R-2362, 3, 15) Postivalitsusele
soovitati, et Põhja-Eesti alal tuleks kasutada pea-, Lõuna-Eestis pää- ja saartel pe-järelkomponendiga nimesid (Eesti Keel 1932, nr 3, lk 94). ESi soovituste kohaselt kasutame nimesid Lobotka (varem Slobodka), Aulepa
(Dirsleti), Arumäe (Samokras), Kulkna (Kolpino) jpt. Nõustatavate hulka
kuulusid lisaks nimetatutele haridus- ja sotsiaalministeerium, raudteevalitsus, kaitsevägi üksikutest väeosadest peastaabini, valla- ja linnavalitsused
(seoses vallakeskuste ja raudteejaamade nimetamisega) ja üksikisikud (seoses kirjatalude nimetamisega). Olulises osas tulid ESi soovitused kasutusele. Oli aga ka üpris teravaid vastasseise. Näiteks ei olnud Paldiski linnavalitsus nõus B asemel P kirjutamisega, sest „Balti port asub mere ääres ja
mere nime pole muudetud“ (f R-2362, n 3, s 12). Pingeline ja aastaid kestnud arutelu käis riigi pealinna nime üle ning siin ei jäänud AESi seisukoht
peale. 4. märtsist 1930 on pärit ESi korduvalt esitatud seisukoht, et pole
mingit põhjust teha pealinnale erandit muidu omastavaliste kohanimede
hulgas, seega Tallinna (f R-2362, n 3, s 5). Sellest erinevalt oli Välisministeerium (toetudes Londoni saadiku Oskar Kallase tungivale ettepanekule)
juba 1928. a pidanud „väga soovitavaks jääda nimekuju „Tallinn“ juurde“
(f R-2362, n 3, s 5), Tallinna enda linnavalitsus soovitas (1932) kujude
„Tallinn“ ja „Reval/Revel“ vahel valimiseks arvestada siiski mitte ainult
keeleinimeste, vaid ka ajaloolaste seisukohta ja määrata nimi „seaduslisel
teel“. Teedeministri abi korraldusega tuli 1932. a kasutusele „Tallinn“ (R2362, 3, 12), Eesti kohanimeraamatu andmeil sai „Tallinn“ ainunimeks
1933. aastal.
Oluline roll on ESil olnud ja on keelekorralduses ning selle tulemuste elluviimises. Peamine sellega tegelev institutsioon oli ESi asutamise
ajal ja hiljemgi – kuni sulgemiseni 1940. aastal – Eesti Kirjanduse Seltsi
keeletoimkond (andis välja õigekirjutus- ja õigekeelsussõnaraamatud).
Teemaga tegeles aga ka ES (paljud liikmed kuulusid mõlemasse seltsi) ning
alates 1927. aastast, mil ilmusid Elmar Muugi „Eesti keeleõpetus I“ ja eriti
„Lühike eesti keeleõpetus I“ (sõjaeelses Eestis ilmus 8 kordustrükki ning
veel 1978 trükiti see ära Baltimore´is 11. trükina), hakkas keelearenduse
põhiraskus kalduma ESi poole. Kindlasti ei olnud EKS ja ES konkurendid,
vaid ajasid sama asja.

Otseseks keelearendustegevuseks tuleb lugeda ka 1972. a ESi korraldatud sõnaloomevõistlust, mis tõi eesti keelde mh sellised sõnad nagu
pardel, selve, linnak, püksikud jt. Üritust korrati koost partneritega 2002. a
(eelkõige Euroopa Liiduga seotud mõistete tarvis) ning saadi mh sõnad lõimima (integreerima kõrvale), üleilmastuma (globaliseeruma), tõukefondid
(struktuurifondid), täisleppimatus (nulltolerants). 2010 osaleti Vabariigi
Presidendi algatatud Sõnause korraldamisel (riigi ja ühiskonnaga seotud sõnade saamiseks), mh saadi sõnad taristu (infrastruktuur), kestlik (jätkusuutlik), kärgpere. Vägagi aktuaalne on ESi osalusel alates 2016. aastast korraldatav konkurss „Ehe Eesti“ ettevõtete eestikeelsete nimede tunnustamiseks
(2016. a laureaadid on eri kategooriates Puupagana OÜ, Valge Klaar, Sõltumatu Tantsu Lava, OÜ Tulõtungal; 2017. a OÜ Hiire Õnn, Mulks, Ajapaik, MTÜ Rabarber).

KONVERENTSIDE „EESTI RAHVUSE KESTMISEST“ 19.11.2016 ja 11.11.2017 KOGUMIK

28. detsembril 1925 pöördus Emakeele Selts Eesti Ajakirjanikkude
Ühingu poole „…ettepanekuga hakata seks kaasa mõjuma, et meie ajalehti
keeleliselt redigeeritaks alustel, mis maksvaks on tunnistatud Eesti Kirjanduse Seltsi poolt välja antud „Eesti õigekeelsuse-sõnaraamatus.“ Ja põhjendab: „… on aga hädavajaline, et meie kord välja jõuaksime kirjakeeleanarhiast, kus paralleelvormide hulk kipub võistlema keeletarvitajate hulgaga“
(f R-2362, n 3, s 5). Sama korratakse kolm aastat hiljemgi pöördumises
EKSi enda ja „paljude teistegi asutuste poole“. Püsivalt ka siis ollakse 1934
seisukohal, et tuleb „ametiasutuste tähelepanu juhtida sellele, et avalikkudes teadaandeis ja filmides esineks tulevikus ainult riigi keel“ (f R-2362, n
3, s 5). Küllap keerati vinti veidi ülegi, ent keeleühtlustamisprotsessi käimas olles on see ilmselt paratamatu. Ajakohasust pole aga üleskutse kaotanud tänapäevalgi, kui ikka leidub protestijaid liberaalse keelekorralduspoliitika leebetegi elluviijate vastu. Aktuaalsuse on säilitanud ka mure eesti
keele ja selle kasutamise/kasutamatuse pärast haridussüsteemis. Kirjas koolivalitsusele 9.12.1927 teatatakse, et „mõnes õpetajate seminaris üldse ei
peeta eesti keele rühmatunde.“ Ning palutakse „korraldust teha, et need
juba järgmisel semestril igas seminaris sisse seataks.“ (f R-2362, n 3, s 5)
Paar aastat varem oli pöördutud haridusministeeriumi õpperaamatute läbivaatamise komisjoni poole ettepanekuga „lugeda tarvitamiskõlblikkudeks
ainult need õpperaamatud, mis keeleliselt on redigeeritud“ Eesti Õpetajate
Seltsi juhtnööride alusel (f R-2362, n 3, s 5). ESil on oma osa selleski, et
tänapäeval kehtiv eesti keele tähestik on selline, nagu on: haridusministri
palve peale selgitati (2.05.1936) z, ž ja õ asendit ning põhjendati vajadust
seda mitte muuta (kaalutud oli ka esimeste kõige lõppu paigutamist ning ä
toomist õ ette (R-2362, 3, 22).
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Kuna tänapäeval tuttavat keelenõu 20ndatel ja 30ndatel ei olnud, siis
tuli vastata ka paljudele väga konkreetsetele küsimustele, nt kas kapsasupp
kirjutatakse kokku või lahku; vastus, et mõlemad on õiged, aga tähendus
erinev (R-2362, 3, 5). Soovitustele saadi mõnikord ka üsna kummalisi vastuseid: näiteks teatab Kaitsevägede Staabi IV osakonna ülem 26. 09. 1936,
et „… allüksuste nimede kirjutamine suure algustähega eriti sõjaajal operatiivkäskudes ja korraldustes oleks tülikas ja aega viitev.“ (R2362, 3, 22).
Mis puutub keeletoimkonda, siis aastateks 1969-1972 ja teist korda
1993. aastal asutati see juba Emakeele Seltsi juurde. Viimati mainitu tegutseb tänapäevani ja sel on valitsuse määruse alusel koguni riiklik kirjakeele
normi tagamise ülesanne – tõsi, ilma töö hulgale vastava riikliku toetuseta.
Kogumisel, talletamisel, uurimisel ja arendamisel pole mõtet, kui
nende tulemusi ei tehta üldsusele kättesaadavaks. Emakeele Seltsil on 5
aastaraamatut tegevuse algusajast (ilmusid aastail 1921-1926), milles kirjeldati seltsi tegevust; praeguseks 62-numbriline eelretsenseerimisega teaduslike aastaraamatute sari sai alguse 1955. a. Aastaraamatu kõrval on mainimist väärt ja ESi toimimistingimusi kujukalt iseloomustav ESi toimetiste
sari. 1941. aastaks jõudis ilmuda 48 vihikut (tegelikult 49, sest nr 25 omistati kogemata kaks korda). Kui toimetiste sari 1958. a taastati, siis ei saanud
kultuurikatkestuse nõudele vastavalt jätkata numbriga 49 või 50, vaid alustati 1st. Ühtne numeratsioon taastati 1993. a, kui ilmus Gustav Vilbaste
„Eesti taimenimetused“ (20/67; järgmine, Theodor Saare „Kihnu raamat“
kannab juba üht numbrit 68). Lisaks juba mainitutele ilmus toimetiste sarjas
enne sõda artiklilaadsete lühikäsitluste kõrval ka mitmeid mahukamaid
eesti keelt, selle kasutamist ja sugulaskeeli käsitlevaid uurimusi. Pärastsõjaaegseist mainitagu Paul Ariste vadja-sarja kõrval väljaandeid, milleta
eesti rahvusliku mälu säilitamisest on raske rääkida: nimetatagu Juhan
Peegli 5 vihikus ilmunud teost „Nimisõna poeetilised sünonüümid Eesti regivärssides: sõnastik“ (nr 15; 1982-1991), Gustav Vilbaste „Eesti taimenimetusi“ (20/67; 1993), Toomas Pauli „Eesti piiblitõlke ajalugu: esimestest
katsetest kuni 1999. aastani“ (72; 1999), Theodor Saare „Kihnu raamatut“
(1998).
On teisigi väljaandeid/väljaannete sarju: ajakiri „Eesti Keel“ (19221940), mis ilmumisaastail oli ainuke puhtalt keeleteaduslik ajakiri Eestis,
aastail 1935-1940 ilmusid Eesti Keele Arhiivi toimetised. Pärast sõda on
ilmunud 9 köidet murdetekstivalimikke, 21 numbrit laiemale lugejaskonnale suunatud „Kodumurret“ (1960-2002), 3 keelekorralduskogumiku
„Kirjakeel“ väljaannet (1964-1985) ning praeguseni töötava keeletoim-
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Uurimistulemuste tuntuks tegemise hulka tuleb arvata ka teadusettekannetega kõnekoosolekud ning tänavu 50. korda peetud keelekonverents
„Johannes Voldemar Veski päev“. Viimane on ilmselt pikima katkestusteta
korraldamise traditsiooniga teaduskonverents Eestis. Täiesti omaette väärtus on 1961. a alates korraldatavatel koolikeelepäevadel. Heino Ahvena algatatud ja juhitud ettevõtmine (praeguseks on neid toimunud üle 300) oli
30 aasta jooksul praktiliselt ainus suure osavõtjaskonnaga avalik üritus, kus
eesti keele käsitlemise vormis eestlusest rääkida ning õpilasi sellele vastavalt suunata sai.
Küllap on iga ühenduse elus olnud paremaid ja halvemaid aegu.
Emakeele Seltsi puhul seostub viimaste enamik paratamatult rünnakutega
eesti keele ja eestluse vastu. Kui 1930ndate lõpu võitlus iseseisva staatuse
eest seostus ikkagi ainult isiklike vastuolude ning teadustöö ümberkorraldamisega riigis ja sellega seotud toetuse vähendamisega (seoses Eesti Teaduste Akadeemia loomisega ning ESi tahtmatusega juriidilise isiku staatusest loobuda) ning 1994. a Mart Meri suu läbi ES juhatuseni jõudnud Mati
Hindilt kuuldud sõnum, et „mõned Riigikogu kultuurikomisjoni liikmed on
Emakeele Seltsi pidanud nõukogude aja jäänukiks, mis tuleks likvideerida“
(juhatuse koosoleku protokoll nr 899, 25.11.1994) väljendas eelkõige arvajate asjatundmatust ega suuremat ohtu ei kujutanud, siis 3 järgmisel korral
oli olukord tõsisem.
1940. aastal asuti tegema muudatusi seltsi põhikirja, mis senise tegevuse oleksid praktiliselt lõpetanud: kavandist olid kadunud seltsi juriidilise isiku staatus, õigus saata kogumisretkedele stipendiaate ning algatada
trükiväljaandeid. Kavade elluviimise peatas Saksa okupatsioon (seltsi varad
eelkõige raamatud, jõuti siiski ära võtta).
Saksa aega iseloomustab suur ebamäärasus. Kuigi sõjaolukorras eelmise okupatsiooni ajal toiminud ühendused suleti, oleks lihtsustav öelda, et
ES aastail 1941-1944 ei toiminud. Praktiliselt esimesel võimalusel (1941)
asuti Saksa võimudelt taotlema luba tegevuse jätkamiseks (küll välikomandatuuri, küll Tartu prefekti, küll Eesti Omavalitsuse Sisedirektooriumi
kaudu); esialgu küll pöördumistele vastuseid ei tulnud. See-eest said J.V.
Veski ja Valter Niilus seltsi nimel esinemise eest rektor Kantilt kirjaliku
korralekutse. Teatud selguse tõi rektori otsus määrata Veski seltsi hooldajaks (kiri 20.03.1942); otsusega peatati küll põhikirja kehtivus ning lõpetati
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konna otsuseid koondav „Kirjakeele teataja II. Emakeele Seltsi keeletoimkonna soovitused 1993-2000“. Aastast 2000 ilmub 2 korda aastas populaarteaduslik ajakiri „Oma Keel“, mis muu hulgas pakub lugemis- ja kaastöövõimalusi ka noortele keelehuvilistele.
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valitud organite töö. 9. märtsil 1944 teatab aga rektori sekretär, et seltsil on
rektori otsusega 7.03.1944 „lubatud tegevust uuesti alustada“ (f R–2362, n
1, s 1).
Ka Eesti Omavalitsuselt oli tulnud lubavaid signaale: „Tuginedes
Sisedirektori resolutsioonile 4.I.43 teatan, et Kindralkomissariaadist saadud
seletuste järgi võib esialgu töötada vana põhikirja alusel tingimusel, et uue
vastava määruse ilmumisel täidab kõik selles määruses ettenähtud tingimused.“ (f R-2362, n 1, s 1). Edasitöötamist lubati ka 8. nov 1943 samast asutusest tulnud kirjas. Töö jätkus tegelikult varemgi: 1942. a tegevusaruande
järgi tuli juhatusele 108 kirja, välja saadeti 158 kirja (viimastest 17 keeleküsimuste ja 42 murdetöö kohta), lisaks 1108 saadetist korrespondentidele
(neist 702 kirja). Rektori otsuseni toimusid ka juhatuse nõupidamised (mitte
koosolekud, sest need olid keelatud). Hella Keema juhendatav korrespondentide võrk oli kasvanud 300ni, lisaks olid 7 stipendiaati väljas 455 päeva
(f R-2362, n 2, s 128). Ülikool jätkas kogumistöö ning seltsi palgaliste töötajate tasustamist.
Kerge polnud see periood siiski ei puhtalt praktilistel ega ka poliitilistel põhjustel: kogumisretkedele sõiduks tuli taotleda võimude luba, üritada vältida turbarappa või rindele saatmist (leidub pikk kirjavahetus nn
asendamatuse teemal) ning tagatipuks tuli päästa vanglasse sattumisest korrespondendivõrgu arreteeritud juht Hella Keem, „da Frl. H.Keem dieses
Netz persöhnlich gegründet hat, so ist sie für uns durchaus unvermeidlich“
(f R-2362, n 1, s 97). Lõpuks põgenes Keem ise kohtusaalist ja läks kodukanti murret koguma, mille lõpetas 5 aastaks alles Nõukogude võim. Eksistentsiaalne oli toiduküsimuski, mida kirjeldab Andrus Saareste irooniline
kiri seltsile 18.II.1944 – vahendamiseks Haridusdirektooriumile seoses
„Eesti keele mõistelise sõnaraamatu“ koostamisega : „Praegustel kõrgelt
isamaalistel aegadel, kus lihtsamgi töö on väga hinnatud, äratab tõesti segaseid tundeid, kui meie rahvuslusele nõnda tähtsal alal nagu eesti keel töötamine peab toimuma ligi pool aastat ilma ühegi ainelise toetuseta. See eeldab küll meie emakeele väga suuri toiteväärtusi. Täieliku lugupidamisega
A.Saareste“ (f R-2362, n 1, s 98).
Vapustusteta ei möödunud ka Nõukogude okupatsiooni algus, kuigi
ENSV Rahvakomissaride Nõukogu määrus nr 841 (22. septembrist 1945)
võimaldas tegevust jätkata (f R-2362, n 1, s 101). Kui Arnold Kask, Ester
Kindlam ja Aili Univere olid taotlenud TA presidendilt Veski kinnitamist
seltsi esimeheks, tuli 9.03 1951 vastus, milles soovitati KKi direktor H.Tobias lülitada kommunistliku partei esindajana juhatuse koosseisu: „Sm.
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Kuigi TA presiidium kinnitas 14. märtsil (protokoll nr 12) EASi
1951. a eelarve (23 000 rubla), otsustati juba 31. märtsil 1951 (protokoll nr
16) teha seltsi juhatusele ettepanek (tegelikult käsk) kaaluda seltsi likvideerimist ning varade ja korrespondentide võrgu üleandmist Keele ja Kirjanduse Instituudile, sest selts dubleerivat viimase tegevust (seltsi jõudis kiri
16. mail) (f R-2362, n 1, s 126). Seltsi juhatuse 12-leheküljelises vastuses
(14.nov 1951) on olemas kõik tollase suhtlusstiili eeldatud vastuargumendid (lisaks sisulise töö põhjalikule kirjeldusele): et seltsi ülesandeks on
marksistliku keeleteaduse propageerimine, et pärast seltsimees Stalini keeleteaduslike tööde ilmumist on tunduvalt aktiviseerunud seltsi tegevus, et
ei ole õige lõdvendada sidemeid massidega jne (mainitagu, et natsionaalsotsialistliku hariduspoliitika vajadustega oli põhjendatud taotlusi seltsi töö
jätkamiseks Saksa okupatsiooni ajal). Siiski näidatakse ka selgroogu: lisatakse mõte, et kui selts likvideeritakse, võib Tartu Riiklik Ülikool oma
KKIle antud murdekogud tagasi küsida. 19. detsembril muudab TA presiidium oma 31. märtsi otsuse. Selts jäi alles.
Loomulikult on olnud ka neid raskusi, mille seos kehtiva võimuga
oli vaid kaudne ning mis tulenesid seltsist enesest, seltsiliikmete kohati erinevatest vaadetest ESi tähendusele Eesti ühiskonnas. Esines koguni kahtlusi seltsi vajalikkuses ning mitmeks aastaks katkes aastaraamatu väljaandmine. Seda peegeldavad mh muidu stabiilselt juhitud seltsi 6 esimehevahetust aastatel 1989–1997. Teisalt iseloomustab 1980ndate lõppu ja 90ndate
algust suur aktiivsus: seltsi liikmed osalesid aktiivselt 1989.a keeleseaduse
koostamisprotsessis ning mõnevõrra ka 1995. a omas. Selts taastas okupatsioonide ajal praktiliselt olematuks sunnitud välissuhtluse, lõi sidemed väliseestlaste ja estofiilidega (esimesteks välisliikmeteks said Raimo Raag
Uppsalast ja Kalevi Wiik Turust).
Juhatuse laiendatud koosoleku protokollist (3.11.1988) loeme, et
NSV Liidu konstitutsiooniparanduste ja valimisseaduse eelnõud ei kindlusta liiduvabariikide suveräänsust ja seavad ohtu nende rahvuskultuuride
tuleviku; NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumilt nõutakse (!) nende projektide kõrvaldamist rahvaarutelult ning Eesti NSV omalt erakorralist istungjärku (ENSV konstitutsiooni muutmiseks ja liidulepingu täiendamiseks). Iseseisva riigi taastamise nõudeni kulus siis veel veidi aega.
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J.Veski kinnitamine järgneb TA presidendi poolt peale AES juhatuse seisukoha saabumist ülalnimetatud küsimuses.“ Loomulikult järgnes A.Kase
nõusolek (21.03.1951): „Samal koosolekul võeti sm. Tobias vastu AES-i
tegevliikmeks. Edasi võeti vastu otsus koopteerida sm. Tobias kui KKI direktor AES-i juhatusse.“ (f R-2362, n 1, s 126). See polnud kaugeltki kõik.
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Seltsi tegutsemistaktika on olnud paindlik, ent kunagi ei ole loobutud oma põhikirjalistest alusväärtustest. Viimaseid väljendab ka ESi toetus
Meinhard Laksi ettepanekule välja kuulutada „iga-aastane ülemaaline riiklik püha … eesti emakeele ja rahvuskultuuri päev..“ (Meinhard Laksi kiri
22.03.1995). 20. detsembril 1995 kirjutab teadussekretär Mart Meri Riigikogu kultuurikomisjoni esimehele Tõnis Lukasele juhatuse seisukohast, et
selline päev „teadvustaks ka valitsusasutustele meie keelekultuuri ning rahvusliku keelepoliitika riiklikku tähtsust, samuti vajadust neid valdkondi senisest märksa tõhusamalt finantseerida. Eesti emakeele kaitsmine on oma
vajalikkuselt võrreldav Eesti riigipiiri kaitsmisega.“
Tänapäeva Emakeele Selts on säilitanud oma asutamisjärgse ning
aastail 1925 kuni 1952 ka nimes kajastunud akadeemilisuse, on nende kõrval aga oluliselt tihendanud koostööd riigiga Eesti keelepoliitika eri tahkude kujundamisel ning elluviimisel. ES on osalenud/osaleb võimaluste
piires eesti keele riiklike arengukavade koostamisel (vähemalt 2 esimese
puhul), on esindatud Eesti keelenõukogus, riigiprogrammide nõukogudes
(„Eesti keele ja kultuurimälu“ riigiprogramm jt), riigi Wiedemanni keeleauhinna komisjonis, osaleb aasta keeleauhinna valimisprotseduuris,
„Tuuma“ kokkuvõttevõistluste ning noorte keelelaagri korraldamises.
Emakeele Seltsi juhtimisel korraldatakse väliseestlaste keelepäevi, et säilitada eesti keele oskust ning selle väärtustamist ka väljaspool kodumaad.
Oma rolli täidab ES nii korraldustegevuse kui liikmete loomingu kaudu
eesti keele akadeemiliste tervikkäsitluste sarja „Eesti keele varamu“ koostamisel.
Emakeele Seltsi tegevuse juhtmõtted on tulnud suhteliselt väikeselt
aktiivsete keeleinimeste rühmalt (selts on mh olnud ka oma esimeeste
nägu), ent need on kaasa tõmmanud sadu, kui mitte tuhandeid inimesi. Viimasteta poleks ka võimalik esimeste ideid ellu viia. Akadeemiline selts on
alati olnud maalähedane ja koos oma rahvaga.
Kas Emakeele Seltsi on ka tulevikus vaja? Tundub, et nii nagu varemgi on Eesti riigile põhjust meelde tuletada põhiseaduse preambulit ning
ei ole nähtavasti põhjust oodata, et ärimeeste enamik numbrite asemel sõnu
hakkaks lugema. Lubatagu jagada keeleinspektsiooni peadirektorilt Ilmar
Tomuskilt saadud infot: „…üks Tallinnas tegutsev Law Office selgitas, et
ei pea eestikeelse liiginimetuse lisamist vajalikuks sellepärast, et piirata
eesti keelt kõnelevate juhuslike inimeste sissevoolu ning vältida eestikeelse
avaliku teabe esitamisega kaasnevaid kahjusid“. Ka selliste seisukohtade
tõrjumiseks on vaja ESi.
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Tekstis on muude materjalide kõrval kasutatud Rahvusarhiivi fondis
R-2362 leiduvaid dokumente.
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Rahvust ei moodusta pelgalt rühm inimesi. Rahvuse moodustavad
inimesed koos sellega, mida nad mäletavad, millest mõtlevad, millist ühist
argipäeva korraldavad ja tulevikku planeerivad ning kuidas nad kõike seda
väljendavad ja omavahel arutavad. Emakeele Selts on aidanud ja aitab
kaasa sellele, et see toimuks eesti keeles.
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17. INSENERID (INSENERITEADUSED) EESTI
ÜHISKONNA TEENISTUSES

RENNO VEINTHAL
Sündinud 24. juulil 1976. aastal Tallinnas.
1994 lõpetanud Tallinna Kadrioru Keskkooli;
1999 TPI mehaanikateaduskonna 5-aastase
kraadiõppe, insener tootmis- ja transporditehnika alal;
2001. aastast tehnikamagister tootmistehnika
alal;
2005. aastast filosoofiadoktor (PhD) tehnika
alal;
2007. aastast professor.
Töötanud TTÜ-s 1996-1999 materjalitehnika
instituudi insenerina; teadurina; vanemteadurina; 2007. aastast professor; 2015 teadusprorektor. Rektorite nõukogu esindaja teaduspoliitika komisjonis.
Tallinna Teadlaste Maja liige.

ETTEKANNE „INSENERID EESTI ÜHISKONNA
TEENISTUSES“
Tallinna Teadlaste Maja konverentsil „Eesti rahvuse kestmisest”
11. 11. 2017
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Läbi sajandite on insenermõtlemine kujundanud nii Eesti elukeskkonda kui ühiskonda. Terviklikuks käsitluseks tuleks õigupoolest valitud
teemat „Inseneriteadused ühiskonna teenistuses“ kitsendada nii ajas kui ka
geograafilistes piirides, aga ka valdkonnast lähtuvalt. Kuna konverents ter-

Üldiselt mõistetakse teadust enamasti teadlaste tehtava tööna, mille
peamiseks liikumapanevaks jõuks on uudishimu. Teaduse kõrval on kasutusel mõiste teadus- ja arendustegevus, mis tähistab teaduslikul meetodil
põhinevat sihipärast sotsiaalmajanduslikku tegevust teiste inimtegevuste
hulgas. Viimane katab mõisteväljal laiemat osa, haarates lisaks kitsamale
teaduse mõistele ka rakendusuuringuid ja eksperimentaalset tootearendust.
Seepärast oleks ilmselt asjakohasem, kui eesti keeles kasutaksime levinud
mõiste teadus- ja arendustegevus vastena uurimis- ja arendustegevust. Iga
üleskerkinud probleemi või väljakutsega toimetulekuks ei ole vaja tegeleda
teadusega, küll aga on alati mõistlik esmalt asja uurida ja katsetada ning
alles seejärel asuda lahenduse kallale. Mida aga mõistame inseneriteaduste
all? Kasutan kolleegi, akadeemik Jakob Kübarsepa antud määratlust: klassikalised inseneritegevuse valdkonnad on ajalooliselt mehaanika (mechanical engineering), elektrotehnika (electrical engineering), keemia -tehnika
(chemical engineering) ja ehitus (civil engineering). Hiljem on lisandunud
geotehnoloogia (geotechnical engineering) ja tootmise juhtimine (engineering management). Nimetatud valdkondades on arvukalt kitsamaid, spetsiifilisi erialasid, millistes koolitatakse insenere ja viiakse läbi teadusuuringuid. Näiteks mehaanika valdkonda liigituvad autondus, lennundus, biomeditsiini tehnoloogia, robootika jt. Keemiatehnika valdkonda paigutatakse
materjalitehnoloogia, keskkonnatehnoloogia, paberi- ja tselluloositootmine
jne.
Kübarsepp toob autoriteetsetele allikatele viidates välja, et tehnikateaduste (inseneriteaduste) peamised erisused loodusteadustest on :
1. Teadustöö on seotud praktilise probleemi lahendamisega. Sellepärast on inseneriteadus valdavalt rakendusteadus.
2. Uurimisobjekt on tehislik (inimese looming), looduses mitte esinev. Selles osas on mõningane sarnasus loodusteaduste valdkonda
kuuluva keemiaga.
3. Loomeprotsessi (disaini) kaasatus. Tehnikateadustes mitte ainult ei
uurita tehislikke objekte, vaid need ka luuakse. Selles mõttes on
inseneriteadused seotud praktilise inseneritegevusega (mis on ka
tehislikke objekte loov tegevus).
4. Uurimisobjekt on määratletud eelkõige funktsionaalselt (mitte füüsiliste, vaid tehniliste karakteristikutega).
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vikuna on pühendatud eesti rahvuse kestmisele ja Eesti vabariigi varsti saabuvale 100. sünnipäevale, püüan keskenduda eeskätt Eesti inseneride ja
teadlaste saavutustele ja pürgimustele.
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5. Uurimisobjektile saab anda väärtushinnangu (ohutu, kasutajasõbralik, kulumiskindel jms).
6. Enamasti pole vajadust täpsete matemaatiliste lahenduste järele
(lubatav teatud piirides ligikaudsus).
Kolleeg, professor Jaan Raik, kes uurib elektroonikakomponentide
töökindlust, on läbi huumoriprisma öelnud, et insener suudab teha masina,
mis töötab, kuid ei oska alati seletada, miks masin töötab. Teadlane seevastu teeb masina, mis ei tööta, kuid suudab selgitada, miks masin ei tööta.
Heitkem pilk ajalukku. Mis ajast saame rääkida inseneriteadustest
Eestis? Kas peaksime arvestust alustama kammkeraamiliste savinõude valmistamisest, avameresõiduks kõlbulike aluste ehitusest, muinasajal rajatud
kindlustustest või äkki hoopis soomaagist raua valmistamisest? Kõik nimetatud nõudsid paljude, mõnel puhul ehk sadade, võib-olla ka tuhandete inimeste koordineeritud tegutsemist, teadmist ja oskamist. Neid muinasaegseid või ka varakeskaegseid tehnilisi saavutusi võib minu arvates pidada
omas ajas silmapaistvaiks insenerisaavutusteks.
Mõnikord räägitakse ka insenerikunstist, mitte inseneriteadusest.
Näiteks 17. sajandi lõpul on rajatud Rootsi fortifikatsioonide ülema Erik
Dahlbergi jooniste järgi võimsad muldbastionid Tallinnas, Narvas, Tartus,
Pärnus ja Kuressaares, mis muutsid jäädavalt nende linnade välisilmet ning
olid ajastu insenerkunsti suursaavutuseks. Kõrvalpõikena tahaksin mainida,
et mulle on väga sümpaatne vast maailmas kõige tsiteerituma eesti soost
teadlase Tõnu Puu käsitlus kunstist ja teadusest, mis kokku moodustavad
kultuuri. „Kultuuri all peab Tõnu Puu silmas kunsti ja teadust ning näitab
elegantselt, kuidas neile ei saa läheneda neoklassikalise turumajanduse
nurga alt, mis hindab inimloodu väärtust pelgalt turuhinna alusel“ – nii võtab kokku Robert Kitt raamatu „Kunst, teadus ja majandus. Ajalooline uurimisretk“ tuuma.
Me teame, et 19. sajandil baseerus insenermõtlemisel Eesti tööstuse
hoogne areng. Nõnda kasvas Saksamaalt tulnud vasksepa Franz Krulli poolt
1865. aastal Narva rajatud mehhaanikatöökojast välja Eesti suurim metallija masinatööstusettevõte. Tehase edulugu algas uudse viina destilleerimis¬aparaadi tootmisega, mis omakorda aitas kaasa baltisaksa mõisnike
jõukuse kasvule. Selle kaudse tulemusena võime tänaseni imetleda mitmeid
uhkeid 19. sajandi teisel poolel valminud mõisahooneid. 1884. aastal märkas Christian Luther Tallinnas ühe poe aknal Ameerikas valmistatud vineerist toolipõhja ja äriidee oli sündinud. Vabrikust sai Euroopas unikaalne vineeri tootmise pioneer ja oluline Eesti jõukuse ning rahvusvahelise tuntuse
kasvataja. Samavõrd panustasid insenerid Euroopa ja maailma suurimate

Insenermõte muutis 19. sajandil kardinaalselt ka eestlaste liikumisvõimalusi. 1870. aastal valmis Tallinna Vene raudteevõrguga ühendav
raudteeliin ja 20. sajandi alguseks oli loodud raudteeühendus kõigi suuremate Eesti linnade vahel. Lisaks inimeste liikumisvõimaluste avardumisele
edenes raudtee toel märgatavalt majandus ja elanike heaolu. Kui 19. sajandi
keskpaigani olid insenermõtet Eestis „vedanud“ välismaist päritolu mehed,
siis järgnevalt omandas kõrgema insenerihariduse aina enam eestlasi. Inseneriharidusega mehed mõjutasid oluliselt Eesti haridusvõrgu väljakujunemist, nt Tallinna reaalkooli ja Tallinna Tehnikumi loomist ning panid aluse
eestikeelsele tehnikakeelele.
Koos eesti soost inseneride arvu ja mõju suurenemisega võeti eesti
keeles kasutusele sadu uusi sõnu, mida me kasutame tänaseni. Samavõrd
mõjutasid ühiskonda tervikuna 19. sajandil alguse saanud telegraafi- ja telefoniühenduste loomine ja maa elektrifitseerimine. Viimasesse panustasid
oluliselt 1920.-1930. aastatel ka Tallinna Tehnikumi õppejõud (nt Otto
Reinvald).
Aastatel 1911-1913 juhatas Estonia teatrihoone ehitustöid hilisem
Tallinna Tehnikumi esimene juhataja Karl Ipsberg. Ütlemata on selge, et
ilma insenermõtlemiseta ei valminud Eestis ühtegi suuremat hoonet, silda
või seadet. Üsna suurt aktiivsust näitasid üles insenerid EW aegses ühiskondlikus elus. Nõnda oli 1918 Eesti iseseisvusmanifesti üheks koostajaks
Eesti Tehnika Seltsi asutaja ja Tallinna tehnikumi õppejõud Ferdinand Petersen: "Asusime kahekesi [koos Juhan Kukega] üksmeelselt vormima manifesti põhimõtteid ja sõnastust. /.../ Rõhutasime üksikasjaliselt eestlastega
põliselt asustatud Eesti maa-ala ulatust, tulevast valitsemise korda, kodanike vabadusi, kohustusi, õigusi ja kaitset."
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tehaste loomisse Narvas ja Pärnus. Kreenholmi manufaktuur oli 19. sajandi
teisel poolel kõige kaasaegsem tööstusettevõte Vene impeeriumis ning mitu
aastakümmet suurim tekstiilivabrik Euroopas. Sarnaselt oli Waldhofi tselluloosi ehk puupapivabrik Pärnus Euroopa suurim ja moodsaim.

Nii reameeste, ohvitseride kui konstruktoritena panustasid insenerid
märkimisväärselt Vabadussõja võitu. Nt soomusautod projekteeris ehitusinsener Ludwig Saukas. Pärast Vabadussõda hoogustus Eesti inseneride
eestvedamisel kohalike maavarade uurimine ja kasutuselevõtt, samavõrd
panustati aga nt kuurortide arendamisse. Kiiresti levis Eestis alates 1920.
aastatest raadioside, muutudes insenermõtte toel üheks olulisimaks kommunikatsioonivahendiks.
121
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Eesti tööstuse toodang kasvas 1922-1939 keskmiselt 6,6% aastas.
Täna, 2017 aastal tundub selline kasvukiirus kättesaamatuna. Tõsi, toonane
periood tuleb jagada kolmeks ning selle sisse mahub 1929-1933 ka majanduskriis. Seevastu 1934-1939 iseloomustab majandust ja tööstust ennenägematu välisnõudlus ja kasvukiirus 9,5% aastas (Pihlamägi). Arvestades, et
aastal 1915 oli inseneriharidusega eestlasi sadakond ja tehnikaõpilasi pisut
enam, sunnib tegelikult küsima, kas ja kuidas hilisem kiire kasv küll võimalikuks kujunes, silmas pidades eesti insenerkonna tagasihoidlikku koosseisu. Vahur Mägi kirjeldab maailmasõja eel Eestimaal inseneride arengu
ja rakendusvõimalusi üsna nappidena: „Samas polnud eestlastest inseneridel kodumaal kuigi suurt lootust tööd leida, kuna inseneriharidust nõudvad
töökohad olid täidetud muulastega, peaasjalikult sakslaste ja venelastega.
Sestap jäädi paigale kas oma õpingutelinna või mindi hoopis kaugemale.
Näiteks sai Riia polütehnikumi haridusega Thedor Kalepist Riias lennukikonstruktor ja lennukitööstur ning tuntud-teatud August Velner projekteeris
Kaama ja Irtõši, hiljem Läänemere ja Musta mere vahelist veeteed. Koju
naasmisega ei tõtanud ka läänes hariduse omandanud insenerid. Hiljem tuntust kogunutest saab näiteks tuua Aleksander Marksoni (pärast Nancy ülikooli jäi LeHavresse), Arnold Geringu ja Otto Reinvaldi (Saksamaale). Kas
pole siin paralleele tänasega? Tõsi, täna väljendab rahvusvaheline konkurents ja üleilmastumine nii hariduses, teaduses kui majanduses ennast
veelgi teravamal kujul. (Üleilmastumise ja rahvusvahelistumise mõju, võimaluste ja ohtude juurde tänasel päeval lisan veel hiljem).
Oluline roll oli Eesti inseneridel 1938. a ka Eesti Teaduste Akadeemia loomisel. Siinkohal tsiteerin lõiku Akadeemia esimese presidendi Karl
Schlossmanni 1938. aasta kõnest. „Meie aega iseloomustava ohjeldamatu
progressi survel on paljud teadusharud arenenud hiiglakiirusega, liikudes
seejuures ilmselt reaalse elu vajaduste ja eesmärkide suunas. Eriti on Maailmasõjale järgneval ideedest rikkal, kuid ideaalidest kehval masinlikul ajastul kasvanud tung teaduste rakendamiseks inimkonna hüvede tõstmise teenistusse. Rakendusteadused seisavad nüüd üldise tähelepanu tulipunktis,
leiavad ulatuslikku soodustust ja tasuvad rahuldavalt teadusmeeste töövaeva. Mõistagi nihkub sel puhul paratamatult tagaplaanile puhtteaduslikkude probleemide lahendamine. Kahtlemata väärib pooldamist teaduslikkude saavutiste rakendamine inimkonna elu parandamise teenistusse, kuid
teaduste rakendamine inimtöö ja kultuuri hävitamiseks ei tohiks küll leida
pooldamist. Me teame aga, et Maailmasõjast alates on eri teadusharude raskuspunkt kandunud just rohkete relvaliikide valmistamisele ja paljud teadusmehed kombineerivad järjest mõjurikkamaid hävitusvahendeid teadus-

Millise hinnangu saaksime anda inseneriteaduste ja „puhta“ teaduse
tasakaalule täna, 80 aastat hiljem? Kui võtame ette tänase Eesti TAI strateegia, siis loeme, et TAI strateegia indikaator: sotsiaalmajanduslikele rakendustele (v.a akadeemilised uuringud) suunatud kulutuste osakaal riigieelarves planeeritud TA eraldistest peab kasvama 40 %-ni aastaks 2020.
(2011 oli vastav näitaja ligikaudu 30%). Hindaksin olukorda täna olulisel
määral teistsuguseks: valdava osa oma teadusinvesteeringutest teeb Eesti
riik teadusele, mille seos Eesti majanduse, sh eksportiva tööstuse, sh inseneeria vajaduse ja huvidega on pigem nõrgalt või hägusalt seotud. Isegi tänaseks saavutatud vahetu sotsiaalmajanduslikku mõju omavate teadusinvesteeringute tase (42%) on tegelikult napp. Eeskujuks olevates riikides
tuleb suur osa R&D rahastusest väljaspoolt teadusministeeriumi ja lähtudes
nende ministeeriumide valdkondlikest (rahva tervise, majanduse, julgeoleku jt) huvidest; Eestis on sellise rahastuse määr kordades väiksem.
Selle tulemusena läheb Eestis riigieelarvelisest R&D rahastusest ligi 60%
teaduse üldiseks edendamiseks (Soomes alla 30% ja USAs alla 10%).
Akadeemia endine president Jüri Engelbrecht on oma artiklis „Eestikeelsed teadlased maailmas“ andnud huvitava ja ülevaatliku pildi eesti
soost teadlaste panusest maailmateadusse. Kuigi ta ise oma tagasihoidlikkuses ütleb „mitteammendava“ siis leiab lugeja sellest terve hulga maailmas läbi löönud teadlasi, sh inseneriteaduste esindajaid. Kui püüda nimetada ja leida II maailmasõja eel ja järel silmapaistvamaid vabas maailmas
tegutsenud insenere ja teadlasi, siis tuleks nimetada kindlasti stellaaroptikut
Bernhard Schmidt´i (1879-1935). Nimetagem siinkohal keemik Ivar Ugi
(1930-2005) nime, kes on end keemia ajalukku kirjutanud Passerini ja Ugi
reaktsiooniga. Elavaks legendiks on kujunenud kaks väliseesti inseneriteaduse esindajat. Keemia valdkonnas tuleb nimetada Toronto Ülikooli keemiatehnika ja rakenduskeemia emeriitprofessor Olev Trässi, kelle tööd on
valdavalt seotud vedelike mehaanika ja massivahetusega, kivisöe rikastamisega; teisena olgu nimetatud TTÜ teadaolevalt vanim elusolev vilistlane
Endel Uiga (sündinud 3.03.1918), kes on teadlase ja insenerina tuntust kogunud optoelektroonikas.
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liku uurimistöö katte all“. Schlossmanni sõnadest õhkub kibedust. Esimesest maailmasõjast oli möödumas 20 aastat ja sõjamasinate mürinat oli juba
kuulda: Saksamaa sõjalise jõu kiire kasv ja vallanduva maailmakonflikti
paratamatus oli nende sõnade kirjutajale ilmselt tajutav.

Kuidas kirjeldada inseneride panust eesti ühiskonna teenistuses hilisematel perioodidel – nõukogude perioodil ja taasiseseisvumise järel? Kü123
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simuse püstitus sellisena on mõnevõrra kunstlik, sest insenere, kellele kasvõi TTÜ on kõnealusel perioodil diplomi andnud on ligi 70 000. Vaevalt
suudaks või peakski me soovima sellise hulga inimeste tööpanuse vormida
mingisse kitsasse sängi, mida iseloomustavad nopped silmapaistvate saavutuste kohta tehnoloogia valdkonnas. Üldteada on Eesti inseneride, ning
see tähendab eeskätt TTÜ kasvandike panus põlevkivitööstuse arendamisse, põlevkivitoodete väljatöötamisse, rahvuslikeks sümboliteks kujunenud laululava ja teletorni ehitamisse. Aga samamoodi ei oleks ilma korraliku insenerihariduseta võimalikuks saanud kõik need kaasaja mugava elu
juurde kuuluvad, justkui iseenesest olemas olevad asjad nagu elektrivool
või puhas vesi, teede- ja raudteevõrk, puhas ja tervislik toit ja jook või laitmatult toimiv side- ja internetiühendus. Nende teenuste ja kaupade olemasolu märkame alles siis, kui mingite asjaolude kokkusattumisel me neist
mugavustest mõneks ajaks ilma jääme.
Akadeemik Ubar ütles oma Tallinna Tehnikaülikooli 75. juubelile
pühendatud sõnavõtus (seega peaaegu 25 aastat tagasi!), et teadlane saaks
iseennast praegu aidata kahel viisil: kas teadusest või siis Eestist ära minnes. Raimund Ubar insenerina ja teadlasena valutas toona südant eesti inseneride ja teadlaste tuleviku pärast. Ajad olid vaesed, puudu oli kõige vähemastki. Oli neid, kes jäid ja neid kes läksid. Tuleb tunnustada Raimund
Ubari ettenägelikkust, sest kas oleks saanud toona täpsemalt sõnastada
Eesti ees seisvat väljakutset: „Eesti šanss on infoühiskond. Kõik see, mida
toodavad masinad, muutub üha odavamaks, aga see, mida loob inimene esimese, teise ja kolmanda kirjaoskusega, muutub üha kallimaks, ja seega ka
tulusamaks tegijale. Saatkem kiiresti noored õppima Lääne tarkadelt teist
ja kolmandat kirjaoskust ja ostkem tarbekaupade asemel vahendeid, millega neid oskusi rakendada. Mida tähendab “ kolmas kirjaoskus’’? “Teiseks
kirjaoskuseks” oleme pidanud võimet arvutiga suhelda. “Kolmas kirjaoskus” tähendaks võimet arvuti abil tehismaailma luua.“
Kui heidame pilgu nüüd Maailma Majandusfoorumi poolt mullu
avaldatud raportile tuleviku töökohtadest „Future of Jobs“ (WEF, 2016),
näeme sellest kasvavat nõudlust digitaalsete oskuste järele. Spetsiifilised
IKT oskused mängivad lisaks ootuspärasele teadus- ja arendustööle suurimat rolli töötlevas tööstuses, masinaehituses ja ehituses, aga ka sotsiaalteadustes, äris ja juuras. Esimene neist on seotud kasvava tööstuse automatiseerimisega, ent teine neist otseselt seotud kasvava analüütika, suurandmete, tehisintellekti arendustööde ja masinõppega, kus IT‐vahendid tungivad üha enam „valgekraede“ tööpõllule, erinevalt tavapäraseks peetavast
„sinikraede“ (e tööstuses olevate töökohtade) valdkondadest.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

mobiilne internet (3,7-10,8 trilj USD)
teadmustöö automatiseerimine (5,2-6,7 trilj USD)
asjade internet (2,7-6,2 trilj USD)
pilvetehnoloogiad (1,7-8,2 trilj USD)
kõrgetasemeline robootika (1,7-4,5 trilj USD)
autonoomsed või peaaegu autonoomsed sõidukid (0,2-1,9 trilj
USD)
järgmise põlvkonna genoomika (0,7-1,6 trilj USD)
energia salvestamine (0,1-0,6 trilj USD)
3D trükkimine (0,2-0,6 trilj USD)
materjalitehnoloogiad (0,2-0,5 trilj USD)
uued nafta‐ ja gaasitehnoloogiad (0,1-0,5 trilj USD)
taastuvenergia (0,2-0,3 trilj USD)

Tosinast loetelus olevast läbimurdetehnoloogiast valdav enamus on
kas otseselt IKT valdkonnast või on need võimalikud tänu IKT lahendustele.
Eesti on infoühiskonna ja e-valitsemise arendamisel maailmas esimeste seas ning loonud infotehnoloogilisi lahendusi, mille rakendamine on
andnud võimaluse asju targemini, tõhusamalt ja kiiremini teha. Uute tehnoloogiate kasutuselevõtu tulemusena on kogutud suurel hulgal andmeid,
mille analüüs võimaldab ning aitab ennustada tulevikutrende ja seeläbi ehk
targemaid poliitikavalikuid, ühtlasi lubab tõsta avalike teenuste kvaliteeti.
Paraku ei ole digitaliseerimine arenenud ühesuguse tempoga kõikidel elualadel. Üsna üksmeelselt jagavad nii tööstusjuhid kui avaliku sektori esindajad arvamust, et Eesti ettevõtete tootlikkuse kasvu ja ekspodivõimekuse
edasiseks parandamiseks on võtmetähtusega tööstuse digitaliseerimine ja
automatiseerimine. Töötleva tööstuse ärimudelid muutuvad ja oma positsiooni parandamiseks või isegi säilitamiseks tuleb nende muutustega kohaneda. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogad (IKT) ja muud tehnoloogiad
võivad olla nii inimtöö asendajad kui ka täiendajad, sõltuvalt tööstusharust,
ettevõtte ärimudelist ja muudest teguritest (Raasuke jt, 2016). IKT muutub
aina rohkemate elualade pärisosaks, kohandudes valdkonna eripäradega ja
tulenevalt digitaalsest ühisosast aitab siduda erinevaid majandussektoreid.
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Vaatame ka üleilmseid tehnoloogiatrende. Üleilmne juhtimisnõustamise firma McKinsey analüüsis üle 100 tehnoloogia, hindas neid arengukiiruse, majandusliku mõju suuruse ja ulatuse alusel aastani 2025 ning jõudis järgmise nimekirjani tehnoloogiatest, mis saavutavad suurima mõju majanduse kaudu aastaks 2025 triljonites:
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Digipöörde võimalikkusest ja vajalikkusest tööstuses on räägitud
juba mõnda aega – läinud aasta 10. novembril esitletud majandusearengu
töörühma aruanne, mida tuntakse ka kui Raasukese raportit, nimetab 80
majanduse elavdamiseks tehtud ettepanekut. Mitmed neist ettepanekuist
olid Eesti tööstuse digitaliseerimisega seotud väljakutsetele lahenduste
leidmiseks. Püstitatakse küsimus, kuidas suurendada digitaliseerimise rolli
Eesti majanduses ning muuta see kasvustrateegia osaks? Sama raport osundab väga täpselt sellele, et oluline roll on ülikoolidel – eeskätt läbi suutlikkuse pakkuda konkurentsivõimelist, tulevikuvajadusi adekvaatselt tunnetavat kõrgharidust ja pakkuda elukestva õppe seisukohalt olulist uut teadmist täiend- ja jätkukoolituse vormis nii juhtidele kui spetsialistidele, sh inseneridele. TTÜ, olles IKT alase õpetuse liidrina vastutav selle valdkonna
edenemise eest on järjekindlalt laiendanud IKT õpet kõikidel astmetel. Tänaseks moodustavad TTÜ lõpetajad ligikaudu 2/3 kõikidest Eestis IKT hariduse saanud kõrgharitud töötajatest. Digipöörde jaoks on tegelikult vaja
seda, et IKT oskused ja arusaamine IKT võimalustest ei oleks pelgalt nn.
„IT meeste“ pärusmaa, vaid need oskused ja teadmised oleksid istutatud iga
ülikoolilõpetaja pähe, olgu ta ehitus- või mehaanikainsener, majandusspetsialist või bioloog. Sedamööda, kuidas tehnilised süsteemid muutuvad aina
keerukamaks ja intelligentsemaks, kasvab nende kasutajasõbralikkuse ja
kasutusmugavuse olulisus. Need on kohad, kus arvutiteadused kohtuvad
teiste „pehmete“ distsipliinidega, nagu teenusedisain, graafika, füsioloogia,
psühholoogia, käitumisteadus jne. Paljud eri valdkondade teadmisi ühendavad tehnoloogiad alles küpsevad ja seepärast sõltubki meie majandusedu
10 aasta perspektiivis sellest, kui hästi me suutsime eile ette ennustada homseid hariduslikke vajadusi.
Eesti on teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni eesliini suunas liikuv
riik. Meil on Põhjamaid pikaajaliseks eeskujuks võttes tõenäoliselt palju
kasutamata võimeid, mille realiseerimine aitaks Eesti osa või suhtelist osa
üleilmses majanduses suurendada. Viimases World Economic Forumi avaldatud riikide konkurentsivõime raportis on Eesti üldjärjestuses 138 riigi
hulgas 30. positsioonil, kuuludes 37 innovatsioonil põhineva majanduse
hulka. Teadlaste ning inseneriharidusega töötajate kättesaadavuse kategoorias on Eesti koht alles viiendas kümnes.
Samas on jälgitav ohtlik tendents. Paralleelselt innovaatiliste ettevõtete arvu langusega ja väikeste investeeringutega tehnoloogiasse palkavad
Eesti tööstusettevõtted senisest vähem teadlasi ja insenere. On alarmeeriv
tõsiasi, et töötlevas tööstuses oli teadlasi ja insenere 2014. aastal vähem kui
2007. aastal. Eestis ei ole ainult vähenenud töötajate arv kõrgtehnoloogilistes tööstusharudes, vaid kõrge kvalifikatsiooniga inseneride ja teadlaste arv

Siiski ei näe me Eesti ineneriasjanduse tulevikku kaugeltki mustades
värvides. Esmalt seepärast, et meil on võrreldes paljude teiste riikidega oluliselt praktilisem ja ettevõtlikum eluhoiak. Eesti koolidest saavad lapsed
keskeltläbi oluliselt parema hariduse kui nende eakaaslased mujal maailmas. Meie noorte valmisolek õppida loodus- ja tehnikateadusi on vastupidiselt laialt levinud arvamusele mõnevõrra suurem, kui nende eakaaslastel
mujal Euroopas või USA-s. Meie oma keel tagab meile rikkama maailmatunnetuse; see muidugi ei vabasta meid õppimast ja osakamast teisi keeli,
kuid mõnikord võimaldab näha uusi võimalusi ja lahendusi seal, kus teised
neid ei märka. Ja mis puutub inseneride ettevalmistamisse Tallinna Tehnikaülikoolis, siis ei ole meil midagi häbeneda. Meie lõpetajad on igati konkurentsivõimelised ja nagu näitavad palgauuringud kuuluvad kõik insneririalade lõpetajad enam teenivate ja nõutavate ametimeeste hulka. Võime
leida ka terve rea tublisid noori teadlasi ja insenere, kes on Eestimaa tolmu
mõneks ajaks jalgadelt pühkinud. Ütlen meelega „mõneks ajaks“ sest säilitan usu, et tänapäevased tehnoloogilised lahendused on maailma muutnud
väiksemaks ja toonud meid lähemale üksteisele, kui iial varem. Tuleb pidada vältimatuks ja isegi tarvilikuks, et meilt minnakse. Minnakse, ning
tullakse jälle tagasi. On väga tervitatav, et meie insenerid projekteerivad
Koenigseggis või BMW-s autosid, Rolls-Roice´s või Boengis lennukidetaile, isegi Araabia šeikidele kõrghooneid ja tehissaari. Või siis disainitakse
nende rahvusvaheliste äriettevõtete tellimusel siinsamas Eestis IT süsteeme, naftaplatvormide detaile või tegeldakse üleilmsetes äri- ja tehnoloogiakeskustes inseneeriasjanduse, arendustöö või äriga. Olgu see Palo Alto,
London, Moskva, Šanghai oma ärikeskustega või Norra off-shore äri.
Peaasi, et sel uurimis ja arendustegevusel on reaalne, üleilmses mõõtes
kaalu ja mõju omav tegevus, mis kokkuvõttes teeb inimeste elu paremaks.
Just sellised kogemused sillutavad teed edukalt ellu viia oma ettevõtmisi,
nagu seda on näiteks Starshipi pakirobotid või Cleveroni pakirobotid.
Meile, kes me siin, Eestis eesti asja ajame, tuleb soovida valmisolekut hoida
ja tervitada kaasmaalasi, kes on leidnud julgust ja tahtmist siit mõneks ajaks
minna. Liiga sageli on kahjuks kuulda, et need, kel on olnud läbilöök mujal,
ei leia end enam teretulnud olevat kodumaal.
Lisaks sellele, et säilitame empaatia ja huvi välismaale läinud kaasmaalaste, sh sinna mõneks ajaks läinud teadlaste ja inseneride vastu, on veel
midagi, millele tasuks mõelda. Minu arvates peaksime olema julgemad ja
vastuvõtlikumad uutele, suurtele ideedele. Pean silmas ideid, millel oleks
pikaajaline, eeldatavalt positiivne mõju meie rahva ja riigi arengule ning
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töötlevas tööstuses üldse. Tegu on äärmiselt ohtliku tendentsiga, millel peavad poliitikakujundajad väga hoolega silma peal pidama.
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toimimisele. Kas see võiks olla Tallinn-Helsingi tunnel või midagi muud,
ma ei oska öelda. Olen kindel, et selline insenertehniliselt keerukas ja kapitalimahukas ettevõtmine mitte ainult ei elavdaks majandust, vaid innustaks
eesti insenere ja teadlasi panustama uutesse tehnoloogiatesse ja lahendustesse ning omaks tegelikult veel laiemat ja sügavamat mõju. Sellistel suurtel
ettevõtmisetel, kui need on targalt valitud, ei ole mitte ainult majanduslik
mõju, vaid ka oluline rahvuslikku ühtsustunnet suurendav mõju. Ma arvan,
et just seda tunnet on meil vaja selleks, et vastu saada neile üleilmastumisest
tingitud uutlaadi väljakutsetele. Tahan uskuda, et järgnevate kümnendite
jooksul teevad Eesti insenerid ja ettevõtjad suuri asju. Soovin edu meile
kõikidele selles töös!
1. 40 different types of engineering degrees, 2016, http://typesof engineeringdegrees.org
2. Hansson, S. O. What is technological science?– Stud. Hist. Phil.
Sci., 2007, 38 (2007), 523-527.
3. Jaak Aaviksoo: teaduse ja meie ühised mured
http://www.err.ee/615559/jaak-aaviksoo-teaduse-ja-meie-uhisedmured
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18. VAATEID EESTI RAHVASTIKU ARENGULE

(Ettekanne jäi autori haigestumise tõttu konverentsil pidamata. Järgnev tekst on lühikokkuvõte (valikviidetega) uurimistoetuse PRG-71 kaasabil valminud Allan Puuri ulatuslikust ülevaateartiklist ”Eesti rahvastikuareng 1918 – 2018: vaateid sajandipikkusele teekonnale”, koos viidetega, 15
lk).
Kõik rahvad läbivad oma teel ülemineku traditsiooniliselt kaasaegsele rahvastikutaastele, mille tunnusjoonteks on põlvkondade aeglane
vaheldumine, pikk eluiga, madal sündimus ja rahvastiku vananemine.
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Ehkki kõnealune pööre on universaalne, ei toimu see erinevatel rahvastel
samaaegselt. Üleilmselt jaotub ülemineku algus ligi kahe sajandi pikkusele
ajavahemikule, mis ulatub 18. sajandi lõpust 20. sajandi viimase veerandini
(Riley 2005; Caldwell 2006).
Maailma riikide võrdluses, samuti Euroopa kontekstis kuulub Eesti
riikide hulka, kus pööre kaasaegse rahvastikutaaste suunas algas varakult.
Esimeseks sammuks sel teel oli nn malthusliku abiellumusmudeli kujunemine 17.–18. sajandil (Hajnal 1965). Koos Soome, Ingerimaa, Läti ja Leeduga moodustas Eesti selle uue nähtuse, mille tunnusjoonteks oli varasemast märgatavalt hilisem abiellumine ja sagedasem vallaliseks jäämine,
idapoolseima levikuala Euroopa põhjaosas (Sklar 1974). Uus abiellumusmudel aitas alandada sündimust ning seda peetakse rahvastikussüsteemi
kõige varasemaks kohanemisviisiks suremuse vähenemise ja sellest johtunud rahvaarvu kasvu hoogustumisega.
Sündimusülemineku ajastuselt sarnanes Eesti lähiriikidest Läti ja
Rootsiga ning edestas Soomet, Leedut ja Venemaad. Suremuse vähenemise
poolest edestas Eesti 19. sajandi lõpukümnenditel keskmise eluea pikkuse
poolest mitmeid Lääne-Euroopa maid, näiteks Preisi- ja Baierimaad (Vallin, Jasilionis, Meslé 2017). Rahvastikutaaste kui terviku seisukohalt väärib
Eesti tunnusjoonena märkimist suremuse ja sündimuse vähenemise sünkroonsus, mille tagajärjeks oli rahvaarvu suhteliselt tagasihoidlik kasv. 19.
sajandi viimasel veerandil ületas rahvaarvu juurdekasv Eestis vaid vähestel
aastatel ühe protsendi piiri ning oli üks väiksemaid Euroopas.
Nüüdisaegse rahvastikutaaste väljakujunemine jõudis Eestis põhijoontes lõpule Teise maailmasõja eelõhtuks, samaaegselt demograafilise
ülemineku pioneermaadega Põhja- ja Lääne-Euroopas. Sündimus alanes
1930. aastatel esmakordselt taastetasemest allapoole (1,8-2,0 last naise
kohta), keskmine eluiga tõusis aga kümnendi lõpul 55 aastani meestel ja 62
aastani naistel. Vabadussõja lõpule järgnenud lühikest perioodi kõrvale jättes jäi rahvastiku loomulik iive Eestis 1920.-1930. aastatel ühe-kahe promilli tasemele.
Pool sajandit valitsenud okupatsioonide mõju rahvastikuarengule
kujunes ulatuslikuks ning see pärand on tähtis ka iseseisvuse taastamisele
järgnenud suundumuste ja tänase olukorra mõistmisel
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Okupatsioonide ja Teise maailmasõja kõige dramaatilisemaks tagajärjeks on rahvastikukaotused, mille ulatust on hinnatud 17%-ni eestlaste
sõjaeelsest arvust. Eestlased kuuluvad koos lätlastega nende väheste Euroopa rahvaste hulka, kelle arv sõjaeelset taset enam ei saavutanud.

Põhja- ja Lääne-Euroopa maades järgnes Teisele maailmasõjale
beebibuum. Sündimus tõusis neis riikides paarikümneks aastaks uuesti
taastetasemest kõrgemale, beebibuumi haripunktis ulatus summaarne sündimuskordaja olenevalt riigist 2,5-3,9 lapseni naise kohta. Eestis (samuti
Lätis) jäi sõjajärgne beebibuum aga olemata. 1960. aastate keskpaigani püsis siinne sündimus taastetasemest allpool, olles üks madalamaid Euroopas
ja ka maailmas. Tõenäoliselt põhjustas selle ühiskonna vägivaldsest ümberkorraldamisest põhjustatud šokk (Klesment 2010).
Eestis suurenes sündimus 1960. aastate lõpul ning jäi 1970.-1980.
aastateks taastetaseme lähedusse. Põlvkonnavaates tõusis sündimus 1,8 lapselt ühe naise kohta eestlaste 1920. aastal sündinud põlvkondades 2,1 lapseni 1950. aastatel ja 1960. aastate algul sündinute hulgas. Samaaegselt leidis Eestis aset sünnitusea noorenemine.
Kuigi suremusandmed 1940. aastate teise poole kohta on napid, kajastub neis selgesti ühiskonna tollane kriisiseisund. Imikusuremus tõusis
esimestel sõjajärgsetel aastatel Eestis 1920. aastate algusega võrreldavale
tasemele ning meeste keskmine eluiga jäi kuni 1951. aastani allapoole sõjaeelset taset (naiste puhul oli tagasilöök lühemaajalisem). 1950. aastatel
suremuse vähenemistrend taastus ning 1960. aastaks oli meeste keskmine
eluiga Eestis pikenenud ligi 65 ja naistel 73 aastani. Naiste eluiga oli võrreldav tollase Lääne-Euroopa keskmisega, sõjas ja repressioonides tugevasti kannatanud meeste puhul ulatus mahajäämus Põhja- ja Lääne-Euroopast 3-5 aastani. Paraku jäi eluea seekordne pikenemine Eestis lühiajaliseks.
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Sügava jälje jättis okupatsiooniaeg rahvastiku koostisele. Massiline
sisseränne algas Eestisse kohe pärast sõja lõppu ja kujunes väga intensiivseks. 1945. aasta algul arvestati Eesti NSV rahvaarvuks uuel territooriumil,
pärast Petserimaa ja Narva jõe taguse ala lugemist Venemaa koosseisu, 854
tuhat inimest; allesjäänutest moodustasid eestlased hinnanguliselt 97%.
Esimese sõjajärgse rahvaloenduse ajaks (1959) oli Eesti rahvaarv sõjaeelse
ületanud ja ulatus 1 196 791 inimeseni (neist eestlasi 74,6%). Taasiseseisvumise eel, 1989. aasta loendusel oli Eesti rahvaarv suurenenud 1 565 662
inimeseni. Ehkki ka eestlaste arv oli repressioonid üleelanute ja Eestisse
naasnute, Venemaa eestlaste tagasirände ning loomuliku iibe toel suurenenud (1989. aastal 963 281 inimest), oli eestlaste osakaal Eestis vähenenud
61,5%-ni. Tallinnas moodustasid eestlased linna elanikkonnast 1980. aastate lõpul vähemuse (47,4%).
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Nõukogude Liidu lagunemine avas tee ühiskondlikele murrangutele
Ida-Euroopas, mille üheks osaks oli demograafilise režiimi põhjalik teisenemine. Enamikus 1990. aastate algupoolel esile kerkinud suundumustes sündimuse vähenemine, keskmise eluea kriisilaadne lühenemine, väljarände ja rahvastikuvananemise hoogustumine - paistis Eesti oma saatusekaaslaste hulgas silma muutuste kiiruse suure ulatuse poolest. Selle põhjuseks võib pidada ühelt poolt vanast ühiskonnasüsteemist lahtirakendamise
kiirust ja teisalt süsteemimuutuse eel kujunenud olukorda (paarikümneaastane seisak eluea pikenemises ja rahvastiku vananemises, arvukas välispäritolu rahvastik jms). Peamise ohutegurina oli Eesti demograafilist tulevikku läbi okupatsiooniaastate varjutanud kontrollimatu sisseränne, mis
oleks jätkudes eestlased oma maal 21. sajandil vähemusse jätnud.
Individuaalse eneseteostuse varasemast suurem tähtsustamine ja sellekohaste võimaluste avardumine nii tööelus kui väljaspool seda on tihendanud elusfääride vahelist konkurentsi, milles laste saamisele ja kasvatamisele kipub jaguma varasemast vähem tähelepanu. Osutatakse naiste ja
meeste rollide teisenemisele ning eemaldumisele leivateenijast ja koduperenaisest koosnenud peremudelist.
Sündimuse väga kiire vähenemise ajajärk jääb Eestis 1990. aastate
esimesse poolde, läbi aegade madalaimale tasemele (1,28 last naise kohta)
langes sündimuskordaja 1998. aastal, sel aastal sündis Eestis vaid veidi üle
12 tuhande lapse.
Väga madal sündimus püsis Eestis kuni 2004. aastani, mil algas selle
märkimisväärne suurenemine. Sündide arv saavutas kõrgpunkti aastal
2008, mil sündis veidi üle 16 tuhande lapse. Arvestades 2009. aastal puhkenud majanduskriisi võib aastate 2009-2010 kõrget sündimust pidada esmapilgul üllatavaks. Lähemal vaatlusel ilmneb, et sündimuse suurenemisele kriisiaastatel võis tõuke anda Eesti suhteliselt heldekäeline vanemapalga süsteem, mis motiveeris ühte või kahte last omavaid naisi sünnitama
suhteliselt lühikese ajavahemiku (30 kuud) jooksul ka järgmist last, säilitades enne eelmist sündi väljateenitud vanemapalga suuruse. Selline võimalus, mida nimetatakse kiiruspreemiaks, tekkis Eestis 2008. aastal tänu vanemapalga süsteemi täiendustele.
Käesoleva kümnendi kestel on sündimuskordaja liikunud taas mõnevõrra madalamal tasemel. Tänapäeva keskmiselt kahelapselise peremudeli puhul võib lapsevanemaks saamise aeg suhteliselt pikas vanusevahemikus varieeruda.
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Nooremate, aktiivses pereloomeeas põlvkondade lapsesuse kohta
saab teatud oletusi teha sündimust puudutavate hoiakute põhjal. Käesoleva
kümnendi algul tehtud Eurobaromeetri küsitluse kohaselt oli Eesti naiste
keskmine soovitud laste arv 25-39-aastastel 2,34 ja 15-24-aastastel 2,17
(Testa 2012). Need arvud ei tähenda, et oleks põhjust eeldada nii suurt tegelikku laste arvu tulevikus, kuid nende abil saab teatud määral prognoosida sündimuse taset aktiivses sünnituseas põlvkondades. Eesti osas näitab
keskmine oodatav laste arv jätkuvat poolehoidu kahelapselisele peremudelile, mis on taastetasemele suhteliselt lähedase sündimuse üheks eelduseks.
Riikidevahelistes võrdlustes paistab Eesti silma väljaspool registreeritud abielu sündinud laste kõrge osakaalu poolest. Käesoleva kümnendi
algul ulatus see kogurahvastikus 60%-ni, mis andis Eestile Islandi järel
teise koha Euroopas15. Kuna valdav enamus neist lastest ei sünni üksikvanematele, vaid kooselupaaridele, siis peegeldab abieluväliste sündide suhtarvu tõus vabaabielul põhineva peremudeli laia levikut. Teise demograafilise ülemineku teooria kohaselt ei tähenda see mudelivahetus siiski perekonnaga seotud põhiväärtuste kadu, vaid pereinstitutsiooni muutumist vastavalt inimeste eelistusele (Rahnu 2016). Euroopas on sel teel kõige kaugemale jõudnud Põhjamaad ning sama mudelit jagab täiel määral ka Eesti.
Suremuses oli Euroopas 1990. aastate alguseks välja kujunenud sügav ida- ja läänevaheline lõhe. Raudsest eesriidest lääne pool asunud maades oli 1970. aastatel alanud keskmise eluea pikenemise uus järk, mida
seostatakse südame-veresoonkonna haigustest põhjustatud suremuse vähenemisega tervisesõbralikuma elustiili ja meditsiini arengu koosmõjul (Vallin, Meslé 2005). Ida-Euroopasse need arengud ei ulatunud ning enamikus
selle piirkonna maades polnud suremuse ja rahvatervise näitajad eelneva
paarikümne aasta vältel oluliselt paranenud.
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Võrreldes 1990. aastate algusega on laste sünd nihkunud Eestis praeguseks peaaegu viie aasta võrra hilisemasse ikka, emade vanus esimese
lapse sünnil on 27,5 aastat (2016). Selline sündide hilisemasse vanusesse
nihkumine on endaga kaasa toonud sündimuse vähenemise

Aastatel 1986-1988 pikenes keskmine eluiga Eestis meestel 66 ja
naistel 75 aastani, mida sageli seostatakse alkoholivastase kampaania positiivse mõjuga.

15

Eestlastel sündis 2009. aastal väljaspool abielu koguni 66% lastest. Esmasündide puhul
oli vastav suhtarv 79%, teisesündide puhul 61% ja kolmandasündide puhul 49%. Käesoleval
kümnendil on need protsendid pisut vähenenud. Praegu on need arvud veidi väiksemad.
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Suremuse järjepidev suurenemine kestis Eestis, kuni 1994. aastani.
Selleks ajaks oli keskmine eluiga kahanenud meestel 60,5 ja naistel 72,7
aastani; sedavõrd madal oli keskmine eluiga olnud Eestis neli kümnendit
varem, 1950. aastatel.
1990. aastate kriisi järel on rahvastiku keskmine eluiga Eestis märkimisväärselt pikenenud, ulatudes meestel viimastel andmetel 73,2 (eestlastel 74,2) ja naistel 81,9 aastani (eestlastel 82,8). Okupatsiooniaja lõpust
arvestades on eluiga pikenenud meestel 7,6 ja naistel 7,2 aasta võrra, võrreldes enamiku Euroopa Liidu liikmesmaadega on kasv olnud Eestis kiirem
ning erinevalt sündimusest ei peatanud positiivseid nihkeid ka 2000. aastate
lõpul Eestit valusalt tabanud majanduskriis.
Rahvusvahelistes võrdlustes laialdaselt kasutatava imikusuremuskordaja järgi oli laste suremus esimesel eluaastal Eestiga võrreldes madalam vaid kahes Euroopa Liidu riigis, Sloveenias ja Soomes.
Eesti iseseisvuse taastamine lõpetas rohkem kui neli kümnendit väldanud ulatusliku sisserände Eestisse. 1990. aastate alguses lahkus Eestist
peaaegu veerand pärast Teist maailmasõda siia asunud sisserännanutest ja
nende järelpõlvest. Kõige usaldusväärsema pildi nimetatud muutusest annab 1989. ja 2000. aasta rahvaloenduste võrdlus. Eesti rahvaarv oli loendusvahemiku jooksul vähenenud 1566 tuhandelt 1370 tuhandeni. Bilansimeetodil tehtud arvutusest nähtub, et teistest rahvustest eestimaalaste arv
vähenes rände tõttu 144 tuhande inimese võrra; põhiosa kahanemisest leidis
aset aastatel 1992-1994. Ka eestlaste rändesaldo oli loendusvahemiku kokkuvõttes negatiivne, eestlaste arv vähenes 1990. aastatel rände tõttu 10 tuhande inimese võrra. Negatiivse rändesaldo ja loomuliku iibe koosmõjul oli
mitte-eestlaste arv loendusvahemikul 1989-2000 vähenenud 602 tuhandelt
440 tuhandeni ehk 27% võrra. Eestlaste arvuks näitas 2000. aasta loendus
930 tuhat (vähenemine 3,4%), absoluutarvulisele vähenemisele vaatamata
oli eestlaste osatähtsus rahvastikus suurenenud 67,9%-ni.
2011. aasta rahvaloendus fikseeris Eesti rahvaarvuks 1 294 455 inimest, neist eestlasi 902 547 ja teistest rahvustest või teadmata rahvusega
eestimaalasi 391 908. Suhtväljenduses vähenes eestlaste arv 2000-2011
loendusvahemikul 3% võrra, teistest rahvustest eestimaalaste arv aga 11%
võrra. Samas oli negatiivsest rändesaldost põhjustatud rahvastikukadu
teiste rahvuste puhul väiksem (-28 tuhat) kui 1990. aastatel, eestlastel seevastu suurem (-16 tuhat inimest).
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Elukoha registreerimisel põhinev rändestatistika näitab alates 21. sajandi algusest Eesti sisse- ja väljarände järjekindlat suurenemist mõlemal

Aastate 2000–2015 kokkuvõttes moodustasid Eestisse sisserändajatest 58% Euroopa riikidest (ilma endise NSV Liiduta) saabujad ja 32% endise NSV Liidu riikidest tulijad. Väljastpoolt nimetatud kaht piirkonda pärit
sisserändajate osa piirdus 10%-ga. Teistest maailmajagudest tuldi Eestisse
sagedamini Aasiast (4%) ja Ameerikast (4%), Aafrikast ja Okeaaniast saabujate suhtarv jäi kummagi puhul alla ühe protsendi. Riikide lõikes moodustasid sisserändajatest suurima osa Soomest saabujad (33% sisserändajatest), kellest enamiku moodustasid Eestisse tagasirändajad. Tähtsuselt teine
päritolumaa oli Venemaa (22%).
Eesti väljarändest on 21. sajandil ülekaaluka osa (85%) moodustanud Euroopa Liidu riikidesse lahkumine. Selles rändes võib omakorda eristada kahte suuremat lainet. Esimene neist toimus 1990. aastate alguses ning
see moodustas osa raudse eesriide langemise järgsest ida-lääs rändest Euroopas. Sel perioodil leidis esimest korda ajaloos aset ulatuslik ränne Eestist
Soome (Eesti taasiseseisvumise hetkel Soomes eestlasi suurema rahvastikurühmana ei elanud). Lahkujate seas oli palju ingerisoomlasi, keda Soome
võttis vastu etniliste tagasirändajatena. Teine ja suurem väljarände laine sai
alguse Eesti liitumisel Euroopa Liiduga, väljaränne hoogustus 2008. aastal
alanud majanduskriisi aastatel. Riikide lõikes suundus peaaegu kaks kolmandikku kõigist väljarändajatest elama Soome. Peale läheduse ning majandusliku ligitõmbavuse on Soome sedavõrd kõrge osatähtsuse kujunemisele ilmselt kaasa aidanud ka kahe riigi rahvastikuregistrite üle tosina aasta
toimiv infovahetus, mis tagab Soome-suunalise väljarände täielikuma kajastatuse muude riikidega võrreldes. Väljarände sihtriikide järjestuses on
teisel kohal Venemaa (7%), järgneb Ühendkuningriik (6%). Euroopa-väliste piirkondade arvele langes ajavahemikul 2000–2015 keskmiselt 4%
väljarändest.
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suunal. Sisserände hoogustumises võib näha Eesti avatuse suurenemist
maailmale ja atraktiivsuse kasvu mujalt saabujatele. Väljarändes võib seevastu näha maailma jätkuvat avanemist Eestile, mille peegeldus on riikidevahelise rände võimaluste lihtsustumine pärast Eesti Euroopa Liiduga ühinemist ja nende võimaluste kasutamist. Tavapäraselt suundub riikidevaheline ränne madalama sissetuleku ja heaolu tasemega maadest kõrgema elatustasemega maadesse. Maailmas kuulub Eesti väga kõrge inimarengu tasemega riikide perre, kuid samal ajal jääb selle rühma sees keskmiste hulka.
See määrab paljus Eesti praeguse rändegeograafia põhijooned. Eestisse tullakse peamiselt vähem arenenud riikidest (Venemaalt, Ukrainast), millega
meil on varem välja kujunenud rändesidemed. Eestist lahkutakse aga kõrgesti arenenud, meist heaolutaseme poolest eespool olevatesse riikidesse.
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Rahvaarvu kõrval mõjutab ränne oluliselt ka rahvastiku koostist. Et
kõige aktiivsemalt rändavad nooremad täiskasvanud, siis hoogustab väljaränne lühemas ja keskpikas vaates rahvastiku vananemist, sisseränne aga
aitab vananemist edasi lükata. Pikaajalises vaates rände püsivast mõjust vananemisele siiski rääkida ei saa (Murphy 2016). Kirjanduses on palju räägitud ka sellest, et Ida-Euroopa riigid kaotavad väljarände selektiivsuse
tõttu Euroopa teistele piirkondadele kõrgemalt haritud ja paremate oskustega töötajaid. Eesti eristub sellest üldpildist üsna selgesti: Eestist lahkujate
seas on ülikooliharidusega inimesi olnud vähem ja põhiharidusega inimesi
rohkem kui rändeealistes vanusrühmades keskmiselt (Anniste jt 2012).
2015. ja 2016. aastal ületas registreeritud sisserändajate arv pärast
okupatsiooniaja lõppu esmakordselt väljarändajate arvu. Kummalgi aastal
rohkem kui 1000 inimese võrra plusspoolele ulatunud rändesaldo annab
põhjust küsida, kas tegemist on põhimõttelise pöördega, mis paneb punkti
rohkem kui veerand sajandit kestnud ajajärgule, mille jooksul kahandas
ränne Eesti rahvaarvu enam kui 180 000 inimese võrra. Eesti inimarengu
aruande raames tehtud analüüsi tulemused lubavad rändepööret üsna tõenäoseks pidada (Tammur, Puur, Tammaru 2017).
Eesti ühiskonna sidususe seisukohalt nõuab jätkuvalt tõsist tähelepanu Nõukogude ajal Eestisse saabunud sisserännanute ja nende Eestis sündinud teise ja kolmanda põlvkonna lõimumine. Ehkki eesti keele oskus on
teistest rahvustest eestimaalaste seas võrreldes 1980. aastate lõpuga tublisti
paranenud (Puur, Rahnu, Valge 2016), ei ole lõimumine ka riigikeele valdamist arvestades sugugi lõpule jõudnud.
Vaatamata murelikule toonile, mis vananemise käsitlustega kipub
kaasas käima, tuleb eakate osatähtsuse üldist suurenemist pidada rahvastikuarengu seaduspäraseks ilminguks (Rowland 2012).
Eakate suhtarv hakkas Eestis suurenema juba 19. sajandi viimasel
veerandil (Katus jt 2003). Teise maailmasõja eel moodustasid 65-aastased
ja vanemad rahvastikust kümnendiku, mis paigutas Eesti tollase Euroopa
4–5 eakama riigi hulka. Ehkki sõjajärgne sisseränne vananemisprotsessi
aeglustas ja ajutiselt isegi tagasi pööras, oli Eesti rahvastiku vananemisaste
kuni 1960. aastateni sarnane Põhja- ja Lääne-Euroopa maadega, 1970. aastatel Eesti vananemisnäitajad ühtlustusid Ida-Euroopa omadega. Vananemise aeglustumise tõttu oli eakate suhtarv Eestis 1980. aastate lõpul vaid
0,7 protsendipunkti kõrgem kui 1940. aastate algul.

Rahvastiku vananemisest johtuvatele väljakutsetele vastamisel väärib positiivsena esiletoomist Eesti vanemaealiste kõrge tööhõive, mis on lähedane Põhjamaadele ning ületab Euroopa Liidu Lissaboni strateegias püstitatud eesmärgi (55-64-aastaste hõivemäär vähemalt 50%). Eakate tööhõive ja pensioniea edasise tõusu võimalused sõltuvad olulisel määral sellest, milliseks kujuneb järgnevatel kümnenditel pensioniikka jõudvate põlvkondade tervis ning kuidas suudetakse vananeva tööjõu oskusi täiend- ja
ümberõppe abil arendada. Üheks tõsisemaks vananemisega seonduvaks kitsaskohaks tänases Eestis on pikaajalise hoolduse korraldus, mis asetab
ebaproportsionaalselt suure koormuse hooldustvajava isiku pere ja lähedaste õlule. Kestlikuma olukorra saavutamiseks tuleks märkimisväärselt
suurendada pikaajalise hoolduse valdkonna rahastamist ning tõhustada sotsiaal- ja tervisevaldkonna omavahelist integreeritust, et vastata vananemisest tulenevale teenuste vajaduse suurenemisele.
Käesolevas kirjutises esitatud vaated Eesti rahvastikuarengu olulisematele tahkudele näitasid selget seost omariikluse ja demograafiliste mustrite vahel.
21. sajandile edasi vaadates seisavad Eesti ees tõsised demograafilised väljakutsed. Viimase Eesti inimarengu aruande tarbeks koostatud mitmevariandiline rahvastikuprognoos (Sakkeus jt 2017) näitas, et praeguse
sündimustaseme jätkudes väheneks Eesti rahvaarv sisse- ja väljarände tasakaalu puhul sajandi lõpuks 870–880 tuhandeni. Erinevatel arengustsenaariumidel põhinevate prognoosivariantide kõrvutamine tõi esile, et ka mõõdukast olukorra paranemisest (sisse- ja väljarände tasakaalustumine, sündimuse tõus 1,87 lapseni naise kohta ehk ligi 90%-ni taastetasemest) jääb pika
kahanemistrendi murdmiseks väheks. Kahanemise peatumise ja rahvaarvu
stabiliseerimiseni 21. sajandi teisel poolel võib prognoosi kohaselt jõuda
kahte erinevat teed mööda. Esimese tee puhul oleks keskne sündimuse tõus
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Massilise sisserände lõppemine ja samaaegsed muutused teistes demograafilistes protsessides tõid 1990. aastatel endaga kaasa rahvastikuvananemise järsu kiirenemise. Tähtsa hooandjana toimis ka 1940.–1950. aastatel Eestisse saabunud sisserändajate pensioniikka jõudmine, mis kahekordistas lühikese aja jooksul välispäritolu rahvastiku vananemisnäitajad ning
võrdsustas need põlisrahvastiku omadega (Puur, Põldma 2010). Erinevate
tegurite koostoimel suurenes 65-aastaste ja vanemate eestimaalaste osatähtsus Eesti kogurahvastikus aastatel 1990-2016 rohkem kui poole võrra,
11,6%-st 19%-ni. Märgiliseks teetähiseks sel teel kujunes aasta 2004, millest alates eakate (vanusrühmad 65+) arv Eestis ületab püsivalt laste (0–14)
arvu.
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taastetasemele (2,1 last naise kohta), millele sekundeerib väljarände ülekaalu asendumine voogude tasakaaluga. Teise tee puhul oleks määrav sisserände suurenemine (positiivne rändesaldo 2000–2500 inimest aastas, 21.
sajandi lõpuks üle 180 tuhande uue sisserändaja), mida toetab sündimuse
mõõdukam tõus (1,87 last). Stabiliseerumiseni viiksid ka nende kahe põhiteguri “vahepealsed” kombinatsioonid, kus sündimus jääb esimese tee puhul eeldatud taastetasemest pisut madalamaks ja rändesaldo teise tee juures
eeldatust väiksemaks.
Prognoosi tulemused ka seda näitasid, et isegi igal aastal 2000-2500
inimeseni ulatuva sisserände ülekaalu ja sündimuse tõusu puhul tuleb Eestil
arvestada tööealise rahvastiku 2050. aastateni kestva vähenemisega. Ka
prognoosivariantidest kõige optimistlikuma puhul väheneks 20-64-aastaste
arv ajavahemikul 2015-2040 ligi 90 000 võrra ning järgnevalt veel umbes
40 000 võrra. Tööealiste arvu vähenemise kompenseerimine rände abil eeldaks positiivset rändesaldot nõukogude aega meenutavas suurusjärgus. Arvestades, et 1990. aastatel toimunud tagasirändele vaatamata hoiab Eesti
välispäritolu rahvastiku (sisserännanud koos teise põlvkonnaga) osakaalu
poolest Euroopa Liidu riikide hulgas Luksemburgi järel teist kohta, ei ole
tööealiste arvu vähenemise “asendusrände” abil kompenseerimine ilmselt
Eesti jaoks sobiv tee. Pigem peaks lahenduste komplekt sisaldama olemasoleva inimvara väärtuse suurendamist (haridus, tervis ja töövõime) ja selle
paremat kasutamist, ettevõtete liikumist väärtusahelas kõrgemale ehk tootlikkuse kasvu, mida saab toetada valikuline ja tark sisseränne ning abistada
tõhus (paraku ka ressurssimahukas) lõimimistegevus. Teiseks, kuid tähtsuselt olulisemakski tuleks pidada omamaise rahvastikutaaste toetamist. Sündimuse märkimisväärne varieeruvus Euroopa riikide vahel annab tunnistust
sellest, et sotsiaalsel kontekstil, mille osaks on ka erinevad poliitikamudelid, on rahvastikutaaste vormimisel arvestatav roll. Et Eestil on selles osas
lootust, näitab peredesse soovitava laste arvu püsimine taastetasemest veidi
kõrgemal. Selle lootuse tegelikkuseks saamine ei ole võimatu, kuid eeldab
riigi ja rahva vahelist usaldust ning ühist ja tarka tööd. Kuigi head asjad ei
pea olema kallid, ei pruugi demograafilise kestlikkusega kokku sobida ka
Euroopa kontekstis suhteliselt suur sissetulekute ebavõrdus ja sotsiaalkulude madal osakaal Eesti rahvuslikus kogutoodangus.

1. Katus, K. (1989). Eesti demograafiline areng läbi sajandite. RU sari
B, nr.9. Tallinn, Eesti Kõrgkoolidevaheline Demouuringute Keskus.
2. Katus, K. Puur, A., Põldma A., Sakkeus L. (2003). Population
ageing and socio-economic status of older persons in Estonia. United Nations Economic Commision for Europe: New York and Geneva.
3. Katus, K., Puur, A., Põldma, A., Sakkeus, L. (2007). First union
formation in Estonia, Latvia and Lithuania: Patterns across countries and gender. Demographic Research 17(10): 247-300.
4. Puur, A., Põldma, A. (2010). Rahvastiku vananemine demograafilises vaates. Sotsiaaltrendid 5. Tallinn: Statistikaamet: 16-32.
5. Puur, A., Rahnu, L. (2011). Teine demograafiline üleminek ja Eesti
rahvastiku nüüdisareng. Akadeemia 23(12): 2225-2272.
6. Puur, A., Rahnu, L., Valge, J. (2016). Eesti keel sisserändetuules.
Demograafiline tagasivaade 1989–2016 ja edasipilk. Keel ja Kirjandus 4: 268–280; 5:354-372.
7. Sakkeus, L., McKibben, J., Puur, A., Rahnu, L., Abuladze, L.
(2017). Rahvastikuprognoos erinevate rändestsenaariumide korral.
Rmt: Tammaru, T., Kallas, K., Eamets R. (toim.). (2017). Eesti inimarengu aruanne 2016/2017. Eesti rändeajastul. Tallinn: Eesti
Koostöö Kogu: 57-66.
8. Tammaru, T., Kallas, K., Eamets R. (toim.). (2017). Eesti inimarengu aruanne 2016/2017. Eesti rändeajastul. Tallinn: Eesti Koostöö Kogu.
9. Tammur, T., Puur, A., Tammaru. T. (2017). Kas Eestis toimub rändepööre? Välisrände suundumused 2000-2015. Rmt: Tammaru, T.,
Kallas, K., Eamets R. (toim.). (2017). Eesti inimarengu aruanne
2016/2017. Eesti rändeajastul. Tallinn: Eesti Koostöö Kogu: 33-40.
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19. NOPPEID MÕTTEVAHETUSTES
OSALENUTELT 19. NOVEMBRIL 2016
JA 11. NOVEMBRIL 2017

(Ülestähendusi tegi konverentsidel Pille Kippar, rahvaluuleteadlane, PhD,
TLÜ emeriitprofessor, Tallinna Teadlaste Maja asutajaliige)
Rein Einasto (geoloogiateadlane, Tallinna
Teadlaste Maja liige)







Rahvus on ökosüsteem. Kauges
minevikus surid välja suured kooslused. Väike süsteem rahvuslikul
alusel reguleerub paremini. Väikesed peavad üksteist toetama.
Rahvad ja rahvused taotlevad iseseisvust, aga kõik seda ei saavuta
(näiteks, oma riiki ei ole kurdidel,
keda on ligi 30 miljonit).
Rahvus ei ole sõimusõna, seda tuleb julgesti õige määratluse alusel
kasutada.
Nn paiga vaim on rahvuse puhul
oluline. Maaelu taastamine ja arendamine on meie rahvuse kestmise
seisukohalt väga oluline.











Meil on vaja luua oma rahvusluse
ideoloogia programm.
Ingliskeelne massikultuur tungib
peale, kuidas seda pealetungi õigel
ajal ja õiges kohas peatada? Peame
selle hästi läbi mõtlema ja tegevuskava looma.
Meil on juba ettevõtteid ja asutusi,
kus töökeel on juba inglise keel.
See protsess sarnaneb vene okupatsiooniaegsele olukorrale, kus
pandi domineerima vene keel.
Meie poliitikud ja riigijuhid peaksid seda ohtu tunnetama ja midagi
tõsiselt ette võtma, et eesti keel riigikeelena saaks oma koha.
Keelt nagu rahvastki tuleb kogu
aeg luua.
Eesti keele tunde on koolides pidevalt vähendatud, neid on praegu
vähemgi kui NL okupatsiooni aastatel. See on eesti keele arendamise
takistav tegur. Ei tohi sulgeda eesti
koole ega vähendada eest keele
tundide arvu koolides.
Peame omaenda elus nõudma rohkem Eestit! Ja seda iga päev!
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Mati Hint (keeleteadlane, TLÜ emeriitprofessor, Tallinna Teadlaste Maja liige,
endine nõukogu liige)

141

KONVERENTSIDE „EESTI RAHVUSE KESTMISEST“ 19.11.2016 ja 11.11.2017 KOGUMIK

142

Jaak Kiviloog (arstiteadlane, 1944. aastast
Rootsis, 2004. aastast Soomes, Tallinna
Teadlaste Maja liige)




Eestlastele Rootsis tuli ebameeldiv
uudis: Rootsi valitsus ei anna
enam eestikeelse ajalehe väljaandmiseks toetust. Ajaleht on aga oluline rahvuse elushoidmise tegur.
Toetust saab vaid siis, kui tellijate
arv on 1500 või rohkem. Ehk leiduks Eestiski selle lehe tellijaid,
see oleks abiks!
Eesti üritustel Soomes, mida korraldavad sealsed eestlased, on suhteliselt vähe mõttekaaslasi ja osalejaid, nende arv väheneb pidevalt.

Aili Künstler (kultuurilehe SIRP ajakirjanik, Keele Infolehe tegija)




Meie lapsi kiputakse liiga vara
suunama globaalsesse koolisüsteemi. On vaja siiski oma, see tähendab eestilik enne väga põhjalikult selgeks saada. Haridussüsteemi juhid peaksid aduma probleemi tõsidust ja vähem propageerima välismaal õppimist koolinoorte seas.
Kas ikka saab Eestis mitte eesti
keeles, vaid muus keeles kirjutatud kirjandust pidada eesti kirjanduseks? Tundub, et midagi olulist
jääb puudu.
Kui migrante on riigis palju, siis on
oht demokraatiale (Lääne-Euroopa
riikides juba ilmneb). Ka meil on
juba liiga palju, kas oht „paistab“?



Tuleks kõik rahvused (alla
2 miljoni elanikuga) panna
looduskaitse alla, et nad
jääksid ellu ja säiliks
nende kultuur.

Tõnu Lauk (Ruhnu Eramuuseumi
juht)


Eesti tunnust tuleb otsida
igalt märgilt, taieselt. See
peaks olema sealt ka alati
leitav. Eestlus peaks rohkem välja paistma.

Enn Lillemets (Kunstiühingu
„Pallas“ juht Tartust)





Eeskuju kasvatab rohkem
kui tarkusesõnad.
Laps saab keelekasutuse
eeskuju eelkõige vanematelt, kes peaksid seda pidevalt meeles pidama ja end
vastavalt harima.
Eeskujulik eesti keele kasutamine on olulisemaid
rahvusliku kasvatuse tegureid.
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Sirje Laasik (Genealoogiaseltsist,
keeleõpetaja)
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Mati Mandel (Ajaloomuuseumi töötaja)



Meditsiinis torkab silma ja teeb
muret ebapiisav ja väga vigane
eesti keele kasutamine.
Tuleks tõsta nõudlikkust meditsiiniasutustes riigikeeleoskuse taseme tõstmiseks.

Peeter Normak (TLÜ professor, Tallinna
Teadlaste Maja nõukogu aseesimees)






Inimese intellekt kujuneb välja
enamasti kolme esimese eluaasta
jooksul. Lastega suhtlemine on
eriti oluline. Tuleks harida lastevanemaid, et nad oskaksid oma lapsi
arendada.
Eesti keele toeks on aparaadid,
tehnoloogia. Peame neid täiustama, õppima nendega õigesti
suhtlema. Eriti oluline on juba
õpilaseas nendega suhtlemisoskuse omandamine. Tööpõld
on lai ja väga huvitav.
Meie ülikoolid arvestavad siiski
eestikeelset teadust, kui valivad
ametisse töötajaid. Kahjuks on
Eestis juba paljudel erialadel doktoritööd ingliskeelsed, mis muidugi ei soodusta eesti teaduskeele
arengut. On vaja palju tööd, et selles muutusi paremuse suunas tuua.









Peaksime julgemalt ja teadlikumalt rääkima rahvusest, ka rahvusväärikusest ja mitte üksnes
toonitama, et oleme väiksed. See
ei tähenda ega too kaasa ülbust,
vaid rohkem mõistmist. Me ei
peaks rahvust määratlema ainult
keelekasutuse poolest: kõik vene
keelt rääkijad pole venelased, rahvuskuuluvust tuleks julgemalt täpsustada.
Peame senisest rohkem ja mitmekesisemalt toetama Narva eestlasi
nende ettevõtmistes, eriti hariduse
ja kultuuri alal.
Meie ühiskonnas vajaks tõsisemat
ja läbimõeldud ümberkorraldust
tööaja kasutamine, eriti pereelu
seisukohalt. Näiteks, kauplusi on
palju, töötajaid palju – enamik
naised. Nende töö lõpeb kell 22
või 23, nad ei saa olla koos oma
lastega, pereelu sisuliselt puudub.
Pereeluta pole rahvuse arvukuse
kasv mõeldav.
Siinkohal ka mõte Ülo Kaevatsilt,
see puudutab riiki, õigemini riigihümni, mida tuleks laulda (kasutada) kahesalmiliselt, ilma kolmandata, mis 21. sajandil kõlab
sügava anakronismina. Kahjuks
pole teda ennast enam meie seas
seda sõnumit edastamas.
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Elsa Pajumaa (Eesti keele ja kirjanduse
õpetaja, Emakeele Seltsi liige, Narva Eesti
Seltsi liige, Tallinna Teadlaste Maja asutajaliige)
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Anto Raukas (geoloogiateadlane, akadeemik, Tallinna Teadlaste Maja liige)




Suhtumine riigikeele oskusesse
ametikohtadel peaks olema
märksa tõsisem, isegi siis, kui on
tegemist teisest rahvusest töötajaga, Praegu on tunda eesti keele
kui riigikeele hoogsat taandumist.
Eesti rahvusele on see väga kahjulik.
Keeleinspektsioon ja ministeeriumid peaksid oma tegevuse paremini läbi mõtlema ja tuntavamaks
tegema.

Mari Tarand (Eesti filoloog, Eesti Raadio
endine töötaja)




On vaja, et siin konverentsil räägitu, eriti keeleõppest ja eesti
keele seisundi tugevdamisest
jõuaks ka meie ülikoolide rektoriteni (neid siin konverentsil ei ole!)
ja et nad muudaksid olukorda tunduvalt paremaks.
Eestikeelse erialakeele oskus on
oluline.

Suhtumine uudsusesse vajab sügavat mõtestamist ja põhjendamist,
eriti üldlaulupidudesse puutuvas.
Kas on ikka vaja teha suurt panust
eeslauljate rakendamisse? Koorid
peaksid jääma ikka tähelepanu
keskmesse, ühislaulmine on kõige
olulisem.

Mare Torm (pedagoogikaloolane,
Tallinna Teadlaste Maja liige)




Lastevanemate harimine
koduse kasvatamise teemadel on söötis maa, mida
A. Elango arvates oli ja on
vaja harida pidevalt.
Mõisted maa, leib, isamaa, kodu on pühad ja
seda tunnet on vaja nendesse sõnadesse alati ja
igas kodus lisada.

Õpetaja on valguse rüütel, teda on
vaja austada ja mitte ainult õpetajate päeval.
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Lehte Tavel (kirjandusteadlane,
Tallinna Teadlaste Maja liige)
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Jüri Trei (diplomaat, Eesti Lipu
Seltsi esimees)






Viimase 20 aasta jooksul
pole meie vene koolid
eesti keele õpetamisel ja
eesti kodanike kasvatamisel eriti edu saavutanud.
Üks põhjus on vanemate
vastumõju. (Vene kodanike arv pole meil paarikümne aasta jooksul oluliselt vähenenud). Koolidega tuleks teha rohkem
tööd, et nad oskaksid vajalikke meetmeid rakendada. Koole ei tohi üksi
jätta.
On vaja, et lipu heiskamised Toompeal muutuksid
rahvarohkemaks, vaatamata sellele, et on varasel
ajal. Praegu peab tänusõnu lausuma Meestelaulu
Seltsi liikmetele. Nemad
on alati kohal!
Eesti rahvale olulise mehe
– Raimond Valgre arhiiv
on jõudnud Eestisse, võlgneme tänu tema armastatule Niinale, kes selle tõi.

Oma kultuuripärandit peame
hoidma, noortele tutvustama, et
nemad seda rohkendaksid.
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Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud rahvuseteemaline
konverents on toimunud; sellest võttis osa 175 inimest 58-st organisatsioonist ja asutusest. Osavõtjate seas olid president Arnold Rüütel ja endine
peaminister, tuntud poliitik, kliimateadlane, Tallinna Teadlaste Maja liige
Andres Tarand ning Narva linnasekretär ja Narva Eesti Seltsi esimees Ants
Liimets.
Konverentsile läkitas edusoovid president Kersti Kaljulaid, Riigikogult tõi need Riigikogu liige Siret Kotka (Repinski) koos kuuvanuse (!) pojaga.
Norras ametisõidul viibinud Tallinna Teadlaste Maja kauaaegne
koostööpartner Trivimi Velliste, K.Pätsi Muuseumi Ühingu esimees, tuntud poliitik ja endine välisminister kahetses, et ei saanud olla osavõtjate ja
sõnavõtjate seas, aga tema parimad soovid jõudsid konverentsisaali.
Tallinna Teadlaste Maja nõukogu on väga tänulik Teaduste Akadeemiale, kes võimaldas konverentsi korraldada kaunis (Kohtu 6) saalis ning
andis nii saali kui ka vajalikud abiruumid konverentsi läbiviimiseks tasuta.
(See on Teadlaste Maja loomisest alates olnud üle poole sajandi vanune
akadeemiapoolne tava).
Tänusõnad kuuluvad trükise valmistamise eest Raul Juurmale ning
Tallinna Linnavalitsusele, kes kogu ettevõtmiseks andis haridusameti läbi
rahalist abi.
Teadlaste Maja nõukogu tänab kõiki konverentsi korraldajaid, ettekandjaid, arvamusi avaldanuid ja kõiki osavõtjaid! Eriline tänu Maja nõunikule, asutajaliikmele Elsa Pajumaale, direktor Sirje Arrole, Maja asutajaliikmele Pille Kipparile sõnavõttude ülestähendamise eest ning konverentsi
juhtinud Andres Kollistile ja Peeter Normakule!
Konverents on läbi, kuid suur töö seisab ees. Ettepanekud ja väärt
mõtted on vaja teoks teha. Et teod sünniksid tuumakad ja nende teokstegemine ei oleks kauge tulevik, selleks alustab Teadlaste Maja nõukogu 2018.
aasta algusest uue arutelusarja „Arutame asju koos ministritega“, sest on ju
ministeeriumid ja vastavad ametkonnad need, kes peaksid riigi ja rahvuse
arendamise eest eelkõige hoolt kandma, loomulikult koos omavalitsuste ja
kodanikkonnaga.
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Igaüks saab meist kaasa aidata meie oma riigi elujõu tugevdamisele,
oma riigi maine kujundamisele ja oma armsa isamaa ning emakeele kestmisele ajast aega.
Jõudu tööle!
Tallinna Teadlaste Maja nõukogu: esimees Sulev Mäeltsemees (TTÜ
emeriitprofessor; majandusteadus, haldus), aseesimehed Andres Kollist
(TLÜ Akadeemilise Raamatukogu direktor), Peeter Normak (TLÜ Digitehnoloogiate instituudi direktor), Anatoli Alop (Mereakadeemia meretranspordi õppejõud), Ülo Jaaksoo (akadeemik, AS Cybernetica juhte),
Heino Lõiveke (põllumajandusteadlane), Heinar Nurste (inseneribüroo
EnPro tegevdirektor), Jaak Põlluste (Tervise Arengu Instituudi teadur),
Margus Pärtlas (Muusika- ja Teatriakadeemia õppe- ja teadusprorektor),
Riina Raud (Terviseameti labori teadur), Aleks Rulkov (AS Vertex Estonia juhatuse esimees), Andres Tekkel (Emori töötaja).
Nõukogu juba 25. koosseis (valitud 16.12.2016).

12.12.2016 nõukogu peab korralist koosolekut (külakorda nagu ikka)
aasta viimast TTÜ-s. Paremalt esimene võõrustaja TTÜ teadusprorektor,
professor Renno Veinthal, temast paremal nõukogu esimees Sulev
Mäeltsemees, aseesimehed Peeter Normak ja Andres Kollist.
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