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U 
urimistoo esimeseks iilesandeks ja esimeseks ast
meks ajaloos, nagu pea koigis teisteski teadustes, on
faktide konstateerimine. See on tarwiliku tooresma-

terjaali korjamine, millele alles hiljem woib jargneda siiste
matiseerimine ja faktide walgustamine uurija iileiildiste aja
looliste ideede kaasabil, millest jargneb teataw ,,loppotsusu

uuritawa aine kohta. Selle ,,loppotsuse" tegemiseks on tar
wis teatawat kaugust, et kasitatawat ajajarku ehk siindmust 
tarwilikult awaras perspektiiwis naha, et jareldused ja 
otsused siinniks kiillalt laialise ja rikkaliku materjaali poh
jal. SeHes mottes ei ole praegu weel aeg tulnud Saksa 
okkupatsiooni kohta ,, wiimase s6na" iitlemiseks. Weel on 
tarwis palju tood materjaalide kogl1)Iljse�:.);l;�t1de analuseeri
mise ja kriitilise eeluurimise ala},:;seda enanr .. et iihegi aja
j,argu kohta nteie kodumaa ajaJ96s:i>nir,,ruti'hltf Ja_,.nii rohkel 
arwul pole materjaale hawitafoci-"k11rL:JiQJ$ .• ·�. 9.kkupatsi-
ooni 'koht . · ·· · · · · 

t�:�� �·)-f.i{. 1 • 

Et okkupatsiooniwoimude tegewu·se· · koh�a kaiwaid 
dokumente ja materjaale kadu,mise ja hawinemise eest 
paasta, pooras nende ridade kirjutaja kohe Eesti Ajutise 
Walitsuse tegewusse astumisel nowembrijmu-1 Eesti Ajutise 
Maanoukogu Wanemate Kogu p�0l� ettepanekuga selleks 
1arwilikke samme astuda, mille tagajarjel asja korraldamine 
minu hoolde anti. Kuid warsti selgus, et paasta enam pea 
midagi ei olnud. Tahtsamad paberid hawitati ja toimetati 
korwale. Selle saatuse osaliseks said koige pealt isearanis 
ihuwituswaarilised sala-waljapolitsei arhiiwid. Ei lainud korda 
�a soldatite kaudu ,,altkae" neist waartuslikumaid akte 
omandada. Ainult iiksikud juhuslikud katked oli woimalik 
katte saada. Samasugune oli lugu ka teiste sojawaeliste 
asutuste arhiiwega. Okkupatsiooni walitsusel oli enne 
llvoimu taielikku iileminekut weel kiillalt aega ja kullalt 
joudu, et oma tegewuse jalgi pohjalikult kinni katta. Ise
Ltranis awarad olid selleks woimalused Louna-Eestis, ku � 
woimu iileminek teatud pohjustel aeglasem oli. 

Siin andis weel 16. nowembril Provinzial-Verwaltung 
LiYiand jargmise salaringkirja koigHe oma all olewaile 



walitsusasutustele: Koik aktid tulewa� 1abi waadata, k,r 
neis ei leidu: 

a) sojawttelaste ja riigisakslastest ametnikkude Lik
Hkka asju; 

b) poliitiliselt ehk ajalooliselt tahtsat materjaali;
c) teateid Hitlaste, eestlaste ja kohalikkude wahekor-

dade iile ning asjaolusid, mis Balti sakslaste kohta, ke
teateid muretsenud, saatuslikuks woiks saada. 

Asjad a ja b tulewad walja wotta ja Saksamaale 
kaasawotmise otstarbel kokku pakkida; asjad c tulewad 
hoolsalt hawitada (ara poletada)." 

Nagu parast selgus, on seda juhatuskirja ka hoolega 
taidetud. Ajalooliselt waartuslikum ja isearanis poliitili
-elt huwitawam materjaal, alates Liiwi- ja Eestima�. pro
wintsi-walitsuste, riiiitelkondade ja maakogude ning lope
tades amtsvorsteherite arhiiwide ja kirjakogudega on ha.wi
tatud ehk korwale toimetatud. Kuigi osa wiimasest mater
jaalist senni weel alles hoidunud, on ta siiski praeguse· 
ilmapilgul kattesaamatu ajaloolasele. Samuti kattesaama

tud on praegu meie maa okkupatsioonisse puutuwa: 
materjaalid, mis rohkel arwul sojawaeliste asutuste poo! 
Saksamaale weetud ja ka need, mis laiali pillatud Sak a 
ajakirjanduses ja alles hoidunud Saksa walisministeeriumi 
ja endise wagede iilemjuhatuse arhiiwes. 

Kogu see materjaali puudulikkus manitseb ajaloolas 
Saksa okkupatsiooni waatlemisel suurele ettewaatuseie 
lopulikkude kokkuwotete ja jarelduste tegemisel ja --unnr 
teda praegu jaama peaasjalikult uurimistoo esimesele a�;
mele, s. o. materjaalide kogumisele ja faktide konstateerD
misele. Seda olen pidanud ka mina kaesolewa raamafo 
kirjutamisel silmas pidama, tuues kokkuwotteid nii palju 
kui see materjaali poolest woimalik, ainult esialgses kuju .. 
ja jattes esialgu korwale terwed huwitawad peatiikid, mille 
esitamine woimalik alles tulewikus. Ja nii on "aanu• 
kaesolewast kirjutuste kogust peaasjalikult rahwaraama~ 
mis on Eestis 1918. a. walitsenud Saksa okkupatsiooni 
esimeseks laiemaks iilewaateks ja selle iseloomutikumat. 
kiilgede kokkuwotteks. 



EESTIMAA OKKUPEERIMINE



"'oja lahtipuhkemisega Wene- ja Saksamaa wahel juuli
kuus 1914 sai ka Balti rahwastele ahwardawaks okku
peerimise woimalus Wilhelm II wagede poolt. Nii 

ihaldataw kui see oli kohalikule Saksa ollusele, nii eita
walt waatas selle peale Eesti awalik arwamine. Tsaari
aegne Wenemaa polnud k�ll uhelegi uhiskonna kihile 
Eestis ihaldatud koduks. Uhiskondlik-majandusliku sur
wega kasikaes oitses koige lopsakamalt rohumine ka rah
wuskultuurilisel ja poliitilisel alal, mis oma raskuse ja 
hoolimatusega jarjest kaswawale poliitilisele ja rahwuslikule 
iseteadwusele waljakannatamataks sai. Kuid selle alt paas
mi-eks ei pandud lootusi mitte miski waljastpoolt tulewa 
jou peale, waid seisukorra paranemist oodati Wene riigi 
sisepoliitilise olukorra muutumisest. Saksa iilemwoimu alla 
sattumist kardeti kui koige pahemat kurja, mis waljawaated 
koigil aladel Eesti rahwuslikul m5ttel weel lootusetumaks 
oleks teinud. 

Eesti awalik arwamine s6ja lahtipuhkemisel, esitatud 
ai1. ult kodanlise ajakirjanduse kaudu, wotab kindlalt eitawa 
se·:ukoha Saksa okkupatsiooni ja Saksa riigi illemwoimu 
alla sattumise wastu. See waatekoht kestis muutmata kunni 
l 917. a. esimese riigipoordeni. Rewolutsioon tegi koigis
Ee::-ti rahwakihtides eitawa seisukoha Saksa okkupatsiooni
wastu esialgu weel kindlamaks, sest silndinud murrang
andis meile waartusi, mida okkupatsiooni woimudelt loo
tagi ei juletud ja mida sissetungiwa waenlase wastu kogu
jouga waja oli kaitsta. Ka nowembrikuu rewolutsioon ei
toonud p5hjalikku pooret Eesti iihiskondlikkude kihtide
wahekorras okkupatsiooni wastu. Toorahwale oli muidugi
selge. missugust iket Saksa sojawaewalitsus temale tooks.
Kodanlisel ollusel, kes enamlaste woimu paiwil rohuwaisse
tingimistesse s�tus, oli aga ka teisest killjest wahe pohju i
se:sukorra suuremat paranemist okkupatsioonilt loota.
Kuid enamlise surwe tugenemisega ha_�kasid siiski igatse
wad pilgud iile waerinna poorduma. Uksikud awanturistid
ja parempoolsemad ringkonnad, nende hulgas ka Eesti
Maarahwa Liidu iiksikud organisatsioonid katsusid uhe
k. LaHkkude sakslastega tegelikka samme astuda okku-
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patsiooni kiirendamiseks. Rohuw enamus kodan!iste t

ringidest aga ei julgenud mitte aktiiwselt okkupatsiooni 
ohutamisele asuda. Leiti, et walise abi toomine Wene
maaga waenujalal seiswalt Saksamaalt seisukorra weel ras-• 
kemaks oleks teinud. 

Okkupatsiooni hadaoht hakkas jaanuari lopul ; · ka 
enam ja enam reaalselt ohus holjuma. Rahulabiraakim· ed 
Brestis ei kujunenud Wenemaa kasuks. Juba ahwarda 
kindral Hoffmann, et kui Wenemaa eUepandud tingimisi 
wastu ei wota, siis Saksa waed nadala parast Talli n a 
on ja sealt edasi marsiwad. 

Kuigi keskriikide esitajad Brestis ka end iitlesid rah
waste enesemaaramise oiguse alusel seiswat, oli s1iski 
warsti selge, et see enesemaaramise oiguse ,, tunnLfomine" 
muud pole, kui ainult diplomaatiline tolmu heitmine e.1ese 
toelikkude imperialistlikkude sihtide peitmiseks. Paew
paewalt sai selgemaks, et iiheks okkupeeritawaks maak. .. , 
Eesti on. See miirgitas ohkkonda. Ja selles narw i :us 
olukorras teewad enamlased Eesti toorahwa noukogu � 
27/28 jaanuari ool otsuseks koik Balti-Saksa moisnr:u
�eisuse linnupriiks, waljaspool seadust olewaks kuulutada. 
Sellele lisati ahwardus juure: ,,Nende silm ei pea .. da 
nagema, mis nad ihaldanud". See samm oli kindla ti 
weeks Saksa imperialistide weskile. See suurendas ne e 
sojakust, andis nende maade ahnitsemise tahtmisele kolb
list toetust. 

Wene saatkond Brestis puikles wastu ja katsus koige 
isearalikumad, enne tarwitamata abinoud ara: Trot�ki .. ea
tas, et Wenemaa sojast loobub. Kuid ka see ei aidanud. 
Juba nadal hiljem ruttas sama Trotski raadio teel Wene 
rahwakomissaride nimel teatama, et Wenemaa on walmis 
ettekirjutatud tingimistel rahu tegema. Selle rahuga oli 
ka Eesti Saksa imperialismi katte langenud. 

Brestis allakirjutatud leping loikas Wenemaa itlem
woimu alt Eesti saared. Muu Eestimaa osa kunni Naroo
wani ja Peipsini tuli puhastada Wene sojawaest ja pu�1 -
kaardist ja jai, nagu lepingus oeldud, ,,Saksa politseiwoimn 
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alla, kunni seal kohalikkude maa-asutuste labi juio-, ek 
kindlustatud ja riiklik kord uuesti jalule seatud". 

Bresti rahulabiraakimiste loppemisega olid ka Ee ti 
walitsewa woimu paewad loetud. Pea nadala jook ul oJi 
ta iile kogu maa lopetatud, millele uus, okkupa sioOi i 
woim asemele astus. 

Koige warem silndis noukogude walitsuse k kku
warisemine Tartus. - Teisipaewal 19. weebruaril kuuluta
taidesaatew komitee linnas sojaseaduse walja. Nagu paras 
selgus, oli sojaseaduse kuulutamine selleparast et c -roe
tud, et wahejuhtumisteta moni paew enne seda kinniw ~ etud 
moisnikuseisuse liikmeid ja linna kodanikka ara saa a. · ee 
undis ka esimesel sojaseaduse 661. 

Kui jargmisel paewal enamlised sojawaeosa · end 
hakkasid ewakueerima ja selle juures katset tegc. ··oiki 
nende paralt olewaid toidu- ja muid tarbeainete taga ra 1 · d 
kaasa wotta, astus Eesti tagawara pataljon wahele. 

Kasarmutes oli juba oosi mingisugune lrkumine 
siindinud. Kui hommikul teada saadi, et Lati ja ibe i 
ktltid toiduaineid raudteejaama weawad ja neid ka uurte 
hindade eest eraisikutele miii.iwad, hakkasid ojar:i tu 
Eesti soldatid uulitsale walguma, kes igasuguse mu .. mise 
seisma panid. Peagi woeti rauq_teejaam Eesti .:oldatite 
poolt ara. Waljawedu takistati. Araminewaile sold itele 
anti ainult niipalju tarbeaineid kaasa, kui seda j t ·n -
maale reisimiseks waja Iaks. 

Taidesaatew komitee waatas n6utult pealt,_ kut 1 a 
enese diktatuuriliseks w5imuks oli kuulutanud. Ohtupoolel 
Uiks liikumine weel e1awamaks. Kusagilt i1mu-"d • ·ja
riistus soldatitega autod, mis suure hooga .,Burger, 1us e" 
poole, kus taidesaatew komitee asus, kihutasid. . u odeit 
hi.iii ti: ,,Meie laheme komiteed arreteerima ! ·· Tein · oja
riistus salk Hiks wangimaja poole ja wabastas sea j . i
olewa maakonnawalitsuse esimehe Jansi. 

Komitee oli seda ette aimanud ja aegsasti ene ·e a: -
seks punakaardi ja ustawad Lati kiitid mobiliseer' nud, mille 
tagajarjel arreteerijail korda ei lainud oma plaani teostada, 
waid ise wangi sattusid. - Komitee nagi aga, et _'alge-
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ahme oli kuumaks lainud. Ohtul pakiti suure kiirusega 
koik kokku. pokumendid, mida kaasa ei saadud wotta, 
poletati ara. Oosi pogeneti. 

Wiljandis langes enamlaste woim 23. weebruaril. Kui 
taidesaatew komitee hommikul linna maha oli jatnud, 
wotti~ linnas korrapidamise enese katte Sakala polk ja 
ktntlutas kohe s5jaseaduse walja. 

Paides woeti oosi wastu 24. weebruari taidesaatwa 
komitee liikmed Eesti s5jawae-w5imude poolt wangi. Esi
mesel paewal ei saadud siiski mitte midagi otsustawat ara 
.e:Ja l sest et terwed diwiisid Wene wage Paidest la.bi laksid. 

Rakweres tousis enamlaste terror wiimastel paewadel 
kc,ige korgema tipuni. Kodanlised ringkonnad hakkasid 
Orf akaitset organiseerima. Nende katsete peale woeti osa 
gurnnaasiumi kooliopilasi kinni, kellest moned ara hukati. 
Em?mlased pogenesid linnast oosi wastu 27. weebruari. 

Haapsalus siindis woimu iilewotmine Eesti polgu 
so· a ae-woimude katte warsti, kui sakslased Wirtsus maale 
.A.uiid. Laanemaa taidesaatwa komitee esimees, I. Eesti polgu 
�c .. 1missar ja teised kohalikud woimumehed woeti wangi. 

Parnust lahkusid enamlased 21. weebruaril. Juba 
pa2: paewa enne seda muutus ohkkond enamlaste ja Eesti 
so;ameeste wahel 5ige terawaks. Kardeti wastastikka peale
tu:1gimisi. Narwlikus olekus kraamisid enamlased ruttu 
omad asjad kokku ja s5jariistus madruste kaitsel istuti 
ro::gi ja s5ideti Wenemaa poole. 

Tallinnas langes enamlaste w6im alles eelmisel pae
wa'.. kui esimesed Saksa waeosad linna tulid. Enamlaste 
waEt..use wiimased paewad pealinnas olid waga narwlikud. 
K _�gi nende ajalehed rahwast rahustada katsuwad, wahib 
.=f ::-.;:i hirm ja arewus ridade wahelt. 

:,Meeleolu rahustamiseks" pannakse neljapaewal ka 
n ::otsiaaldemokraat" kinni, "wasturewolutsioonilise sihi pa
ra.:.:�, nagu ,, Eesti Teataja" jargmisel paewal seletab. Kunni 
w'imase silmapilguni katsusid enamlaste juhid meeleolu 
rnhustamiseks seletada, et mitte Saksa korralikud waeosad 
T2Jinna peale ei liigu, waid Eesti ,,walgekaart« . Siiski 



ei paasetud ka osalisest toe tunnistamisest mooda. 22. weekJ . 
awaldas Eesti Toorahwa ja Sojawaelaste Noukogu Taide
saatew Komitee iileskutse "Koigele Eesti toorahwale ·. 
milles kutsutakse toolisi linnast ja maalt sojawalmis seadma 
ja punasesse wakke astuma, et maale tulnud Saksa rev ·:

salkadele wastu astuda. 
Suure rutuga saatis taidesaatew komitee Haap: _. 

punakaardi salku walja. Sellest hoolimata la.ks seis-
kord iga silmapilguga kriitilisemaks. Taidesaatwal kom> 
teel jai ainus tee -- pogeneda. Kiires korras katsuti wed

laewale wedada, mis saadi, ja mahajaanud sojaliselt tahts_ 
asjad hawitada ning ohku lasta. 

Laupaewa oosi kuuldusid suured plahwatused: · e. e 
waeosad lasksid Kakumael ja Suuropis patareid ohku. Piiha
paewa hommikul pommitas .. Rjurik" Keila ilmbruskonda. 
kus Saksa waed arwati olewat. Osa pomme aga sad -
Tallinnast saadetud punakaardi hulka, tehes kahju ja sil 1 
tades segadust. 

Piihapaewa hommikul oli weel punakaart lin .... �= 
walitseja. Kuid kodanlise omakaitse organiseerimisele oldi 
juba asutud, adwokaat Hellatiga eesotsas. Keskpae ··a 
paiku woeti ara punakaardi p�astaab, mis moisnikkude k �
diit-kassa ruumides asus. Ohtuks oli punakaart uulitsalt 
taiesti kadunud ja woim omakaitse kaes, mida linnawo i
kogu oma koosolekul pilhapaewa ohtupoolel sanktsioneeri-. 
Samal paewal woeti suurem osa asutusi "iile" ja oi::W 
Eesti iseseiswuse manifest linnas tiles. 

Ohtul tegid madrused paar korda weel katset sa 
mast linna poole tungida, mis aga ei onnestanud. Kuuh · 
pildujate tuli sundis neid laewale tagasi minema. Kokk -
porkamistes said paar walgekaartlast ja moni mad ..... : 
haawata. 

Esmaspaewa hommikul olid laewad weel soitma a. 
Louna ajal ilmusid esimesed Saksa waed Tallinna. Wene 
laewastik tombab ankrud iiles ja nihkub sadamasildade · 
eemale merele, suurtilkkidest lohkewaid pomme ohku a .. -
tes. Jargmise paewa hommikul oli laewastik juba .. Tai� -



saa e taha joudnud, kus ta weel kogu paewa saare lahe
du�e: ristles. 

1 fagu linnades, nii ka maal siindis suuremas osas 
kohtades woimu iileminek enamlastelt demokraatlikult 
�·alitud omawalitsuse asutuste katte paew ja paar enne 

aksa wagede kohaleilmumist. 
Enamlased taganesid ilhes Wene wagedega Narwa 

•poole kus katsuti weel natukene kanda kinnitada, kuid
warsti Ianges seegi wiimasena meie kodumaa linnadest

ak�2 wagede katte. Ja nii oli enamlaste woim Eestis 
!ikwideeritud.

Enamlaste woimu otsekohesteks kukutajaiks polnud 
miue· Saksa waesalgad, waid noukogude woimu lopetamine 
sundis Eesti waeosade ja omawalitsuse asutuste tegelaste 
pool�. Ja sellega kasikaes kaisid Eesti iseseiswuse walja
kuulutamise katsed. 

Eesti iseseiswuse mote hakkas saama populaarseks 
juba eellainud aasta nowembrikuul. Selles nahti abinou 
paasta maad Saksa okkupatsioonist. Detsembri lopul olid 
Eesh poliitiliste parteide esitajad suuremal noupidamisel 
Tallinnas koos, kus Eesti iseseiswuse woimalikult rutu
lisem waljakuulutamine tarwilikuks tunnistati. Selle otsuse 
teostamiseks aga oli waga wahe waljawaateid. Enamlased, 
· eUe kaes walitsusw5im taies ulatuses oli, olid kindlalt
Festi i "'eseiswuse wastu. Parteide n5upidamised 31. detsem
bril ja 1. jaanuaril ei leidnud selleks ka mingit reaal-
et teed.

Tunnistati tarwilikuks selle heaks iga wiisi propa
ganriat teha ja waliti seks parteidewaheline bilroo, mis ka 
sellekobase deklaratsiooni pidi walja tootama, mis ka 
wusti siindis. Otsustati ka enamlastega la.bi raakida, et 
kuidagi nende kaasabi saada, mis tolleaegses olukorras 
waga tarwilik oli. Astutud sammud aga ei toonud mingit 
soowitawat tagajarge. Ainult Eesti Sotsialistide-Rewolutsio
naaride Partei keskkomitee, mis suuremas iihenduses oli 
enamlise walitsusega, sai Eesti iseseiswuse waljakuuluta
mi eks reaalsemaid samme astuda. Kuid ka neil polnud 
·agajargi.
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Kui enamlaste woim juba langemisele lahenes, pol
nud suuremais linnades, Tallinnas ja Tartus siiski mitte 
woimalik Eesti iseseiswuse kuulutamist kuidagi teaks teha, 
sest et siin keskwoim pea lopuni piisis. Siis moteldi seda 
kusagil wahemas linnas teha. Esialgu arwati k5ige siind� 
samaks kohaks Wiljandi, kus sel ajal Eesti ratsawaepolk 
asus

! 
kelle abil loodeti iseseiswuse waljakuulutamist teob 

teha. Kuid ka see mote langes ara, ratsawaepolgust wiibi 
osa linnast waljas, kuna enamlased kiiresti Wene polgu 
linna toid. 

Maapaewa Wanemate Noukogu oli 18. weebruaril 
koos, kus Eesti iseseiswuse manifesti projekti alusjooned 
hcaks kiideti. Ja jargmisel paewal woeti projekt lopulikul 
kujul wastu. Et enamlaste woim Tallinnas pea wiimasc 
silmapilgnni piisis, siis ei lainud korda manifesti kohe ara 
trilkkida ja walja kuulutada. Arwati koige kohasemaks 
i�eseiswuse waljakuulutamist Haapsalus taide wiia. Selleks 
tegid J. Wilms ja K. Pats katset sinna paaseda, mis aga 
mitte enam korda ei Hiinud, sest et sakslased olid juba 
linna asunud. Ka Tartu soidu katse la.ks nurja. 

Koige esmalt kuulutati Eesti iseseiswus Pa.mus walja. 
ee siindis 23. weebruari ohtul. Tallinnas la.ks korda 

manifesti walja liiila alles jargmise paewa ohtupoolikul. 
Eesti iseseiswuse manifestiga andis Maapaewa Wane

mate N5ukogu korgema ja korraldawa woimu Eestimaa 
Paastekomitee katte, kelle liigeteks olid K. Pats, J. Wilms 
ja K. Konik, kes kohe 24. weebr. awaldas kolm paewakasku. 

Esimene - Eestimaa rahwale ja sojawaele. Sellega 
keelati sojawael manifestis waljakuulutatud Eesti erapoole
tuse pidamiseks osa wotmast Wene-Saksa s5jast. Wene 
r.�hwakommissaride mobilisatsiooni kask kuulutati tilhjaks.
Uleiildise walimisoiguse alusel walitud omawalitsuse asu
tustel kasti kokku tulla. Koigil kodanikel ja ametnikel
kasti wiibimata abinousid tarwitusele wotta, et Eestist
mitte mingisugust riigiwarandust walja ei weetaks ega
ha.witataks.

Teises paewakasus kasti koigis Tallinna kirikute� 
esmaspaewai, 25. weebruaril k. 9 hommikul Eesti iseseis-
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wuse manifest rahwale ette lugeda ja rahwa kokkukogu
miseks kellasid helistada. Koolides kasti manifest. opila�
tele ette lugeda ja 25. weebruar puhapaewaks kuulutada. 

Kolmanda kasukirjaga kuulutati tiihjaks koik enam
laste poolt eraisikute waranduse konfiskeerimiseks walja
antud maarused ja kasud ning kasti koik arawoetud waran
dus nende endistele omanikkele tagasi anda. 

Jargmisel paewal ilmus Paastekomitee poolt paewa
kask, millega koik sojawae-teenijad eestlased, kes 1913. a. 
ja hiljem liisku w5tnud, I. martsiks endistesse Eesti wae
osadesse ehk 1. Eesti diwiisi staapi kasti ilmuda. 

Enamluse woimu langemisega asusid igalpool kohta
del jalle eelmisel suwel walitud demokraatlikud omawalit
suse asutused tegewusse. Woim linnades laks linnawalit
suste ja kohalikkude Eesti waeosade katte. Jalle hakkasid 
ilmuma enamlaste poolt kinnipandud lehed. 

Kiirelt uuesti ellu tousnud demokraatlikkude oma
walitsuse asutuste elupaewad olid aga igalpool koguni Hi i
kesed. Saksa imperialistlikud waed lainetasid warsti iile maa. 

Kui enamlaste woim oli langemas, tundsid kohalikud 
sakslased end kohe seisukorra peremeestena, kuigi walitsus 
faktiliselt nende katte polnud lainud. Poliitilised rinna
toonid w6eti jarsku silgawad ja koneldi kohe woimuherra
dena. - Seda meeleolu iseloomustas selgelt jargmi�e1 
paewal peale enamlaste pogenemist Tartus walja ant d 
Tiedebohli ,,Deutsches Extrablatt'i" waike markus: 

,,Nad tulewad ! Jumalale ta.nu, niifid on 15pp rumalal 
loril ,,enesemaaramise" oigustest. Rahwa tulewikku aab 
nftfid maarama mitte rumal oma tahtmine, waid woitjate 
sund. Vae victis ! (Hada woidetuile !) " 

Saksa waeosad tungisid Eestisse la.a.nest ja lounast *). 
Ettewalmistused Eestimaa okkupeerimiseks algasid juba 

*) Saksa okkupatsiooniwagede liikumise kirjeldusel orl allikaina 
tarwitatud ajalehtede ja mftmesuguseid suusonalisi teateid, peaasjalikutt 
aga Saksa sojawle ametlikka andmeid, eestkatt A. 0. K. 8 kindral
staabi major Hugo Kanpischi teost .Die Befreiung von Livland und 
Estland. • 
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weebruari algul. Esialgu woeti need ette peaasjalikult Bresti
rahula.biraakimiste katkemise woima1ust silmas pidades. 

Waherahu Saksa ja Wene wagede wahel loppis
18. weebruari keskpaewal. Jargmisel paewal algas Saksa
8. armee waeosade liikumine pohja poole, See siindis
mitrnes sihis ja arenes suure eduga. 20. weebruaril piliidsid
sakslased terwe rea Wene raadioteateid kinni, millest sel
gus, et Saksa wagede kiire edasiliikumine Wene rahwa
kornissaride peale suurt moju awaidanud, kus kohe energi* 
liselt rutulise rahu tegemise wajadusest hakati ko .·--..: 
Saksa waejuhatus otsustas selleparast o.ma wag 1\Mf!••, 
mis� weel enam kiiren��d�, _et rah� tegemise p Js woi- � \\mahkult suurema osa L11wi- Ja Eesttmaast enes Ii.la saada. \ ", 
iiks ratsawae eskadron juba 22. weebruari 1 I Walga :: ·

Waeosast, mis liikus Wonnu-Wolmari i4;i' oo$iki 1/-;.. 

oma alla. Sojasaagiks saadi 15 suurtiikki, wan· · � eti file ,, .. ,�:·,,
2000 soldati. Et sissetunginud waeosa waikene 1?, - <,. ,"tati wahiteenistuseks linnas ja waksalis Austria s5J, @ ·�
keda sel ajal rohkemal arwul linnas oli. Ohtuks jou 1s
parale ka pealik v. Winterfeld oma loogiriihmaga, kes
waljud korraldused maksma pani. 

Et eelsalga hobused w�sinud olid, otsustati need
Walka jatta ja husaarid pidid kiliidihobustega edasi soitma.
Edasisoit pidi siindima 24. weebruaril. Tartu sakslaste
palwe peale otsustas aga pealik v. Winterfeld juba 23. weebru
aril edasiliikumist Tartu sihis jatkata. Esimene waesalk
soitis Walgast walja k. 2 lounal, teine k. 5 p. 1 .. 

Tartusse joudsid Saksa waeosad 24. weebr. k. ¼ 11 e. l.
Sojakaik Walgast Tartuni oli siindinud pea ilma suure
mate wahejuhtumisteta. Oli ainult waikseid kokkuporkeid.
Wene taganewad waeosad katsusid aga kuidas rutem eest
�ra saada. Suur osa neis! sattus ka wangi, andes pea
llma wastupanekuta alla. Uleiildse saadi oisel sojakaigul
Walga ja Tartu wahel sakslaste endi teadete jarele 3000
wangi umber, file 2000 soiduriista, hulk kuulipildujaid ja
suurtiikke. 

Juba enne linna joudmist olid Saksa waeosale saat
konnad kohalikkude sakslaste ja omawalitsuse asutuste
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poolt wastu s5itnud. Esialgu tuli linna umbes 300-mehe
line waesalk. Kohe w5eti sillad ja postkontor wahi alla. 
Suurem hulk waeosast peatas raatuse platsil, kuhu weel 
palju kohalikka sakslasi ja muid uudishimulisi oli kogunudo 

Saksa illem pooras liihikese k5nega iimberolijate poole, 
seletades et Saksa waeosad Saksa Keiserliku Majesteedi 
nimel Baltimaa wabastanud ja et Kura-, Liiwi- ja Eestimaa 
paremale tulewikule wastu minnes Saksa isamaaga uhinewad. 
Selle peale lasti Saksa keisrit elada ja raatuse ette kogu
nud Saksa seltskond laulis ,,Heil dir im Siegerkrang;". -
Samal ajal kostsid Emajoe aarest Ladumise uulitsalt kogu• 
paugud: surmati iile 40 teel wangiwoetud Wene soidati. 

Linnawolikogu saali oli 20 linnawoliniku ilmber 
kogunud. Konelesid Tartu maakonnawalitsuse esimees 
Jans, linnaameti liige Seeland. Ukse Juures wottis wastu 
oberst Buchfinki Maapaewa liige K. Parts. kes seletas� et 
tema, kui praegu kohal olewate Eesti Maapaewa liigete 
asemik ja esitaja, terwitab Saksa sojawae asemikku. Eesti 
maal ja rahwal ei olla suurriikide heitlemises woimu parast 
mitte iseseiswat huwi ilhel ehk teisel pool w5idelda. Terna 
kui waike rahulik rahwas olnud sojakeerdu kaasa tomma
tud, tahab aga palawalt rahulikule toole ja enese arene
misele astuda erapooletul alusel. Lopuks teatas K. Parts, 
et Eesti rahwas Maapaewa ja sojameeste kongressi kaudu 
ja mitmel muul teel oma tahtmist juba on awaldanud 
Iahti uteldes sellest riigist millega tema saatus senni seotud 
oli. Koneleja lootuse jarele saawat Saksamaa Eesti rahwast 
tema rahulikus koigekiilgses j5udude arendamises aitama. 

Selle peale teatas oberst Buchfink, et tema mitte 
wolitatud ei olla meie maa tulewase poliitilise saatuse ja 
riigi oigusliku seisukorra iile konelema, kiill woiwat tema 
aga juba iitelda, et Saksamaa Eesti rahwa iseolemist ja 
isearalsusi mitte hawitada ega rohuda ei tahtwat ja et 
Eesti rahwas edasi arenema, rahwa keel ja Eesti laul edasi 
kolama pidawat ja et sobralik edasitootamine woimalda
tatawat ja kindlustatawat. 

Siis koneles linnawolikogu esimees L. Olesk, ttthen
dades selle peale, et woitjate room nii jagamata, eest1aste 
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oma aga mitte niisugune ei olla, sest et minewiku rasku
sed weel nii warsked ja tulewik weel tume. Koneleja 
awaldas Iootust, et uus woim meie maa seaduslikka asu
tusi respekteerib. Sellega loppis koosolek. - J�rgmisel 
paewal juba teatas linna komandant miiilrilehtede1, et wana 
rewolutsioonieelne linnawolikogu kokku astub. 

Paar paewa hiljem, 26. weebruaril joudis Tartusse ka 
suurem waeosa, 77. tagawara diwiis. 

Sel ajal, kui eelsalk krahw Eulenburgi juhatusel juba 
25. weebruaril raudteel edasi pohja poole liikus. et Tapa
raudtee solmeni jouda, wottis 30 meheline salk Poltsamaa
ja selle ilmbruse oma aHa, saades wangidena ille 100 puna0 

kaartlase ja 500 Wene soldati.
Saksa 219. jalawae diwiisile oli kask antud enne 

28. weebruari Woru a.ra wotta. Diwiis saatis ette lend
salgad mooda maanteed Pihkwa sihis, kuna ilks salk
ma_ior v. Arnimi juhatusel lilhemat teed kaudu iile Moniste
ja Sanna Woru poole tungis. Enne Arnimi waeosa Iin
nani joudmist oli sinna juba moneteistkiimne-meheline
salk iihe alamohwitseri juhatusel sisse tunginud. Salk oli
Walga poolt Winterfeldi waeosast saadetud. Woru linnas
ja selle lahemas iimbruses oli Saksa wagede ja punakaardi
wahel 24. weebr. pikem tulewahetus, mis wiimase kaotu
sega loppis. Jargmistel paewadel tulid Woru juure weel
teised 219. jalawae diwiisi waeosad, kes siis siit edasi
liikusid, peaasjalikult Pihkwa sihis.

Sel ajal, kui Saksa VI. armee waeosad Liiwimaa ida
poolses osas opereerisid, liikus 19. maakaitse diwiis mooda 
merekallast pohja poole. 24. weebruaril jouti Heinas• 
tesse. Moisakiila ja Ruhja sihis kahes kolonnes liikus 
4. ratsawae diwisjon, molemal pool Burtneki jarwe.
Pahem kolonne joudis 24. weebr. Salisburki, kuna parem
poolse kolonne lendsalk samal paewal Ruhja oma all
wottis. Siin saadi wange ja wabastati Austria sojawangid,
arwu poolest 300. Raudteel soideti edasi Moisakiilasse,
kus kohe tarwilikud ettewalmistused tehti, et jargmisel
paewal Wiljandi ja Paide peale liikuda.
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Mitmes . rongis soitis lendsalk 25. weebruaril wara 
hommikul edasi. K. ¼ 11 jouti Wiljandisse. Abiwttgesid 
saades soitis lendsalk siit samal paewal edasi Paide poole 
kuhu ½6 ohtul jouti. Wangi woeti suur arw punakaart
lasi, Paides woeti s5jariistad 4. Eesti polgu ja Wiljandis 
2. Eesti polgu soduritelt.

Saksa lendsalk oli Wene 1. jalawae diwiisi selja taha 
tunginud, kes ida sihis taganemisel oli. Laanepool Paidet 
pandi Wene diwiisi liikumine Saksa rattasoitjate ja ratsa
wae riihma poolt seisma. Diwiisi komandeer iihes oma 
staa biga ja kahe polguga an dis all a. Wange saadi: 1 
kindral, 2 polkownikut, 50 ohwitseri ja 1700 soldatit, soja
saagiks kuulipildujaid, hobuseid ja muud sojawarustust. 

28. weebruaril seati louna poolt Paidesse joudnud
waeosa ja Pohjakorpuse wahel iihendus jalule. Samal 
paewal oli suurem kokkuporge Saksa ja Wene wagede 
wahel Jarwa-Jaanis, kus wenelased lahingu kaotasid. 

Samal paewal, kui Wiljandi ja Paide Saksa wagede 
katte langes, tabas sama saatus ka Parnut. 

Nagu kogu raudteeliin, nii oli ka telegraaf Walga ja 
Parnu wahel Wene waeosade kiirel taganemisel pea rikku
mata jaanud. 24. weebruaril la.ks 'sakslastel korda Walgast 
telegraafi teel Pa.mu raudtee ametnikkudega ilhendusse 
astuda. Et mooda mere kallast Pa.mu poole tungiw waeosa 
weel umbes 70 kilomeetrit linnast eemal oli, saatis 77. taga
wara diwiisi komandeer, kes oma waeosaga 24. weebru
ari ohtupoolel Walka joudis, saja-mehelise loogisalga oberst 
Jahni juhatusel Pamut wotma. Loogirilhm soitis ohtul 
kell 6 Walgast walja ja joudis 7¼-tunnilise soidu jarele 
25. weebruari ool Pa.mu. Waksali oli kogunud Saksa
soost kodanikke, kes Saksa waesalga tulekust kohaliku
jaamaiilema kaudu ette teada olid saanud. Kohalikkude
sakslaste kattejuhatusel woeti oma alla kroonu ladud, tele
graaf ja elektriw�brik. 1000- mehelisel Eesti pataljonil
ja.id sojariistad esialgu katte, sest et nende arawotmine
Saksa waeosa waiksuse ja Eesti sodurite laokiloleku tottu
kohe woimalik polnud.
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Et Sindi kalewiw�brikut ja seal asuwaid tagawarasid 
ahwardawa hawituse eest paasta, saadeti sinna 18-meheline 
salk, kes oma iilesandega kohal ka toime sai. 

Enne lounat anti Eesti pataljoni komandeerile kask 
oma soduritelt rootude kaupa sojariistad ara korjata.
Pataljoni soldatite noukogu tunnistati oberst Jahni poolt 
lopetatuks. Sadamas asuwad laewad woeti wahi alla. 

Et salga seisukord selle juhi arwates mitte hadaohuta 
ei tundunud olewat, palus oberst Jahn juba wara hommikul 
parast Parnu joudmist Walgast abiwage. Enne selle parale
joudmist aga tuli linna 10 meest Pohjakorpuselt ja 650

meest louna poolt mooda mere kallast liikuwalt waeosalt. 
Pohja-Eesti okkupeerimine tehti iilesandeks Pohja 

korpusele, mis 1917. a. siigisest saadik asus Saaremaal ja 
Muhu ning Hiiu saartel. Ka siin algasid juba weebruari 
algul tarwilikud ettewalmistustood, mis kuu keskpaigas 
intensiiwsemaks muutusid. Tasahilju koondati wagesid 
Hiiu ja Muhu saarte idapoolistesse osadesse, kust nad tar
wilikul korral iile jaa mannermaale pidid tungima. 

,,Kesk neid ettewalmistusi, jutu.stab Saksa major Hugo 
Kaupisch, ametlik Liiwi- ja Eestimaa okkupeerimise kaigu 
kirjeldaja, tulid ool 17./18. weebruaril Kuresaarde pea
staapi Haapsalu kreiskommissar (Kes? H. K.) ja uks samas 
linnas asuwa L Eesti polgu ohwitser. Kreiskommissar 
palus rutulist abi enamlaste ja punakaartlaste wagiwalla
tegude wastu, kuna aga ohwitser oma polgukomandeeri 
wolitusel kindlustuse andis, et 1. Eesti polk peale iiksikute 
mitteusaldatawaist elementidest puhastamise Saksa woimude 
juhatuse alla andub, kui need Eestimaa peaks okkupee
rima. Molemad eestlased toonitasid, et Tallinn kogu rewo
lutsioonilise tegewuse keskkohaks on ja et selle linna wot
misega ka uhe hoobiga terwel maal kord jalule seatakse." 

Okkupeeriwate wagede liikumine pidi siindima kolmes 
kolonnes. Hiiu saarel asuwail waeosadel maior Steffensi 
juhatusel pidi olema esimeseks iilesandeks Haapsalu wot
mine. Saaremaal ja Muhus asuwad waeosad jagati kahte 
iihesuurusse kolonnesse, kelle Hihemaks sihiks oli Lihula 
wotmine. 
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19. weebruaril parast lounat wottis keskmine kolonne
Kessulaidi saare oma jala- ning suurtiikiwae alla, et siit 
tarwilikul korral jargmisel paewal wagede liikumist iile 
Suure waina toetada. 

20. weebruari k. 6 hommikul hakkasid lounapoolse
ja keskmise kolonne eelsalgad Kessulaidist ja Kuiwastest 
iile jaa liikuma. Keila 8-9 wahel enne lounat jouti ilma 
wahejuhtumisteta mannermaa kaldale. 

21. weebruar oli lounapoolsele waeriihmale puhke
paew, kus ainult elawamat luuramistegewust awaldati. 

Pohjapoolne waerilhm algas Hiiumaalt liikumist kol
mes kolonnes oosi wa� tu 21. weebruari. Ptakolonne joudis 
kell 6 hommikul Haapsalusse, mis pea ilma wastupane
kuta ara woeti. Koige pealt tulid linna rattasoitjad ja siis 
ilks ratsasalk. 

Eelmise paewa hommikul oli kohaliku Eesti wae
iilemuse ja omawalitsuse tegelaste wahelisel noupictamisel 
otsustatud okkupeeriwaile Saksa waeosadele teatada, et 
Eestimaa kui isesei�ew ja erapooletu riik Saksamaaga soda 
ei pea ja et sakslastel Eesti pinnale astudes seda silmas 
tuleks pidada. Linnawalitsus, kes seda seisukohta ise
seiswuse asjus pidi deklareeripia, ei olm:d staabiga kokku 
saannd. Staapi kutsuti Eesti ohwitseridekogu liikmed iihes 
polguiilemaga. Sai<slastele teatati, et Eesti riik Saksa rii
giga sojejalal ei seisa, erapooletu on ja ei sodi, Saksa 
sojawaeulemuselt aga nouab, et Eesti sojawae osadele ule
iildse ja 1. polgule eraldi sojariistad katte jaetaks. 

Saksa wae�alga juhataja major Steffensi ja 1. Eesti 
polgu iilema wahel tehti kirjaltk leping sel puhul. See 
leping kais selle teksti k1rjutaja sonade jarele (Paewaleht, 
45-19) um bes jargmiselt: "Esimese Eesti polgu iilem ja
ohwitserid kohu:tawa<1 endid, et esimene Eesti polk ming1t
sojalist tegewust Saksa wagede wa tu ette e1 wota. Eesti
esimese polgu iilesandeks jaab korra alalhoidmine maal,
kus juures temale sojariistad edaspidiseni (bis auf wei
teres) katte jaetakse."

Wahiteenistus jagati Eesti ja Saksa jareltulnud sol
datite wahel ara. Sissetulnud Saksa loogipataljonid laksid 
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Tallinna poole edasi. Wene waeosad olid paar paewa 
enne sakslaste tulekut Pohja-Eesti laanepoolsest osast pea 
wiimaseni ara lainud. 

Kolmest kolonnest, mis Tallinna poole liikusid, oli 
keskmisel neist louna pool Risti jaama punakaartlastega 
waikene lahing, mis wiimaste kaotusega loppis. Edasi
saadetud loogiriihmal oli jargmine kokkuporge Riisipere 
jaamas Tallinnast saadetud madruste ja punakaartlastega. 
Wiimased kaotasid tikuwoitluses 25 meest surnutena, wangi 
sattus 48 meest. Wastane oli laiali loodud .

. 23. weebruari ohtupoolikul oli pohjapoolsel Saksa 
kolonnel suurem kokkuporge Keilas Eesti toorahwa nou
kogu taidesaatwa komitee poolt waljasaadetud toolistest 
ja madrustest waesalgaga. - Parempoolse kolonne poolt 
saadeti 18-meheline waesalk ilhe witseweltweebli juhatusel 
Kapa-Kohila peale, kes siin jaama oma alla wottes Tallin
nast soitwah rongilt 360 Wene sodurit vvangi wottis. 

Eesti Paastekomitee sai 24. weebruari ohtul teate, et 
sakslaste eelsalgad jargmise paewa hommikul Tallinnasse 
jouawad. Paastekomitee otsustas saatkonda wastu saata, 
et Saksa wagede tulekut weidi takistada senni kui Eesti 
iseseiswus joutakse linnas walja kuulutada. Saatkonna 
liigeteks nimetati Dr. Konik ja polkownik A. Larka kahe 
ohwitseriga. Neile tehti iilesandeks sakslasi kinni hoida 
nii kaua kui woimalik. 

Saatkond, mis samal ool Saksa eelsalga illema 
poolt Saue moisas wastu woeti, katsus temale selgeks 
teha, et sakslastel mitte soowitaw pole enne jargmise 
paewa ohtut Tallinnasse tulla. Ettepanekut katsuti sellega 
pohjendada, et kuigi linn taiesti eestlaste kaes, olla ta 
siiski weel koristamata ja ruumid woorastele wagedele 
muretsemata. Selie peale teatas major, et Balti sakste 
esitajad Dehioga eesotsas paar tundi tagasi tema juures 
oinud ja teatanud, et k6ik korras olewat ja palunud nii 
ruttu kui aga wahegi woimalik TalHnna ilmuda. - Paaste
komitee saatkonna seletuste peale teatas lopuks major, 
et Saksa waesalgad Tallinna mitte enne 25. weebr. peale 
lounat ei ilmu. 
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. . Jargmisel paewal kell 12 olid Saksa waed juba linnas. 
Oks osa tuli Baltiski, teine Parnu maanteed mooda. Esi
mesed linna tulijap olid jalgrattamehed, kes ruttasid kohe 
files Toompeale. Ohtupoolel tulid suuremad woorid. Koha
likkude sakslaste juubeldamine oli piiritu. Nende meele
olu iseloomustab kujukalt op. T. Hahni jutlus, mis ohtu
poolel Olewiste kirikus peeti ja mille kohta iiks kuulajaist 
oma pae'Yaraamatus jargmiselt kirjutab (Paewaleht nr. 46, 
1919): "Op. T. Iiahni jutlus on wiisakuse piiridest kau
gele iileminew w5iduro5mus kelkimine. Reforrnatsiooni 
tulekust saadik ei olewat meie maa ajaloos teist nii tahtsat 
paewa kui tanane, kus meie suurelt Saksa isamaalt meile 
paastjad ja wabastajad tulnud. Meie loota Jumala pcale 
ja paluda temalt, et ta meid jaadawalt meie suure Saksa 
isamaaga i.ihendaks. Seda ei palu meie mitte iiksi enes
tele, waid ka orna kaaskodanikkudele, et ka nemad koige 
selle hea osaliseks saaks, mis niisugune suure woimu 
warjul olemine annab. Meie loodame, et Jumal meid 
hoiab weidra waikse riigiwardja eest, mis sisemiselt taiesti 

· woimetu on. Meie soowime, et ilks tugewam kasi meie
iile walitseks ja meie saa tust juhiks, kui niisuguses waike
ses wabariigis, kus rnuud ei ole kui sisernised hoorurnised,
waen ja kadedus woimulolejate ja w5irnulepiiiidjate wahel.

"Ses toonis laks ikka edasi. Ma ei suutnud kauern
kuulata, iitlesin paar korda ,, ptiij" ja la.ksin walja."

Uulitsatel naeb aga kuulaja sam·a pilti: "tiidrukud
ja naised keerlewad Saksa soldatite umber, paljud otsekui
dernonstratiiwsel t."

Saksa daamide juubeldamine oli sedaw5rd iilewoo
law, et selle osaliseks mitte ainult sissetulnud s5jamehed,
waid ka nende hobused said. On tekkinud sel puhul ise
loomustaw anekdoot:

Paruni preili libitseb Saksa dragoneri hobusega,
silub teda, suudleb nina peale jne., haalitsedes:

,,Ein deutsches Pferd" (Saksa hobu). 
Dragoner, kes seda nalja hobuse seljast weidi silmit

senud, taipab midagi korraga ja hiHiab naerdes alla: 
.Na, Fraulein, ein estnisches Pferd" (Ei, preili, Eesti hobu). 
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Mees oli toesti Eestimaal enesele juba uue hobuse 
wahetanud. Enne puristas hobune, siis tuli kord preili katte. 

Saksa Pohjakorpuse peaosad joudsid 28. weebruaril 
linna. Terna juhataja oli teada saades Tallinna langemi• 
sest 26. oma wagedele teel puhkepaewaks maaranud. 

S5jasaak, mis Tallinnas sakslaste katte langes, oli 
suur, nende hulgas 626 suurtiikki, 25 kuulipildujat, 10 
miiniheitjat, 38 wedurit, 650 wagunit, 550 soiduriista, 
,. 8 autot, 34 waljakooki, 24 lennuaparaati jne. Sadamas 
saadi laewu. Wabrikud ja tehased suurte tagawaradega 
langesid rikkumatult sakslaste katte. 

Tallinnast ja Tartust liikusid Saksa waesalgad enam-
1aste taganemise sihis, pii tides koige pealt raudteed enese 
katte saada. Tartust saadeti jargmisel paewal parast linna 
tulekut 120-meheline waesalk rittmeister krahw Eulenburgi 
juhatusel edasi pohja poole iilesandega Tapa raudtee s5lme 
oma alla wotta. 

Esimene peatus oli rongil Jogewal, kus walgekaart 
toetust palus labiminewa punakaardi, madruste ja ratsasalga 
wastu, kes laane poolt alewile lahenesid. Saksa waesalga 
mehed seitsme kuulipildujaga olid juba kohtadele asetatud, 
kui ilks Wene woor ratsameeste kaitse all alewile lahene . 
Luhikese wastuhakkamise jarele andsid mehed alla. Saa
giks saadi traadita telegraafi jaam ja polgu kassa. Jogewa 
kaitseks jaeti eelsalga poolt 20 meest kahe kuulipildujaga, 
kuna 100 meest wiie kuulipildujaga raudteel edasi soitsid. 
Soit kunni I(ilsini laks wahejuhtumisteta. Siin olid iihel 
sillal punakaartlaste poolt roopad teelt ara pooratud, nii 
et wedur korwale jooksis. Niiiid saadeti salk rattasoitjaid 
ja teine salk regedel edasi, et raudteed ida pool Tapat sul
guda. Molemad salgad aga pidid warsti tagasi poorama, 
sest et Wene waeosad ees olid. 

Wahepeal laks aga kaheksatunnilise too jarele korda 
roopaid paika seada ja wedur tiles tosta. - 26. weebruari 
hommikul jatkati liikumist raudteed mob'tia. Kilsi lahedal 
oli kokku porge iihe Wene waeosaga, mis wangi woeti ja 
walgekaardi wahi alla jaeti. Kell 12 paewal jouti Tapa 
lahedale, kus saadud teadete jarele peale rohke \Yagunite 
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arwu weel kaheksa wedurit se1s1s, neist kolm auru all 
soidu walmis, mis olid maaratud Wene sojawae edasiwii
miseks, kelJe paralejoudmist jaamas oodati. Et liikumist 
ida poole takistada, 15hkusid sakslased jaamast eemal 
raudtee kasig1 anaatidega eest ara. Peale selle kutsuti 
alewist seal asuwa Wene polgu komandeer Saksa eelsalga 
juhataja juure, kes ka ilmus k5igi oma ohwitseride saatel 
ja kohe nousolekut awaldas wastupanekuta alla anda. Et 
suure wangide hulga kinnihoidmiseks sakslastel tarwili 
joud puudus, woeti Wene polgult s5jariistad ja lasti wabalt 
Narwa poole edasi liikuda. Selle jarele wotsid sakslased 
Tapa .�nda katte. 

Oo laks wahejuhtumisteta. Narwast pogenenud soja
wangilt saadi teada, et punakaarti suurel arwul Johwi ja 
Narwa iimbruses koondatakse. Jargmisel hommikul wara 
s5itis rittmeister Eulenburg Rakwere poole edasi. Warsti 
jargnesid Rakweresse ka suuremad Saksa waeosad. 

Et Rakwerel Tallinnaga peate 25. weebruari igasugune 
iihendus katkes ja et Saksa waeosa taielist peremeest 
hakkas mangima, anvati Rakwere. tegelaste poolt, et wae
osale ehk iseseiswuse waljakuulutus teadmata. Asjale 
selgust noutama laks saatkond, kes maakonnawalitsuse 
ja 4. polgu esitajaist koos seisis, Saksa waeiilema juure. 

Saatkonna ja sakslaste kokkusaamine oli liihikene ja 
jahe. Okkupeerijad seletasid, et nemad teadwat kull, et ise
seiswus Eestis on walja kuulutatud, kuid nemad seda ei 
tunnistawat = "Eben kennen wir nur die deutsche Kriegs
diktatuur". 

Krahw Eulenburgi salk soitis Narwa sihis edasi. Son
dasse joudes oodati seal parajasti Narwa poolt rongi, mis 
abiwage ja punakaardile sojawarustust pidi tooma ja Son
dast puuwagunid tagasi wiima. Rong woeti sakslaste 
poolt kinni ja saadeti iihes puuwagunite ja s5jawangidega 
Rakweresse. 

Pussi jaamas sai Saksa waesalga iilem teada, et 
Sompas ja Johwis tugewad punakaardi salgad hulga 
kuulipildujatega on. Kohtlas leidsid sakslased telegrammi 
eest, mUles jarele pariti, kas see oige on, et waenlane 
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1uba Pilssis ja misparast puurong wiibib. Krahw Eulen
burg la skis selle pea le was ta ta: "Siin pole midagi sell est 
teada, puurong peab war$ti parale joudma. Mis peame 
tegema ?" ja soitis salgaga edasi. 

28. weebruaril kell 3 oosi lahenes rong norgal kuu
walgel Sompa jaamale. Nagu ennegi harilikult oli siln
dinud, pidi ka siin rong jaamast eemal seisma jaama, et 
siis seda umber haarates ara wotta. Wedurijuht aga ei 
saanud rongi oigel ajal seisma panna ja peatas just iihe 
kraamikuuri ees, kust kohe age kuulipilduja tuli awati, 
mille tagajarjel sakslastel kaotusi oli. Jaama iimberhaara
mis� katse oli nurja lainud. Samuti ei onnestanud ara
wotta kuuri, kus wenelased kuulipildujatega sees olid. Kui 
Johwi poolt Sompale rong lahenes, otsustas krahw Eulen
burg Pilssi jaama tagasi soita, et wedurile puid ja wett 
wotta. Siiski la.ks korda paar tundi hiljem uhel waiksel 
Saksa waesalgal kraamikuuri tormijooksuga ara wotta. 
Suurem jagu punakaartlasi tapeti maha, uksikud w6eti 
wangi. Salk soitis tagasi, iihinedes Kohtlas Eulenburgi 
peartihmaga. l'uid ka Kohtla tuli m�ha jatta, sest et ilks 
wenelaste rong jaamale lahenedes seda suurtiikist pommi
tama hakkas. Ainult raudtee purustamine pani wenelaste 
edasiliikumise seisma. Pilssi jaama tagasi soites wotsid 
sakslased weel kaks Wene waesalka wangi. Siin noudis 
krahw Eulenburg Rakwerest ja Tapalt abiwagesid, et jarg� 
misel _hommikul Johwi peale edasi liikuda. 

Ohtuks j6udis Rakwerest waesalk kahe suurtilkiga 
Pilssile. Samal ajal sai krahw Eulenburg kasu oma wae� 
salgaga Tartusse soita. Teel sai ta aga uue kasu ennast 
oberst Jahni kasutada anda, kes Narwa paale minewate 
waeosade juhatajaks oli nimetatud. 

Oberst Jahn joudis 1. martsi ool oma waeosaga 
Tartust Tapale, kus temaga ii.hines Eulenburgi salk ja 
Pohjakorpuse osad, mis Tallinnast parale olid joudnud. 

Wahepeal oli Rakwerest Piis�ile Eulenburgi salga ase
mele tulnud waeosa 1. martsil juba Johwi ara wotnud. 
Jargmisel paewal joudis Johwi suuremaid Saksa waeosa
sid, kust jala kahes kolonnes Waiwara poole edasi mindi. 
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Ool wastu 3. martsi pommitas Wene soomusrong 
Waiwarat, lahenedes temale, kuulipilduja tule kaugusele. 
Sel ajal, kui Saksa waeosa pahem tiib Waiwara moisa 
juures ainult norka wastupanekut leidis, oli parempoolsel 
kolonnel umbes 1000-pealise madruste ja punakaartlaste 
salgaga suurem kokkuporge, kus wiimastel kaotusi oli. 
Wenelased pogene�id, kartes nahtawasti oma parema tiiwa 
iimberhaaramist. Ohtuks wotsid sakslased liihikese woit
luse jarele Soldino jaama enda alla. Pimeduse tottu jaeti 
edasitungimine jargmise hommikuni seisma. 4. martsi 
hommikul selgus, et wastane oosi omad seisukohad maha 
oli jatnud. Kui molemad Saksa kolonned kell 7 hommikul 
Narwale peale tungisid, ei leidnud nad pea mingit wastu
panekut. Ainult jaama ja raudteesilla wotmisel oli waik
seid lahinguid. Sillad iile Naroowa langesid terwetena 
sakslaste katte, samuti Kreenholmi ketruswabrik koigi oma 
tagawaradega. 

Saksa eelsalgad wiidi esialgu linna idapoolsele aarele. 
Jargmise paewa ohtuks oli kogu Naroowa pahempoo!ne 
kallas Peipsi jarwest kunni Soome laheni Wene waeosa
dest puhas. Eestimaa okkupeerimine oli lopule wiidud. 

"Suuri woidurikkaid lahinguid", millest koiksaksa 
lehed komu tegid, ei olnud kusagil, sest et Wene wage
dest ainult pogenewad jatised jarele olid jaanud. Ainult 
paar kokkup6rget Haapsalu ja Tallinna wahel, sama palju 
kokkuporkeid Wirumaal ja Narwa laheduses, see oli koik, 
mida "w5idurikasteks lahinguteks" walja kuulutati. 

Saksa wagedel ei jaanud sojaliselt oieti muud teha, 
kui edasi marsida mooda maad, kus juba enne nende 
tulekut enamlus kukutatud oli. Kuid Saksa waeiilematel 
ei nainud sellest killlalt olewat ja mitme Saksa waeosa 
tegewus sai taiesti karistussalkade iseloomu. Mitmel pool 
lasti inimesi ilma mingi kohtuta maha woi poodi iiles. 
Rakwere jaama juures rippusid iilespoodute surnukehad 
mitu paewa. Tartus aeti mahalastud Wene s5jawaelastest 
iiks osa -· arwu poolest paarkilmmend - koguni Emajoe 
jaa alla, mis elanikkude seas suurt arewust tekitas. Kohalik 
komandant tunnistas ametlikus teadaandes kogu asja ole-
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matuks ja laskis pastoritel kantslitest kttulutada, et selle
sarnased jutud kuritahtlik waljamoeldus olla. Koguduse 
Jiikmed, kes siindmuse pealtnagijatena ise pastorit olid 
palunud illemuste ees sarnaste tegude kohatuse iile sona 
wotta, pidid kantslist kuuldes, et seda, mida natl nainud, 
polnud, iillatatult aimama hakkama, mis okkupatsiooni 
woimude toearmastus tahendab. 

Okkupeerijad panid igalpool walju sojawaelise dikta
tuuri maksma. Tartu komandandi Winterfeldi paewakask 
ahwardas mahalaskmisega oosi uulitsale ilmumise, kir
jade, iileskutsete jne. trilkkimise, paljustamise ja laialilao
tamise eest. Kindral-obersti Kirchbachi kask ahwardas 10-aas
tase wangistusega Saksa riigi huwide wastaste waleteadete 
suusonalise woi kirjaliku laialilaotamise eest. Kindral von 
.\damsi paewakask ahwardas kirjade ja iileskutsete walmis
tamise ja laialilaotamise eest karistusega 5-aastasest sunni
toost kunni surmanuhtluseni. Laskeriistade pidamine kee
lati surmanuhtluse ahwardusel ara. Kindral v. Seckendorffi 
2. apr. teadaande jarele on 26. martsil 3 meest ainult selle
parast maha lastud, e! nende juures laskeriistu leitud.

Kahe nadala jooksul oli Eestimaa okkupeerimine 
lopule wiidud. Sojalised operatsioonid olid loppenud. 
Algas politseiwoimu korraldamine. 
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,POLITSEIWÕIMU KORRALDAMAS



B
resti rahulepingu p. 6 pohjat oli Saksamaal oigus

Eesti- ja Liiwimaale ajutiselt oma politseiwoimu sisse 
tuua, kunni neis maades kindel kord ja riiklikud asu

tuserl sisse seatakse. Seega sai Saksamaa mainitud maade 
kohta oigused walitsemiseks, mis okkupatsiooni wcrmidest 
oieti koige kergem pidi olema. 

Rahwuswahe1ises oiguses okkupatsiooni kohta kai
wate maaruste jarele ei omanda okkupeerija oma alla 
woetud maal rahwa ja asutuste kohta mitte riiklikku 
iilemwoimu, waid temal on nende kohta ainult kohtulik
administratiiwne woim. Enne maksew riiklik woim ei saa 
okkupeerimise labi uhe ehk teise maakoha kohta mitte 
kaotatud, waid jaab ajutiselt seisma ja ei lahe okkupeerija 
katte mitte iile. Okkupeerijal ei ole oigust Haagi kon
wentsioonid� jarele enese a11a woetud maa lrnha poliitilises 
ja seltskondlikus korras pohjalikke muudatusi ette w5tta. 

Kuid nii nagu Saksa imperialism kogu iimasoja kestes 
kusagil rahwuswahelisest oigusest ei hoolinud, nonda oli 
lugu ka siin. Demokraatlikud omawalitsuse asutused, mis 
enamlaste woimu kukutamisel jalle · tegewusse astunud, 
bawitati ara. Neis linnades, kus sakslastel enne rewo
lutsiooni linnawolikogus enamus oli olnud, nagu Tanus 
ja Wiljandis, seati rewolutsioonieelsed linnawalitsused 
Saksa oh" itseride iilemjuhatusel jalle ametisse. Linnades, 
kus aga eestlastel enamus olnud, Tallinnas, Rakweres, 
Worus, Haapsalus, nimetati linna iilemwalitsejaiks Saksa 
ohwitseride korwal kohalikuist _sakslastest biirgermeisnd 
ja sakslastest ning saksasobrnlistest eestlastest n5ukogud
beiratid. Eestlaste seast kutsuti sinna poliitikast kaugel
olewaid ,.rahuiikke mehi", kuid kaugelt suurem osa ku rsu
tud eestlastest loobusid sellest aust; laksid ainult need, 
kes ,, koigega rahul" olid. Ametikeeleks sai igalpool Saksa 
keel, Eesti keelele lubati S-:'al korwal ,,tarwidust moodd" 
koht, mida aga tegelikult marg3tagi polnud. 

Maal hawitati demokraatlikud maakonna- ja walla
walitsused. · Wiimasena pidas Jarwa maakonnanoukogu 
17. apr. oma kco�olekut, kus ta maaomawalitsuse seadus
wastase hawitamise wastu protesti awaldas.
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Maakondade iile seati Saksa ohwitserid, kelle korwal 
olid beiratid - peaasjalikult kohalikust aadelist. Walla
walitsused 1866. a. seaduse jarele seati jalle jalule, nii
sama juba Aleksander III ja Nikolai II aegu kaotatud moisa
politsei, kusjuures moisa ringkonnad hoopis iseseiswaiks 
walitsusasutusteks tehti. Ka seati 1917. a. arakaotatud 
kihelkonna asutused uuesti ametisse. 

Kindralkomando 60 paewakask 28. martsist ja kind
ralkomando 68 13. ja 24. martsi paewakasud maarasid 
15pulikult ajutise walitsemiskorra Eestis kindlaks, mis jarg
miselt kujunes: korgemaks w5imu autoriteediks kuulutati 
kindralkomandod. Koik tema poolt tegewusse seatud walit
suskohad pidid olema ainult kindralkomando orgaanid. 
Walitsemise otstarbeks jagati maa korpusringkondadesse, 
kreisidesse, ametkcndadesse ja kohalikuisse kogukondadesse. 

Korpusringkonda, mis Louna-Eestis asuwa kindral
komando 60 all seisis, kaisid Parnu, Wiljandi, Tartu ja 
Woru maakonnad. Woru kreisi juure tuli weel pohja-ohtu
poolne osa Pihkwa krei.sist (ohtupool liini Kudep-Isborsk
Borok, nimetatud kohad iihes arwatud). Teisesse - Pohja
korpuse ringkonda kaisid Jarwa, Wiru, Harju ja Laane 
maakonnad iihes Narwa ja Tallinna linnakreisidega. 

Saaremaa iihes teiste Eesti laane rannik-saartega ja 
Riia linnaga, mille okkupatsiooni waed juba 1917. a siigi
sel enese alla olid wotnud, moodustas iseseiswa kuber
mangu, mis Bresti rahulepingu jarele mitte Saksa politsei
woimu alla ei lainud, waid jaadawalt pidi Wenemaast lahu
tatama. 

Kindralkomando juure nimetati ilks walitsusametnik 
nouandjaks ja samal ajal ilks polluasjanduse ja teine 
metsaasjanduse ohwitser kui aruandjad. Peale selle asus 
kindralkomando juures weel ,,n5ukogu maaelanikest, kes 
maa seisukorraga has ti tuttawad". 

Maakonnawalitsuse eesotsas seisis A. 0. K. poolt 
nimetatud ohwitser kui kreisipealik (Kreishauptmann). Terna 
oli otsekohe kindralkomando kasu all ja sai sellelt juha� 
tusi. Kreisipealiku abideks oli kaks ohwitseri: ilks p51lu, 
asjanduse, teine metsaasjanduse nounik. Kindralkomandol 



oli oigus weel uht intendantuuri ametnikku nimetada. 
Kreisipealik korraldas maakonna-walitsust, toitlust, pollu
tood, kooliolusid ja politseid. Temal oli ainuoigus rekwi
sitsioone korraldada ja p511usaaduste andmise kohta ma�
rusi maksma panna. lgasuguste kaupade waljawedu maa
konna piiridest ilma tema loata oli keelatud. Kreisipea
liku juures funktsioneeris noukogu (Beirat\, mille liikmed 
kreisipealiku eHeranekul isikuist, kes kreisi oludega tuttawad, 
kindralkomando poolt nimetati. Kui kaugelt noukogu maa
konna walitsemisest osa wois wotta, see jai taielikult kreisi
pealiku enese otsustada. Kindralkomando lubas iseara
listel kordadel ka kreisi noukogu waateid tahele panna. 
N5ukogul oli oigus kreisinealikule rahwa "isearalisi soowe" 
(besondere Wiinsche) ette kanda. 

Jargmine administratiiwne alamiiksus maakondade 
jarele o1i ametkond (Amtsbezirk), mille piirid endiste 
kihelkonna piiridega kokku kaisid. Ametkonna eesotsas 
seisis ametkonna eestseisja (Amtsvorsteher), kes kreisi
pealiku ettepanekul kindralkomando poolt nimetati ja kreisi
pealiku alla kais. 

Ametkonnad jaQ"unesid jaoskondadesse (Ortsbezirk). 
Moisad. seni�ed wa11ad ja alewikud moodustasid iileiildi
selt hraiiks ise jaosl<onna. Waiksemail moisail Jubati 
wallaga woi teiste moisatega iiheks jaoskonnaks iihineda. 
Jaoskondi walitsesid sellekohased eestseisjad (Ortsvor
steher), nagu enne wallawanemad. Ortsvorsteherid nime
tati kreisipealiku ettepanekul kindralkomando poolt ja 
kaisid otsekohe ametkonna eestseisja alla. 

Linnawalitsus seati, nagu K.-k. 60 paewakasus oel
dud, ,, wana siisteemi jarele kohalikuist elanikest, kes 
se11eks siindsad", jalle sisse. Linnawalitsuse juhatamine 
anti biirg-ermeistri katte. Suuremate linnade, Tartu, Tal
linna ja Narwa linnawalitsuse eeso1sas olid Saksa ohwit
serid kui !innapealikud. Bilrgermeistrid seisid kreisi pea
liku, linnapealikud aga kindralkomando all. Biirg-ermeist
rite nimetus siindis kreisi- ja linnapealikute ettepanekul 
kindralkomando poolt. 
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Amts- ja ortsvorsteherid ning biirgermeistrid olid kreisi
pealiku, wiimased Tallinnas ja Narwas linnapealiku taide
saatwad orgaanid. 

Igalpool, nii maal kui linnas, asutati kohalikuist 
palgalistest politsei, mida Kindralkomando 68 piirkonna 
linnades nimetati kodanikkude-politseiks {Biirger-Polizei). 
Politsei seisis kreisipealiku, suuremais linnades aga linna
pealiku all. 

Uus maawalitsuse kord, mille okkupatsiooni-woim 
Eestis maksma pani, hawitas igasuguse omawalitsuse ja 
kohaliku rahwa isetegewuse woimaluse. Omawalitsuse 
asutustele ei antud isegi tsaariaegiste seaduste piirides 
eluwoimalust. Nende asemele seati igalpool ainult maara
tud ja nimetatud isikud. 

Kohalikud Eesti omawalitsuse tegelased, isearanis 
linna- ja maakonnawalitsustes, katsusid wiimse woima
luseni kohtadele jaada, senni kui asutuste walitaw iselaad 
weel terawalt rikutud polnud. Juhtnoorid, mille jarele sel 
puhul kaidi, on awaldatud Ajutise Walitsuse salaringkirjas 
6. III. 18., kus oeldud :

"Igasuguseid walitsuse ja omawalitsuse asutusi tuleb 
woimalikult sitkelt kaitsta ja oma kaes kinni pidada. 
Walimise ja demokratismi p5hjusm6tetest ei tule 1 ka aju
tiste lepete loomise otstarbel korwale astuda. Soowimata 
on Eesti ringkondadel ametid nimetuse pohjal wastu wotta, 
mis oma loomu jarele walitawad peawad olema. Koolides 
ja walitsusasutustes tuleb Eesti keele oiguseid kaitsta, nii
sama ka esitust, mis rahwa arwule wastaw oleks. Iga
suguseid walimisi uute Saksa sojawoimude korralduste 
pohjal woib ainult Ajutise Walitsuse lubal ette wotta. 
Rahwa toitluse korraldamise asutused tulewad poliitiliselt 
erapooletuks lugeda, sellepiirast on soowitaw, et Eesti 
seltskonnategelased igalpool iile maa neis asutustes oma 
tegewust senni jatkaksid, kunni nende asutuste tegewust ei 
hakata EesU elnnikkude huwide wastu juhtima". 

Salaringkirja soowitus omawalitsuse asutusi woima
likult "oma kaes kinni pidada" ei liiinud aga iileiildiselt 
sugugi taide. · Koige kauem pusis ainult Jarwa maakonna� 
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walitsus, mille likwideerimiseks maakonnanoukogu koos
olek 17. aprillil Paides i-lra peeti. 

Otsus, mille sel puhul maakonna noukogu tegi, on 
nii mitmeti oma aja ja olude kohta iseloomulik oma 
argumentide ja tooni poolest. Maakonnawalitsuse esimees 
teatas, et tema kreisi komandandilt kasukirja saanud, 
mille jarele koik Kerenski ja enamlaste ajal loodud oma
walitsuse asutused peawad oma too lopetama ja asjaaja
mise wastawate Saksa komandantidele iile andma. Sel1e 
jarele tulla siis ka Jarwa maakonnanoukogul oma tegewus 
likwideerida ja see Jarwa kreisipealikule file anda. Maa
konnanoukogu otsustab seda seletust ara kuulates ja likwi
deerimise kiisimust arutades, ., teatada, et tema sunnitud on 
maakonnawalitsuse asjaajamise Saksa sojawaewoimudele 
iile andma, kuid leiab: 

1) et temal seaduslikku jareltulejat ei ole, sest maa
konnawalitsuse laialisaatmisega, mis Wene Ajutise Walit
suse km Wenemaa seadusliku walitseja poolt wurst Lwowi 
juhatusel 30. martsil 1917 kinnitatud seaduse p6hjal too
tas, on ainus kogu rahwa poolt walitud maakonna esitus 
oma tegewuse lopetanud, 

2) et Brestis allakirjutatud Wene-Saksa rahulepingu
6. artikli 2. jargu pohjal Eestimaale ajutiselt ainult Saksa
politseiwaed sisse jaawad, kunni seal oma maa korralduste
la.bi julgeolek kindlustatud ja riiklik kord jalule seatud
saab ja

3) et Haagi konwerentsi otsuste pohjal okkupeeri
wad waed endid omawalitsuse asutuste toosse ei peaks 
segama. 

Ametit maha pannes, awaldab Jarwa maakonnanou
kogu aga kindlalt lootust, et praegune omawalitsuse asu
tuste too katkestamine ainult ajutine nahtus on, ja et 
Saksa rahwas eestlasi aitab rahwaste enesemaaramise poh
jusmotte alusel tema iseseiswaid riiklikke ja omawalitsuse 
asutusi teostada, ja et Saksa waed siit kord mitte ainult 
korra ja julgeoleku kaitsjatena ei lahku, waid et Saksa 
rahwast Eesti poue tunne jarele jaab kµi waikerahwaste 
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wabaduse kaitsjaist ja nende rahwaste piliietele wasta
wate wabade riikide loojast". 

See oli Eesti wiimase suurema omawalitsuse asutuse 
surma-protokoll. Nagu suuremas osas teistes memorandu
mites ja wahekirjades, millega Eesti tegelased ja seltskond
likud asutused okkupatsiooniwoimude poole poorasid, nii 
oli ka s1in rohutatud waljast tulnud wagiwallale allaandmise 
paratamatus, enese seisukoha ja omawalitsuse asutuste oJe
mise seaduslikkus ja ettemaksetud lootuse awaldus "rah
waste wabaduse pililete kaitsemiseks Saksa rahwa poolt". 

Endiste omawalitsuse asutuste alalhoidmise ptiild ei 
annud tagajargi. Kuid katseid tehti, millest kohtuprotses
sidki tekkisid. Komukam sel alal oli rl allinna juriskon
s uldi A. Peedi asi. 

A. Peet andis linnateenistusest lahkudes maaratud
linnapealik Schmidtile 20. apnl1il seletuse, milles tahele
panu juhiti selle peale, et okkupatsiooniwoimud Tallin
nale uue linna »illemwalitsuse" ma.a.rates rahwuswahehst 
oigust, Bresti rahulepingut ja Eestimaal makswa1d sea
dusi on rikkunud (ist Corruption der in Estland geltenden 
Gesetze und Friedensvertrages). Selles nagid Saksa woimud 
auhaawamist (Beleidigung) ja Peet kutsuti paari nadala 
parast waljakohtusse, kus kaebealune oma seisukohta uuesti 
kinnitas. Prokuroor pidas sel puhul silildistuskone, mis 
oma pohjendustega ja waidetega waga kujukalt iseloomus
tas okkupatsioomwoimude se1sukohta mde maa olude 
kasitamisel, eraldi waadd meie omawalitsuse asutuste 
kohta. Prokuroori waited olid jargmised: okkupeeritud 
maades on korra jaluleseadmine selle asi, kelle kaes 
tegellkult woim on, maa seadusi silmas pidades ainult nii 
palju, kui selleks mojuwaid takistusi ei ole. Siin aga ei 
olla olnud Saksa wagecte sissetulekul mingisuguseid sea
dusi. Siin olnud seaduselagedus, tiihJus, vacum, mida 
Saksa waeillemus ist:! taitma piaanud. Waeilkmusel tul
nuct enne ise oma aranagemise jarele seadusi luua, miile 
jarele ta hakanud korda Jalule seadma, ja mille eest proku• 
roori arwamise jarele elanik.ud tanulikud pidawat olema. -
Prokuroori seaduse seletus oli taiesti ,.saksaparane". Ta 
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iitles otsekoheselt ja awalikult, et Saksa woimud seadusi 
laid ,,oma aranagemise jarele" ja maa seadusi silmas pida
sid ainult nii pal ju, kui selleks ,,mojuwaid takiktusi • i 
olnud. See oli woitja woimu piiramata omawoli pohjend 

Uutel loodawail walitsusasutustel ei olnud omawalit
suse lohnagi juures. Need said sona otsekoheses mattes 
okkupatsiooniwoimude ja Saksa moisnikkude kaes mangu
kannideks. Warsti oli selge, et omawalitsuse asutuste 
,,oma kaes pidamine", nagu A. W. salaringkiri seda soowi
tas, taiesti wette oli kukkunud. Koigest sellest hoolimata 
katsus aga siiski suur osa Eesti kodanlusest walitsewate 
woimudega ,,kontakti" leida. Eesti Maarahwa Liidu kon
gress, mis 12. mail Tartus ara peeti, tunnistas, ,,et Liidu 
liikmed Saksa sojawaelise juhatuse all kodumaa walitsus
asutustes jargmistel tingimistel kaasa tootada woiwad: 

,,Kaastootamine peab sojawaewalitsuse ja rahwa was
tastikuse usalduse alusele rajatud olema, mille eeltingi
miseks molemipoolsete kasude kaitsmise kokkukolasse 
seadmine on". 

Mitte iiksi Maaliit ei lootnud Saksa woimudega koo ,_ 
tootamise woimaluse peale, waid ka ,,laiemad ringid", 
pahempoolsem ollus. Nii awaldasid ,, Tartu seltskonna
tegelased" martsikuul Baieri prints Leopoldile antud margu
kirjas lootust, et ,,okkupatsiooni woimud taielise usaldu
sega Eesti juhtiwate ringkondade poole pooraksid nende 
iilesannete rutuliseks teostamiseks, mis Saksa politsei woi
mude peale pandud on rahulepingu pohjal Wenemaaga ja 
et nad selleks otstarbeks alalisesse kokkukolasse (kontakti) 
elanikkude juhtiwate kihtidega astuksid ja nimelt Eesti 
poliitiliste parteide juhtidega". 

Koik Eesti kodanluse katsed woimu jagamisest osa 
saada jaid aga tagajarjetuks koigil aladel. Samuti ka oma
walitsuse asutustes. Okkupatsiooniwoimud kohaliku Saksa 
moisnikuseisuse esitajate kaassaatel olid jarelandmatud. Ja 
maa walitsemise kawatsetud korraldus wiidi waaramata 
jarjekindlusega Hlbi. 

Linna-, maakonna- ja wallawalitsuste orgaanid said 
ainult ,,korgema woimu" kasilisteks. Niisuguse osa ma.a� 
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ras neile juba uus maawalitsemise »konstitutsioon" ja neis 
nahti walitsewate woimude poolt juba amrnu enne kui 
Eesti Wenemaa iilemwoimu alt lahutati, ,,Saksa Keiserliku 

·esteedi Wilhelm II teenrid".
Wallaametnikke wannutati teenistusse astumisel pal

judes kohtades juba ammu enne wiimast Zusatzvertragi 
jargmise forrneli jarele: ,,Mina, wallawanem N. N., ja kohtu
liikmed N. N. ja kirjutaja N. N. wannun Koigekorgema 
Jumala ees, et mina Keiserliku Majesteedi Wilhelm II. 
Saksa keisrile ja Preisimaa kuningale truu ja_ ustaw tee
ner saan. olema ja koigis asjus s6nakuulelik olen ja et 
mina oma ametit truult pidama saan, milles mind Jumal 
saab aitarna. Arnenu . - Nii on wannu1atud juba aprilli
kuu algul Wana- ja Uue Karistes, Pornuses, Kaubis. 

Koiki woimualasid politseiriigi wc1imus korraldades 
ei jaetud siit walja ka k0hut. Wene kohus meie maal oli 
puudulik, patustades tihti rutulsuse, iihetaoluse ja oigluse 
wastu, samuti olles kaugel rahwast nii keele kui ise aadi ja 
haJade tundmatuse poolest. Need kohtud aga, isearanis 
kaf'lakohus, mille okkupatsiL.oniwtlimud meil maksma panid, 
wiisid meid korLga mitukummend aastat tagasi. 

Koik harilikud kaelakohtu asjad olid n. n. politsei
kohtunikkude katte antud. Raskemad, keerulisemad asjad 
w 5 i s  i d  nad ringkonnakohtu katte edasi anda. Politsei
kohtunik moistis kohut kinniste uste taga. Terna otsused 
olid lopulikud, edasikaebamise w5imalust ei olnud. Ainult 
isearalistel juhturnistel w 6 i s  linna- ehk maakonnapealik 
asja uuesti arutuse alla wotta tasta. Kas siiiialust kohtus 
iile kuulati · ja kas tema enesele kaitset wois wotta, see 
olenes ainult kohtuniku heast tahtmisest. 

Nii olid politseikohtuniku woimupiirid waga Iaialised. 
Ta w 5 i s  raskemaid asju ringkonnakohtule edasi anda, 
ta w 5 i s  kaebealust file kuulata, see koik aga ei olnud 
sunduslik. Terna moistis kohut kinniste uste taga. ja tema 
otsused olid lopulikud. Kogu see kohtupidamise siisteern 
oli seega niisugune, et puudus igasugune kindlustus oig
luse maksmapanekuks. Ja missuguse iilbe pohjendu. 
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sega tuldi weel ametlikult seda kohtukorda oigustama. 
,,Postimehes" nr. 95 awaldatud sunniartiklis on sel puhul 
oeldud: 

,,Soja oludes, kus korralikku kohut olla ei woigi, on 
see maale juba suureks onnistuseks arwata, et talle woima
lus on antud eraelus oigust otsida ja kurjategijad teeni
tud karistust saawad. See hiljuti punakaardi riisu• 
mise, poletamise ja roowimise katte jaetud kaitseta maa 
saab Saksa walitsusele tanulik olema, et ta niiiid jalle 
wahehaawal rahus elada woib, ehk kiill kahjuks koik rewo• 
lutsionaaride pesad weel igalpool iiles ei ole otsitud ja 
u I a k n o  o r s  u g u enese juures weelgi kuritegewuse kaldu
wusi awaldab. Niisugusel seisukorral peab ruttu ja otsus
tawalt toimetama."

Raskemate siiiiasjade harutamiseks seati Tallinnas ja 
Tartus okkupatsiooniwoimude poolt ringkonnakohtud sisse. 
Tallinna ringkonnakohtu tegewuse iseloomustamiseks kir
jutab tolleaegne Eesti adwokaat A. Hellat jargmist (Sotsi
aaldem., 9-:---1918): 

"Tallinna ringkonnakohtu tegewus aratas suurt rahul
olematust. Peapohjuseks selleks oli ringkonnakohtu kokku
seade. Kes ringkonnakohtu istumist kord pealt kuulas, 
pidi pettumusega sealt lahkuma. 

"Wene kohtunikud w5isid kiill karedaid otsusi teha, 
aga nii hoolimata wangide ja siiualustega iimber kaia, 
nagu seda Saksa kohtu esimees enesele lubas, ei tulnud 
Wene kohtus siin ette. Wene kohtunik oli harilikult waga 
rahulik ja ei saanud kergesti isiklikuks. Siin otse wastu
oksa. S ii ii a 1 u s e  peale waadati . kui s ii ii d l a s e  peale. 
Terna iile naerdi, teda monitati, tema peale karjuti nii, et 
terwe ringkonnakohtu hoone s5na tosises mottes wastu 
kolas. Et niisugune kobtupidamise wiis asja peale ainult 
paha moju awaldada wois, on selge. Sagedasti oli kohtu
saalis rahwa seas iitelust kuulda: "See niiiid m5ni kohus ! ..... 
lgast kuriteost ja kurjategijast paistis neile (sakslastele) 
lopmata toorus ja kombete langemine walja. Nendele tuli 
ette, nagu oleks meie kurjategijatel isearanis paha tahte 
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mine ja hing. Kurjategijas ei moistnud nemad mitte ini
mest naha" ... 

Tsiwiilasju ajasid rahukohtunikud, kes ma.rksa asja
likumalt ja rahuloldawamalt toimetasid kui kaelakohtud. 

Koik teised kohtud jattis warju sojakohus, kelle kaes 
ka poliitiliste siHialuste saatus oli. See kohus oli mui
dugi kinnine, kuid uksiJmd juhused, millest selles raama
tus teisal jutt on, k6nelewad waga selget keelt selle kohtu 
tegewusest; nii adwokaat Peedi kui ka ,, rakwerelaste asi ". 

Politseiwoimu korraldamisega kasikaes kais surwe koi
gil elu aladel, mis kohe alguses kogu hooga maksma pandi. 
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H
Ma woidetuile l" - hiiiidis Tartus ilmuw Tie<lebohti
leht peale enamlaste woimu langemise, paar paewa 

" enne Saksa wagede linna joudmist. See hiiiid oli 
sihitud eestkatt uue tekkinud kohaliku omawalitsuse woimu 
wastu. Niliid pidi lopp olema "rumalal loril enesemaara
mise oigustest". Rahwa tulewikku ei pidanud enam maa
rama .,rumal oma tahtmine, waid woitjate sund". 

See siindiski kohe. "Woitjate sund" pandi maksma 
koige hoolimatumalt koigil aladel. See oli surwe koige 
jamedamat, koige iilbemat Iaadi. Kuidas seda iiksikuil · 
aladel kasitati, selle juures oleme peatanud koigis pea
tiikkides. Siin aga tahame iileiildiselt iseloomustada rohu
mist kultuuri ja poliitika alal, kus surwe harilikult koige 
rohuwamana tundub. 

Esimese Saksa waeiilemuse kasuga pandi koigi selt
side tegewus seisma, koosolekud keelati ara, lehtede triikki
mine samuti. Tiikk aega oli Eestimaa hoopis ajalehtedeta. 
Siis said ilmumise luba iiksikud: Tartus ,,Postimees", 
hiljem ka ,,Maaliit", Tallinnas "Tallinna Teataja". 

Tsensuur korraldati warsti ja koige waljem. Et jarel
walwe ajakirjanduse ja muude trilkitoode iile woimalikult 
kindel oleks, seda sihti peeti hoolikalt silmas juba tsen
suuraparaadi konstrueerimisel, samuti tsenseerimise kaigu 
maaramisel. 

Korgemaks tsensuur-orgaaniks oli A. 0. K. 8 Presse
Abteilung. Selle alamasutusteks olid Pressestelled koi
gis linnades, kus ajalehed ilmusid, ja nimelt Tallinnas, 
Kuressaares, Tartus, Wiljandis, Parnu�, Worus. 

Ajalehtede wa1jaandmiseks oli tarwis A. 0. K. luba, 
milleks soowiawald us tuli sisse and a kohaliku Pressestelle 
kaudu Ajalehtede tsenseerimine siindis kohalikuis Presse
stelledes. Raamatute kasikirjad tsenseeriti aga keskorgaa
nis, Presse-Abteilung'is, kuhu nad saadeti kohalikkude 
Pressestellede kaudu. 

Ka koige waljema tsaariaegse tsensuuri paiwil w5is 
kasikirja ilma sellekohase lubata triikikojas Iaduma hakata. 
Okkupatsiooniwoimude korraldusel aga oli see keelatud. 
Raamatu ladumiseks ja trukkimiseks oli Presse-Abteilungilt 
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tuba tarwis. Kui raamat tsenseeritud kAsikirja j�rele triiki
tud oli, ei tohtinud teda ikkagi weel otsekohe milugite 
saata, waid selleks nouti weel uut luba. Triikist tulnud 
raamat saadeti kahes eksemplaaris iihes tsenseeritud kasi
kirjaga Presse-Abteilungisse, kus w5rreldi, kas ta kasikir
jaga kokku kaib ja alles siis saadeti miiiigiluba. See oli 
iisna okkaline tee, mis tihti mitmed kuud raamatute ilmu
mist wiiwitas. Kindlama jarelwalwe woimaldamise ots
tarbel n5uti, et iga raamat, mis triikkimiseks lubatud, 
markust kannaks: .. Zur Verbreitung und zur Ausfuhr zuge
lassen. Presse - Abteilung A. 0. l(. 8". Samal otstarbel 
oli keelatud raamatuid suuremal arwul, isearanis jalle
muilmiseks teisiti edasi wedada, kui ainult raudteel, kus 
raamatute waljaweoks jallegi erilist luba tarwis oli. -
Tsenseerimise alla kaisid ka warem ilmunud raamatud. 
Raamatukauplused otsiti k5ik hoolikalt labi ja ,, kahtlasem" 
kirjandus woeti otsekohe kaasa tsensuuriwalitsusse jarel
rewideerimiseks. Niisuguse ,,kahtlase" kirjanduse hulka 
sattus ,, Postimehe" raamatukaupluse rewideerimisel ka 
Fr. Tuglase ,, Teekond Hispaania", ,,Noor-Eesti" ,, Kiimme 
aastat" jne. 

Tsenseerimine oli w�li ja pe<lantlik, ulatades tihti 
naeruwaarsuseni. Kord ei lastud ,,Postimehes" liliirilistki 
Iuuletust, n:illes oli jutt kewadest, ara triikkida, n�htawasti 
kartes, et seal ridade wahel rahwaste kewadet woidakse 
m5te1da. Richard Roht kirjutas samas lehes siiiita fan
taasia ,, Ootajad", mis killl esiti labi lasti, kuid mille ille 
hiljem tsensori kabinetis palju nurinat tosteti, pidades kir
jutust kahemotteliseks. 

Kord tommatud ,,Postimehes" pikk kirjutus maha, 
selleparast, et seal J. Tonissoni nimi ette tuli. ,,Eesti 
Kirjandusele" saadeti markus, milles ara keelati selle nime 
tarwitamine. 

,,Odamehe" kirjastus tahtis reklameerida oma kalendrit 
,, Wares waga linnukene" ja selleks esialgu kaanepildi 
musta warese ,,Postimehe" kuulutustes awaldada. Tsensor 
aga ei lubanud seda teha, kartes nahtawasti, et see wares 
kardetawa tagamottega on. Alles pikemate Hlbiraakimiste 
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jarele anti luba ,, wares awaldada ", kuid iihes kalendri 
nimetusega. 

,,Sirwilaudades" aastate jooksul wiisiks saanud Eesti 
tahtsamate awalikkude tegelaste silnni- ja suripaewade 
nimetus keelati esialgu osaliselt ara. Ei lubatud nimelt 
triikkida W. Reimani, A. Grenzsteini ja C. R. Jakobsoni 
nimesid. Kuid parast tundus see keeld keelajatele endilegi 
wist pisut absurdne ja nimed "lasti wabaks". 

Arusaadaw, et niisuguses olukorras igasugune, ka 
koige m55dukam s5naw5tmine polewate paewakiisimuste 
kohta woimatuks sai. Ei saanud iihtki tiisedamat waba 
motet awaldada omawalitsuse, toitluse, kooli ja teiste kiisi
muste kohta. Isegi kodumaa sonumed olid koige hool
sama walwe all. Isearanis rohkesti tommati maha sonu
meid kuritoodest. Pidi ju kord ,, politseiwoimu maal" 
ideaalne olema ja niisuguseid asju, nagu kuritood ei toh
tinud uleiildse silndida. 

Pressestelled, kus ajalehti tsenseeriti,. tootasid koige 
kindlamas iihenduses kohalikkude kodanliste ja sojawae
liste woimudega. Tahtsamad kirjutused ja s5numed, mis 
maa walitsemisse ja woimude tegewusse kuidagi puutusid, 
saadeti ,,jarelkatsumiseks" sellekohastele asutustele. 

Igasugune poliitiline eneseawald us oli ajalehtedes 
tsensuuri waljuse tottu w5imata. Kuid sojawoimud ei 
leppinud weel sellega: nad sundisid omalt poolt sisse
saadetud artiklid juhtiwal kohal ilma allika nimetamata 
ara triikkima. Need artiklid olid harilikult kohalikkude 
kiisimuste kasitus k5iksakslises waimus ja mida siis k6ik
sakslised lehed kui Eesti lehtede eneste arwamist tsitee
risid. Koguni niisuguse kolwatusega saadi walmis, et 
"Pressestelle", kes ise neid artiklid sisse saatis ja ara 
triikkima sundis, esimesena neid kui Eesti lehtede arwa
misi oma tsitaatide kogus "Auszilge aus der baltischen 
Tagespresse" (Riga) ka tsiteeris. Na.it. nr. 4, 27. apr. 
,.Maaliidust" Riia otsuste heakskiitmise. -Ametlikult poolt 
saadetud artiklite juure ei lubatud ajalehtedel iihtki markust 
teha. Ajalehed katsusid kiill mitmel wiisil lugejatele 
moista anda, kust allikast kirjutus parit. Nii naituseks 
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pani .,Postimees" ametliku artikli musta 11surnuraamisse•, 
teda muust lehe osast lahutades. Kuid ka see keelati ara. 
Ajalehtedel oli walida: kas kinni jaada woi oma weergudel 
woorastel woimudel "Eesti awalikku arwamist" koige iilbe
malt edasi lasta teha. ,. Tallinna Teataja" jaigi sel pohjusel 
28. mail seisma, sest et ta nous ei olnutl .,Pressestelle"
artiklid juhtiwal kohal ilma allika nimetamata ara triikkima.

Warsti tegi Olewiste abipastor Sielmann ettepaneku: 
leht woiks edasi ilmuda, ja sissesaadetud artiklitele juure 
tahendada, et natl waljast on sisse saadetud, aga ainult 
mitte seda, et natl ametlikult poolt on. Sellega ei j&anutl 
"T. Teataja" mehed nousse. Naidati, et see pettemang, 
peale selle, et ta koige jamedamalt ajakirjanduse kolbluse 
wastu kaib, ka taitsa kasuta on, sest kui iiks ja sama 
artikkel koigis Pohja-Balti Eesti ja Saksa lehtedes korraga 
ilmub, siis keegi ju ometi tema paritolu kohta kahewahele 
ei jaa. See ei mojunud. Warsti ilmus teistes lehtedes 
ametlikult poolt' salomonlik teade, ., Tall. Teataja" olla 
selleparast kinni pandud, et ta ise ilma lubata kinni jai. 

Jargmisil paiwil pidanud Sielmann, Keerd, J. L. Jur
gens ja Kuyberg nou uue lehe kaimapaneku asjus, kuid 
selgunud, et waljawaated kuigi roosilised ei ole: mehed 
ei olla koigi otsimiste peale toimetajaid leidnud, kes ktil
lalt Eesti keelt oleks osanud. Ja teiselt poolt arwatud ka 
kindralkomandos, et niisuguste herrade waljaantud ajaleht 
Vitzblatt saaks, millel mingit tosist moju ei woiks ol1a. 
Lopuks leiti siiski paasterongas. Ja see oli Hans Prants, 
kellele luba anti ,, Tallinna Paewalehte · walja anda, kusjuu
res toimetus allkirja andis, et ta ,,Riia otsuste alusel seisab". 

Surwe ajakirjanduse peale laks koguni nii kaugele, 
et isegi pollutoo ajakirja .. Talule" kaua ilmumise luba ei 
antutl sel ettekaandel, et paberit ei jatkuwat, ehk kiill aja
kirjal endal paberit killlalt oli. Wabrikute warustuskesk
kohale anti kask w6im.1likult paberi monopoli sisse seada 
ja paberit nii jao1ada, et seda iiksnes Saksa orientatsioo
niga lehtedele ja.kuks. - Niisama kaidi iimber ka Balti 
Saksa tegeJastega, kui nad ametlikust woolu ,t weidigi 
eemale kaldusid. Endise ,,Rigasche Rundschau", mooduka 
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., Balti konstitutsioonilise erakonna .. h�alekandja toimetaja 
Dr. Paul Schiemann woeti tema kaasmaalaste paalekaeb
tusel wangi ja kui ,,kardetawal inimesel" keelati temal aja
kirjanduslik tegewus ara. 

Sama otstarwe, nagu tsensuuril, oli ka koigil kitsen
dustel liikumise ja posti ning telegraafi tarwitamise alal 
ning koosolekute keelul. Seelabi pidi woimatuks tehtama 
igasugune poliitiline eneseawaldus ja mojumise katsed 
Jaiemate hulkade pa.ale, et seda kergem oleks walitsewa 
woimu agentidel kohtadel ja waljaspool ,,Eesti awalikku 
arwamist" sepitseda. 

Liikumine raudteedel oli sarnaste sekeldustega iihen
duses, et inimestel isegi tahtsate ja hadalikkude asjade 
ajamine woimatuks sai. Soiduluba kaugemaisse kohtadesse 
tuli harilikult nadalate kaupa oodata. Seda kergem aga oli 
riikumine koiksugu hangeldajail. Rongid aina kubisesid neist. 

Palwekirjas, mida soiduloa saamiseks nouti, pidi 
soowiawaldaja iiles andma ka r a h  w u se, linnades ka ette
arwatud. elukorteri, paale selle weel ,,selge ja liihikene 
soidu pohjuse kirjeldus". Tarwitatud s5iduload tulid tagasi 
wiia. Ole aja enese kaes peetud loa pa.alt maksti trahwi. 

Postiolud olid aarmiselt wiletsad. Ainult tsensuur 
rostil oli korraldatud eeskujulikult. Ohegi ,,saladuse- saat
mine polnud woimaldatud. Kirjad tulid lahtiselt postile 
panna. Paale saaja aadressi pidi postisaadetusel ilmtingi
mata ka saatja aadress olema, missugusel noudmisel nahta
wasti ainult tsensuuriline huwi oli. Kirjad liikusid waga 
aeglaselt. Oli ju tsensoritel sedaword palju tood, et nad 
rutulikult kirju edasi ei joudnud saata. Hadalikku kirja 
ei julenud keegi posti panna, sest nad jaid alati liig hil
jaks. - Telefoni tarwitamine eraisikute poolt jai kogu okku
patsiooni kestusel taiesti woimatuks. Telefoni apparaadidki 
wiidi ara, ka erakorteritest. Telegraafi lubati lopuks kiill 
koige ,,hadalisemail" juhtumisil tarwitada; kuid selleks 
oli iga kord linnapaalikult erakorralist luba tarwis, kus
juures harilikuks nahtuseks sai, et ainult Saksa meeste 
�elegrammid »hadaJikud", teiste omad aga ainult harwa 
seda olid. 
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Koosolekud keelati ara, ahwardades maarusest iile
astumise eest koige waljemate karistustega, mis kuni 15-
aastase sunnitooni woisid ulatada. Koguni siis weel, kui 
Saksamaal rewolutsioon lahti oli paasnud ja ka Eesti: 
asuwad Saksa soldatid oma noukogud olid loonud said 
need uued asutused koguni omal wiisil koosoleku-waba
duse m5ttest aru. Nii ilmus weel 15. nowembril Saksa 
soldatite Wiljandi linna ja maakonna noukogu poolt ma.ams 
koosolekute asjus, milles nouti: "Elanikkude koosolekud 
peawad wahemalt seitse paewa enne soldatite noukogule 
teada antama, kus k5nelejate nimed ja programmi sisu 
juure tulewad lisada. Salakoosolekud on kowasti keelatud". 

Koigist alguses kinnipandud seltsidest sai hiljem ainul. 
osa okkupatsiooniw5imude isearalisel loal w5imaluse 
oma tegewust jatkata. Poliitilised iihisused keelati hoopis 
ara. Ainult k5ige parempoolsemale Eesti poliitilisele parteile 
anti luba oma tegewust jatkata, kuigi ka tema wormiliselt 
enam poliitilise erakonnana ei esinenud, waid pollumeesr.e 
kutseiloisusena. 

Poliitiline nuuskimine seati waga laialisele jalale. 
Asja korraldus seisis sojawaelise walja-salapolitsei kaes, 
kes nuuskuritest ilsna tugewa ja tiheda w5rgu korraldas 
tile kogu maa, kiill s5jawaelastest, kiill eraisikuist. Nende 
koguarw pidi wist kiill iisna suur olema. Oksikute tea
dete jarele oli septembrikuul eraisikuist nuuskurid walja
salapolitsei raioonis iile 120, Rakwere jaoskonnas sama[ 
ajal 70 umber. - Luuramise okjektideks oli ,,kahtlane 
ollus" koigist Eesti seltskonna-kihtidest. Too tehti kauni -
pohjalik. Ja wangistamised kestsid kuni okkupatsiooni
woimu langemiseni. Sajad inimesed sattusid wangitorni
desse ja kontsentratsioonilaagritesse. 

Poliitilistel p5hjustel wangistatute hulgas oli r5huw 
enamus toolisteklassist, kuid oli ka rohkesti teistest kih
tidest. Wangistamine siindis harilikult k5ige barbaarsemal 
kujul ja k5ige pentsikumal pohjendusel, kui wiimast iile
iildse tarwilikuks peeti esitada. Aprilli algul wangistati 
Tartus ja wiidi Riiga demokraatliku linnawolikogu esimees 
Lui Olesk� kes moni aeg enne seda oli julenud Saksa 
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woimude ees seadusliku linnawalitsuse ja Ees·i amet:
keele arakaotamise wastu protesti tosta, temaga iihes ta 
abikaasa, endine Tartu linnapaa abi Ed. Juhanson ja hulk 
teisi, iileiildse 50 inimest. Wangistamise pohjusena nime
tas Tartu- ja Worumaa iilema kindralmajor von Katsch: 
teadaanne sel puhul, et Tartu uulitsanurgalt ahwarduse
sisuline leht iileskleebitult leitud. Selleparast peetud tarwi
likuks arreteerituid pantwangi wiia. Uulitsanurgalt leitud 
,.ahwardus" oli waike paberilipakas, millele kirjaoska
matult pa.ale oli kirjutatud, et �es Tartu komandandi ara 
tapab, see palju raha saab. ,.Uleskutse" oli monelt poolt 
kas ,,nalja tegemiseks" woi prowokatsioon; ennem kull 
wist wiimane. 

Koige pa.alt wangistati ja toimetati kontsentratsiooni
laagritesse ,,punaseid \ toolisi. Siis tuli jarg ka kodanluse 
katte. Surwest toolisteklassi wastu on jutt ise-paatukis. 
Siin aga toome selle olukorra iseloomustamiseks, milles 
wangistamine siindis, uksikud juhtumised kodanluseklassi 
liigete arreteerimisest. 

Kodanliste tegelaste massiline wangistamine alga~ 
augustikuu keskpaigas. Need kinniwotmised seisid nahta
wasti uhenduses kindralkotijando ringkirjaga selle kuu 
algusest, kus teatati, et 15./VIII Eestimaal Ukraina jne. 
eeskujul wastuhakkamine olla oodata. Tallinna politseil 
ei olnud kawatsustest mingit teadet. 8. w5i 9. augustil 
oli Tallinna pristawite koosolek, kus oige noutu olek wa
litses. Kaidi Eesti pangamajas manes korteris jarele parimas, 
k e s  elab, mis teeb jne. 15. augustil oli suuremais linna
des terwe rida arreteerimisi. Tallinnas wangistati hulk 
endisi Eesti sojawaelasi, Eesti tarwitajate - iihisuste liidu 
tegelasi jne. Labiotsimistel kiill midagi ei leitud. Tartus 
otsiti la.bi rida korterid. Linna lahedal suwitamas olew 
Dr. Konik woeti kinni jne. Rakweres arreteeriti 7 kodan
list tegelast. Isearanis iseloomustab tolleaegist olukorda 
rakwerelaste wangistamine. 

Seal pidasid kuus meest: 0. Palgi, 0. ja J. Tiiwased, 
adw. Kutti, Waldmann ja Saarepere 8. aug. laenu- ja hoiu
iihisuse ruumides lahtises toas paarkummend minutit nou 



oma polenud weski ja willakraasimise-tookoja parast, mille 
natl seitsmekesi iihes Pajusega ostnud. Koosolekul otsus
tati weski joe weejoudu ins. Orawal lasta ara moota, 
kellele ka kiri saadeti. 15. aug. woeti koik 7 meest kinni 
ja hakati kohe seda koosoleku asja uurima. Saal wois ka 
Jaenu- ja hoiu-iihisuse kassapidaja Laasberg kui paaltkuulaja 
tunnistada, et noupidamine puhas ariline olnud. Kuid 
elle paale waatamata siiiidistati neid weel teiste poliitiliste 

koosolekute pidamises, mis koik siliidistatawaile hoopis 
uudiseks oli. - 31. aug. olid kinniwoetud Tallinnas soja
kohtus ees. Kohtus iihtki tunnistajat ei olnud. Prokuroor 
siiiidistas kaebealuseid poliitiliste koosolekute pidamises 
ja salaorganisatsiooni asutamises, millel neli osakonda 
pidi olema: iiks - laimata sakslasi, teine - muretseda 
inglastele teateid, kolmas - korraldada Eesti s6jawage jne. 
Siiiidistusmaterjaal oeldi ustawa isiku kaest saadud olewat, 
keda aga ei nimetatud. See olla asja ka Pajuse ja Wald
manni enda kaest kuulnud, millest aga need midagi ei 
eadnud. 

Kaitsjat ei lubatud. Kutti ja Waldmann katsusid ise 
end kaitsta, aga nende puudulikku Saksa keelt pilgati iga 
ona jarele, nende pa.ale karjuti ja soimati. 68-aastane 

Tiiwas katsus ennast Eesti keeles kaitsta. Talk iitle� 
naerdes, et ta midagi aru ei saa, ja jattis tolkimata. 

Kahe kaupa kettides toodi mehed 2. sept. otsust 
kuulama. Moisteti koige korgem karistusmaar, mida pro
kuroor oli noudnud: kuus meest 15 aastaks sunnitoole 
(Zuchthaus) ja Pajus kui "teiste tooriist" 10 aastaks. Jarg
misei paewal saadeti nad niisama rauus Wilnasse wangi
hoonesse. 

Rakwerelaste kinniwotmisel ei olnud tegewuseta koha-
ikud moisnikest woimumehed, kelle hulgas monel iiksi

kute wangistatutega isiklikka arweid oli oiendada. Nimelt 
oli Waldmannil 1905. a. Rakwere moisniku Rennenkampfiga 
sekeldusi. Rennenkampf poletas oma laudad ja kiiunid 
maha ja ajas seda talurahwa siiiiks. Oli aga tunnistajaid, 
kes siiiitamist olid nainud. Waldmann wottis kohtuasja 
iiles ja Rennenkampf suutis suure waewaga Peterburis 
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asja Ara sumbutada. Niiiid, okkupatsiooni ajal oli tulnud 
kattemaksmise tund. 

Kuidas poliitilisi protsesse ,,ette walmistati", seda 
kujutab iseloomuliselt Tartu walja-salapolitsei paberite hu -
gas leitud ulewaade Saksa woimude poolt 12. augustil 
toimepandud labiotsimiste kohta, mille siin toome: 

,, Wiimastel nadalatel sai A. 0. K. ajakirjanduse-osa
kond mitmelt ajakirjanduse-punktilf (Pressestelle) ja tea
deteohwitserilt broshiiiiri, mis iihe ,, Postimehe" toimetaja 
K. Einbundi kirjutatud: ,,Waba iseseisew Eesti". Et naha
oli, et nimetatud broshiiiiri, mis saksawaenulise iseloomuga
kogu maal laiali laotatakse, otsustati raamatukene arresti
alla panna. Samal ajal tuli walwata Hiinersoni broshuiiri
,,Kolm noudmist" laialilaotamise jarele, mis kiill juba
martsis arresti alla pandi, kuid sellest hoolimata senin:
maal laiali laotatakse. BroshiHiride arresti alla panek pid.
pohjuseks olema labiotsimisi ii}{sikute isearanis kahtlaste
elementide juures ette w5tta. T5lk Linki ja Maaliidu
Tartu maakonna komitee k5igiti usalduswaarilise ja saksa
sobralise esimehe herra Hanssoni kaudu sai ajakirjanduse
osakond (Presseabteilung) teada, et Eesti iseseiswuse ees
kihutawad saksawaenulised elemendid wiimasel ajal jalle
isearanis tegewuses olla. Hanssoniga raagiti kokku, e
tema juures labiotsimine toime pannakse ja saaljuure
leitud materjaali pohjal kahtlustatawad isikud nimeliselt
teatawaks saawad. Nii w5eti weel samal paewal labiotsi
mised jargmistes kohtades ette: 1) Raamot'i juures, 2)
,,Postimehe" toimetuses, 3) Bachmanni, 4) Wiiki, 5) Ein
bundi, 6) Pariku juures".

Nii oli siis poliitilise ,, protsessi" ettewalmistamine 
usna lihtsa kaiguga. Linkide ja Hanssonite kaudu saadi 
teateid »kahtlaste elementide" kohta. Et jalgi katta, pan
nakse Hanssoni juures ,,labiotsimine" toime, kust tarwili
kult ettewalmistatud materjaal leitakse, mille pohjal siis 
"kahtlaste" juures labiotsimine korraldatakse. Nagu teada 
ei annud 12. aug. labiotsimine suuremaid tagajargi, mida 
ka Presseabteilungi enese teadaanne nahtawa nukrusega 
konstateerib, troostides aga selle eest seega, et leitud 



ma erjaal siiski waartusega olla labiotsitud isikute iseloo
mustuseks. Mitte iga kord ja mitte iga mehe juures ei 
loppenud labiotsimised niisuguste waikiste tagajargedega, 
nagu 12. aug., tanu labiotsitute seltskondlikule seisukorrale 
· a nende ettewaatlikkusele.

,,Poliitika" sai okkupatsiooni ajal lihtsalt ariks. Ku
nagi ei ole altkaemaksu wotmine ja raha waljapressimine 
salapolitsei agentide poolt meie kodumaa pinnal nii laia
liselt lokanud kui okkupatsiooni ajal. Mitte ainult ,, wai
kesed mehed" ei olnud sel alal agaralt tegewad, waid 
paaasjalikult just juhtiwad joud, kuigi ,,asjaajamine" hari
likult alamate agentide kaudu siindis. 

Suuremas salapolitsei jaoskonnas Tallinnas olid 
,a}japressimised nii suured, et salapolitsei tilem Stritzel 

otse uhkustas, wenelased woida siit alles oppida. Juudi 
arimehi Steinisid ja Zitroni siiiidistati Saksa wagede teota
mises; anti aga marku, et asja woib parandada. Ja see 
parandamine laks Steinidele maksma 20.000 marka. Juut 
Hiippler oli ktill muus asjas kinni. Kuid ka temaga tehti 
.. poliitikat". Salapolitsei agent Sulge wottis tema naiselt 
5.000 rubla ja weerand tunni parast oli mees lahti, kes 

aga asjast kuulda saades kohe raakis, et ta juba warem 
Jahti olla moistetud ja kriminaalpolitseis Sulgelt 15.000 
-ubla tagasi laskis wotta ning saal salapolitsei tempa kirus.
Warsti w5eti aga selle pa.ale kriminaalpolitsei iilem Frei
bach kinni, kutsuti Steinid ja Zitron salapolitseisse, kus
neid tunnistada lasti, et nad mingit altkaemaksu pole annud,
1a niiiid woeti Hiippler uuesti laimujuttude parast kinni.

Koige hoolimatumalt ja waljemalt koik kultuuri ja
., poliitika" alad kindla jarelwalwe ja eestkostmise alla
pannes, ei jatnud okkupatsiooniwoimud sellest ringist
kirikutki walja, kelle tagurluse ja alalhoid1ikkuse juures
ometi kahelda ei tulnud. - Wahekord Ew.- Luteruse kiri
kuga muutus kohe sobralikuks. See sai tosiasjalikult
ametlikuks kirikuks, mille pastoritest suurem osa okku-
atsiooniwoimude truumateks kasilasteks said. 

Suure tagakiusamise osaliseks sai aga Greeka - oige
u kirik, mille saatus okkupatsiooniaegses Eestis Saksa 



woimude .,usuwabadust" koige selgemini illustreerib. Olgu 
siinkohal selle iseloomustuseks toodud ilksikud faktid, mis 
woetud Eesti piiskopi Platoni margukirjast 24. sept. 1918 
A. 0. K. 8 iilemale - kindral Kathenile.

Piiskop Platon kirjutab: 
.,Neil paewil on wangistatud kaks Tartu kreisi preestrit: 

oo G. Kiimann ja Rannu J. Tolp. Mui on teateid, et 
Pa.mu kreisis - Karksis - terwele kirikuametile, s. o. 
preestrile ja kahele kostrile on ette pandud kas Wenemaale 
soita voi wangistusse minna. Niipaljti kui kuulsin, olla 
siin pohjuseks nende saksawastane meeleolu. Kuid fakte, 
mis niisug used karedad abinoud walja kutsusid, ei ole 
mitte naidatud. - Edasi awaldab piiskop pohjendatud 
arwamist, et nimetatud preestrite kallal wagiwalla tarwita
mise p5hjuseks w5is olla nende katse rahwale emakeelseid 
koole asutada. 

Palju kaewatakse margukirjas Gr.-oigeusu kiriku wa
rnnduste konfiskeerimise iile, mida Saksa woimud oma
woliliselt ja seadusewastaselt toimetanud. Naitusteks nime
tatakse Tartu maakonnas Uihte, Pa.mu maakonnas Laik
saart ja seletatakse: ,,Need maad on Greeka-oigeusu kiri
kutele niisama omanduseks antud, nagu kohalikud Ew.
Lutheruse kirikud mitmel puhul kroonu kaest maad on 
saanud, niisama nagu ka paljudele kohalikkudele aadelimees
tele kroonu poolt moisaid on antud. Tohiks ju ometi loota, 
et Haagi rahukonwerentsi § 56 kiillalt Gr.-oigeusu kiriku 
paralt olewat warandust peaks kaitsma. Ehk kui ta Gr.
oigeusu kirikut ei kaitse, kuidas suudab ta siis Ew.-Luthe
ruse kirikut kaitsta, kelle omandus tanini puutumata". 

,, Pa.ale maade arawotmise on mitmelt kirikult nende 
.eenrite majad ara woetud uhes wiljapuuaedadega, mones 
kohas on majad walja renditud, kuna rent komandantuuri 
makstakse. Nii on ara w6etud preestrite majad Wonnus 
Tartumaal, Smiltenis Walga maakonnas, Laiksaares ja Peni
Kiilas Parnu maak., Helmes Wiljandi maak. Preestritel ei 
o1e k�hta, kus elada. Kust niisugusel korral on preestrid 
�ra lamud, sinna ei saa ma uusi nimetada, sest mul pole 
neile elukorterit anda". 
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Isearanis arritawaks sai Greeka-oigeusu ringkondades 
Tallinna Simeoni kiriku saatus, mis suusonalise kasu 
pa.ale 1. oktoobriks Saksa woimudele file kasti anda, et 
sellest siis rahwasoogimaja teha. Piiskop Platen protes
teerib sarnase teguwiisi wastu, pohjenedes Haagi konwent
sioonide pa.ale, ja leiab, et kui woimud siiski peawad 
oigustatuks kiriku wotmist koguduselt, siis wahemalt peaksid 
nad sel puhul kirjaliku dokumendiga seda noudma. 

Greeka-5igeusu piiskopile tehti tema tegewuses koik
sugu takistusi, mida aga saadi. Pikaajalist soidulubagi 
ei antud talle. Piiskop seletab sel puhul: ,,Maikuul anh 
mulle Tallinnast 6 kuu pa.ale pikaajaline s6iduluba kogu 
Eestimaa jaoks kuni Walgani. Juunikuu algul palusin 
mina sedasama ka Liiwimaa jaoks. Mulle lubati anda

J 

lubati · hra krahw Kirchbachile teatada ja woeti minu kaest 
ka Eestimaa jaoks olew s5idulu ba ara, et teda iilemusete 
naidata ja teda Liiwimaa omaga iihendada (bearbeiten). 
Mina usaldasin antud lubadust, kuid mulle ei antud Eesti
maa s5iduluba tagasi, ega antud ka uut, olgugi et ma 
enne saadud luba kordagi polnud tarwitanud. Oleks koige 
parem, kui woimalust leitaks lubadust pikaajalise s5idu -
loa kohta taita". 

Nii ootas piiskop soiduluba mitmekordse meeletuletuse 
paale waatamata iile nelja kuu ja lopuks jaeti ta ikkagi ilma. 

Ei olnud 15puks iihtki ala, mida okkupatsiooniwoim 
oma walwe, eestkostmise ja surwe alla poleks wotnud. 
See oli raskem ja oudsem jark meie kodumaa ajaloos, kus 
woitjat juhtis ainult iiks paa-pohjusmote, ja see oli: ,,Hada 
woidetui1e !'· 
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SAKSA KOOLIPOLIITIKA



K
uigi okkupatsiooniwagede maaletulek kohe monesugu
seid muutusi kohalikus koolielus kaasa t5i (uus
kooliwalitsus oma alamate ja korgemate instantsidega; 

11suopetuse sunduslikkus jne.), tootasid koolid siiski kewa
deni, 5peaasta lopuni enam-wahem endistel alustel. Alles 
suwe poole hakkas uute woimude·koolipoliitika kindlamaid 
aarjooni omandama. Juuni algul kinnitati krahw Kirch
bachi, 8. armee iilemjuhataja, poolt uued Liiwi- ja Eesti
maa rahwakooli ja ka korgemate ning keskkoolide kohta 
kaiwad maarused. 

Neis maarustes (awaldatud Verordnungsblatt'is fiir 
Liv- und Estland, 26 ja 27) awaldub kogu okkupatsiooni
woimu tulewase koolipoliitika reaktsionaarne siht kaugele
minewa saksastamise tendentsiga. Iseloomustaw juba on 
nende iilesannete iileslugemine, mis rahwakoolile antud. 
Need iilesanded pidid olema: ,,anda noorsoole perekond
likus, kogukondlikus, kiriklikus ja riiklikus elus ning kutse
toos tarwilikud kaswatuse ja hariduse alused: kindlad alg
teadmised, harjumus wiisakas olla ja korda armastada� 
tookus, aukartus wanemate wastu, puhas meelsus, s6na
kuulelikkus seaduse ees, iilemuse austamine, usuline meel". 

Uus koolikorraldus lahutas taiesti algkoo]i keskkoo
Jist. Oleminek alamast koolist korgemasse sai raskendatud. 
Takistamas oli alg- ja keskkooli lahkuminew, iihendamata 
korraldus ja keel. 

Kogu koolikorralquses laks punase joonena saksas
tamisetendents la.bi. Opekeeleks alamas rahwakoolis jaeti 
kiill emakeel, kuid Saksa keelt pidi opetatama juba esi
mesel aastal 6 tundi, jargmisel kahel aga 10 tun di nadalas. 
Awalikes k@rgemais ja keskkoolides aga ei s�anud koha
likud rahwakee]ed mingisugust eluoigust. Opetus pidi 
saal sundima algusest 16puni Sak�a keeles. Koolid seati 
taiesti Preisi susteemi aJusele. Uleminek pidi siindima 
jargnewa opeaasta jooksul nii koolikorralduses kui ka 5pe
keel�s. Selle iilemineku kawa pidi iga koolijuhataja oma 
kooh kohta I. aug. 1918 kindralkomandole sisse andma. 

Korgemaist ja keskkoolidest lubati Eesti 6pekeel 
ainult erakoolides. Wene keele oigusi karbiti weel rohkem. 
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Ka erakoolides polnud see opekeelena lubatud. AinuH 
ajutiselt ulemineku jargul wois erakoolides Wene opekeel. 
tarwitada ; edespidi aga pidi ka siin Saksa keele paale iile 
mindama. Muidu lubati Wene keelt keskkoolides ainul, 
wanemais klassides paar tundi nadalas mittesunduslik 
opeainena andelisematele opilastele. 

1 agu teistelgi aladel, nii olid ka kooliasjade walitse
mises korgemaks woimuks s6jawaelised asutused: A. 0. K. 
ja kindralkomandod. Wiimaste juures oli Unterrichtsoffi
cier, kes oma ringkonnas koolide ja kursuste awamiseks 
lubasid andis jne. Kohalikeks kooliwalitsuse asut11sik: 
olid kooliinspektorid ja kooliametid. 

Balti tulewasele koolikorraldusele oli krahw Kirch
bachi 7. ja 11. juuni maarustega kiillalt kindel ja iseloo
mulik siht antud. Neis maarustes margitud iileuldisele 
kawale lisawad palju taiendawaid jooni ja kiilgi juure 
Saksa juhtiwate koolimeeste arwamised, awaldatud neis 
materjaalides, mis okkupatsiooniwoimudelt jarele jaanud, 
isearanis aga Balti kooliopetajate paewal Riias 23.-26. 
ju unini tehtud motteawaldused. 

Kuigi nimetatud noupidamine iileuldist ,,Balti kooli
opetajate paewa" nime kandis, oli ta aga toelikult Balh 
Saksa keskkoolide opetajate konwerents, millest Ees i 
kooliopetajaid ainult wahesel arwul osa w6ttis, . kuna Lati 
kooliopetajaid eestlastest osawotjate toenduse jarele kon
werentsil iileiildse ei olla naha olnud. 

,,Paewast" osa wotnud Saksa kooliopetajad tunnistasid 
uhemeelselt wastuwoetawaks Balti tulewase koolikorralduse 
alusena Preisi siisteemi. - Seda katsus isearanis pohjen
dada omas pikemas kones Riia koolinounik Dr. Mackensen

1 

koolijarkude,alama ja keskkooli lahutamise wajadust rohu
tades ja seletades, et uhtluskool uleiildise hariduse and
miseks rahwale, rahwa kultuuri tostmiseks ja hariduse 
edasikandmiseks k6lbmata ja see siisteem ise wastuwot
mata on. Saaljuures toonitas Mack�!}sen isearanis wanad:e 
keelte oppimise kasu hariduses. Uleiildiselt olid kooli
nouniku kone aksioomilised, iseenesest moistetawad alu -
waited, et iga rahwaklass saagu enese kohane haridus ja 
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alamad kihid argu tikkugu korgemale haridusele. Selle
parast olgu alamaile klassidele omad rahwakoolid, korge
maile aga kesk- ja korgemad koolid. Ainult siis olla 
hariduse andmine koige parem ja otstarbekohasem, nagu 
seda Preisi koolide silsteem olla naidanud. - Mackenseni 
kone woeti kuu1ajate poolt suure haakskiitmisega wastu ja 
parastistes motetewahetustes ei katsunud enam keegi iiht
Juskooli poolt konelda ega wanade keelte opetamise taht
suse wastu raakida. 

Seisukoht, millele Balti kooliopetajate paew iihtlus
kooli wastu asus, oli taiesti wastakas Eesti kooliopetajate 
waadetele ja noudmistele selles kiisimuses, nagu need 
awa]dusid 1917. a. konwerentsidel, mis pea igal pool ja 
enamasti iihel baa1el otsustasid, et meie oludele koige 
wastawam on iihtluskool, kus esimesest aastast paale last 
nii ette walmistatakse, et ta ilma aega raiskamata ja hari
dusele takistamata kooli koige. korgemale astmele woib 
jouda. See tee tunnistati Eesti kooliopetajate poolt koige 
otstarbekohasemaks, et rahwa seast teadusele ja haridusele 
kolbulisi ja siindsaid joudusid leida. Selle siisteemi poolt 
koneles ka moodis pedagoogika ja demokraatlikum kooli
poliitika. See oli muidugi wastu wotmata preislikule saks
Jusele, kes igati piiiidis alamatel seltskonnakihtidel kor
gema hariduse juure paasmist raskendada. Kui Preisi 
� fisteem kauemaks ajaks meie koolikorralduse aluseks oleks 
jaanud, siis oleks see tahendanud rasket saatust meie 
rahwa haridusele ja kultuurile. Side alguskooli ja korgema 
opeasutuse wahel oleks kadunud, mille tottu waesemate 
kihtide lastel korgemasse kooli paasmine marksa rasken
datud, tihti woimatuks oleks saanud. Sama takistawalt 
oleks mojunud wanade keelte tuupimine, mis uues kooli
korralduses nii tahtsal kohal seisis, millel aga meie hari
duse tarwis nii wahe alust. 

Riia kooliopetajate paew oli weel selle poolest huwi
taw, et ta Saksa kooliopetajate ja juhtiwate koolimeeste 
waateid kohaliku rahwuskooli kohta ilmutas. - Koigist 
konedest paistis walja, et Baltimaal on iiks kool olemas, 
ja see on S a  k s  a k o o I. Eesti ja La.ti koolidest, isegi 
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Eesti ja Lati keele opetamisest kohalikes koolides, ei 
lausutud sonagi, kuigi dir. Kann Tallinnast koosolijate 
tahelepanekut kohalikkude rahwakeelte opetamise kiisimuse 
paale Balti koolides piiiidis poorda. See siindis inspektor 
Unverhau kone puhul. 

Oks ,,paewast" osa wotnud Eesti koolimees kirjutao 
iihe konwerentsil peetud kone puhul: ,,Porutaw oli kuulda 
kuidas 6igesti ja osawasti inspektor Unverhau oskas woo
rakeelse (Saksa) lapse raskusi Wene koolides kirjeldada. 
Niipea aga kui hakati niisugustest koolidest ja klassidest 
konelema, kus Saksa koolides ka woorakeelsed opiwad. 
siis leiti ainult iiks abinou: neis klassides tuleb Saksa 
keele tundide arwu suurendada, et lapsed koolikeele katte 
saaksid." 

Inspektor Unverhau atles muu seas: ,, Koige karde
tawam on inimese arenemisele, kui lapsed sel ajal, kui nad 
waimuelusse astuwad, raagitawaf keelt taiesti ei oska, 
sonade moistest aru ei saa ega sonade mitmesuguseid 
peensu:i ei tunne. Selle la.bi siinnib inimese motete lau
sikus ja waesus (Verflachung und Verarmung der Gedan
ken). Me saame asjast aru, kui me sona hasti mois
tame, nagu kirjanikkudest meie siis aru saame, kui nende 
waimuelu tunneme ... Lohakus oma keele wastu on, selle 
halb moistmine on patt rahwa wastu ja inimese wastu ... 
Keele tagawara jaab waeseks, m6tete waljendamine tolbiks 
wooraks jaawad rahwa waimuwara, luuletused, wanasonad. 
rahwa muinasjutud ja kogu see warandus, mis rahwas 
enesele on loonud . . . Sellega sunnitakse iga polwe ise
enesele elama, rahwas jaab waeseks waimu poolest ... 
Keele mittemoistmine teeb hingeelu lausikuks ... woora
keelses koolis naeb laps liig palju silmadega, kuid puu
dub waimuelu ... " 

Need waited olid aga koosolijaile nahtawasti ainult 
niipalju :unnustatawad, kui palju nad Saksa laste kohta 
kaisid. Kohaliku rahwa jaoks aga polnud neid nagu ole
maski. Kui Eesti koolimees dir. Kann Eesti ja La.ti kooli 
kiisimust puudutades muu seas tahendas, et eestlased ja 
sakslased uheskoos Wene koolis kannatanud ja lootnud ja 
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et niiild, kus saksiased omad koolid saanud, tulla ka ees�
lastele · ja latlastele emakeelsed koolid koigil astmete·. 
awada, siis siinnitas see noue koosolekul paar iillatawalc 
piinlikku silmapilku, kuni koosoleku juhataja tekkinud 
,, wahejuhtumise" lahendas, seletades, et seda kiisimust ei 
tulla mitte konwerentsil harutada, sest et see paewakorras 
ei olewat. 

I(onwerents wottis wastu otsuse, et segakoolides 
tuieb alamates klassides paralleelklassid awada, kus Saksa 
keele tundide arwu tarwis suurendada, et mittesakslastele 
woimaldada Saksa keele oppimist ja moistmist, et nad 
ulemates klassides tarwilikul maaral opetusest osa woiksid 
wotta. Samuti tunnistati tarwilikuks, et saksameelsus peab 
Saksa keele tunni pohitoon olema. 

Nagu Riia kooliopetajate paew naitas, ei suutnud 
Balti Saksa kooliopetajad koolipoliitilistes kiisimustes por
mugi awaramat seisukohta omandada kui seda rutiinne 
Preisi koolisiisteem pakkus. Warskete malestustega endi
sest wagiwaldse wenestamise koolist tulles, ei puudunud 
neil hoogu hukka moista woorast rahwuslikku surwet koolis. 
Kuid niipea, kui ka seda rahwuslikku wagiwalda, mille 
teenistusse natl lahtise siidamega andusid, teiselt poolt 
arwustama hakati, siis polnud endised argumendid milleg 
parast enam makswad, siis kaidi truilt sam us radades 
kus kurbkuulsad tsaariaegsed Wene kroonupedagoogidk 
liikusid, siis unistati neistsamust sihtidest, mida wene
aegsedki iimberrahwustamise taotlejad teenisid. 

Taiesti pari olles nende saksastamisesihtidega, mi .. 
okkupatsiooniwoim Balti koolikorralduse aluseks seadis. 
tundsid kohalikud Saksa koolipoliitikud siiski ettewaatuse 
hoiatawaid manitsusi, mis neid motlikeks ja jarelekaalu
waiks tegid iilesseatud sihtide taotlemisel. Silmapaistwamad 
neist soowitasid ,, tasa ja targu" asju ajada, et mitte age
dale oppositsioonile eestlaste keskel alust anda. Nende 
elukogemustega warustatud koolipoliitiliste ,,diplomaatider.:

hulk oli wordlemisi suur ja nende hulgas naeme ka nii
sugused mojumehed, nagu Olewiste kirikherra T. Hahni 
ja koolinouniku F. Kentmanni. 
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Huwitawalt ja iseloomustawalt walgustawad nimetatud 
herrade, samuti Balti saksluse .,diplomaatilisema" osa kooli
poliitilisi piiiideid ja waateid need margukirjad, mis okku
patsiooniwalitsusele suwel ara anti ja mis Pr ov in z i a I
Ve r w a It u n g Es t I a n d  i kooliosakonnas alal hoidunud. 
1 Teed dokumendid on waart, et nende juures pikemalt 
peatad_a. 

Opetaja Hahni margukiri on antud augustikuul Saksa 
sojawaewalitsuse iilemale v. Gosslerile. Ta kasitab Balti 
keskkoolide 5pekeele kiisimust. Sojawaewalitsuse sak.::as
tamisesiht koolis leiab op. Hahni poolt taielikku tunnus
tust. Ta r5hutab aga, et teed, mida mooda iilesseatud 
sihi poole liikuda, suure ettewaatuse ja jarelekaalumisega 
olgu walitud. Hahn seletab: .. Kahtlemata on siin (kooli 
alal) taitsa poliitilise kiisimusega tegemist. On see 
Saksamaale tahtis, et meie maa S a k s  a rajamaa peab 
olema, siis p e a  w a d  kahtlemata ka kooliolud seHeks 
kaasa aitama, et maa taiesti saksaparaseks saaks. Kuid 
missugune tee wiib kooliolude kohaselt koige kindlamini 
ja pohjalikumalt sihile? Riigielus on alasid, kus woim 
koige ees seisab, kus lihtsalt woim ot.sust annab, nait. 
s5jawaeline kiisimus. Oleks naeruwaart nou anda, et s5ja
waelisel alal Saksa keele si8.Seseadmisega ettewaatlik oldaks. 
On iseenesest m6istetaw, et meie tulewikus s5jawaelistes 
as jades Saksa keele p e a  m e  puhtalt sisse seadma". 

Kuid olla alasid, seletab op. Hahn, mis mitte taiesti 
s5jawaelise woimu alla ei andu, ja need olla perekondlik 
elu, kirik ja kool. Ka neil aladel pidawat riigiwoim mo
jule paasma, ,, kuid mitte waliselt pa.ale s u n  n i t  u lt, 
waid seestpidi walja minnes". 

Wagiwaldsel iimberrahwustamisel olla see halb kulg, 
et ta inimestes wastupanekut elule kutsub: ,,see siinnitaks 
saksluse wastu ainult sisemist oppositsiooni, wastupaneku 
ja wiha, just niisamuti, kui see wiimasel kolmekiimnel 
aastal meie enestega oli ; koige ustawamaist alamaist �un
niti meid koolikiisimuse kasitamisega wastasrinda minema. 
Ja eestlased on passiiwse wastupaneku poolest tugewamad 
Kui meie, sellest weel konelemata, et inglis- ja wenemeelsed 
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harit]asteringkonnad iilihaad kihutusabinou katte saaks, et 
sisemist rahulolematust jalle ja ikka ohutada". 

Sojawaewalitsuse maarus, et keskkoolides opekeeleks 
Saksa keel peab olema, leiab op. Hahni poolt pikemat 
arwustust. Ta asub selle kohta eitawale seisukohale, mui
dugi mitte miskist rahwakeele enesemaaramise p5hjusm5t
test walja minnes, waid lihtsalt leides, et see otstarbe
kohane pole saksastamise huwides. Ka olla see noudmine 
sakslaste endi lastele kahjulik, se�t et laste segioleku tottu, 
kellest iihed 6pekeelt sugugi ei mojsta, kogu opetus ��: 
dulikuks ja lonkawaks saawat. Op. Hahni ettepan�l\�l•i1;;�_ 
peaks rahwakoolis ja keskkooli alamais ja keskmistes;�a�- t .. 
sides emakeel opekeeleks olema. 

1 d;,-7 ) 
Hoo pis suurema tahtsuse kui otsekohesele 1'1f

i
)e i' .· 1 • ·: 

koolis saksastamise sihtide saawutamiseks annaij_\ . . tin i 1 • a ·

kaudsetele abinoudele. Ajakirjanduse kaudu peaks r� . le :·
ikka ja jalle seletatama, et muidu Saksa korgemast. i(.til---. _____ ." ,-
tuurist osa ei saada, kui Saksa keele pohjaliku tundmis_e - - . / kaudu. Rahwa majanduslikud huwid tulla woimalikult 
laialt Saksa keele moistmise wajadusega iihendada, - nii 
kaubanduses, toostuses ja ametkohtades. Kuid ka majan
duslikkude abinoude juures tulla selle eest hoida, et ,,te-
:rawate korralduste labi rumalat oppositsiooniwaimu ei 
~unnitataks, mis rahwa loomusunnilisele saksastamisele 
wastu tootaks". -- Keskkoolidele, kus 6pekeeleks Eesti 
keel, tulla ainult siis oigusi anda, kui nad Saksa keele 
pohjalikult katte opetawad. Riiklikes ja kogukondlikes 
asutustes ei peaks milile kohtasid antama, kui neile, kellel 
:riikliku kommisjoni tunnistus ette on naidata, et ta Saksa 
keelt moistab. - Saksamaa kui riik woiwat aga ainult siin-
sed Saksa koolid oma koolidega fiheoiguslikeks tunnistada. 

Sarnase Saksa koole otsekoheselt ja kaudselt ees
oigustawa poliitika tagajarjel hakkaksid Eesti wanemad oma 
1apsi jarjest rohkem puhas-Saksa kooli saatma ja terwe 
Eesti rahwas olla sarnase koolipoliitika eest tanulik, pa.ale 
moningate haritlaste wahesL 

Samasugust ettewaatust Eesti kooli saksastamisel, 
nagu Hahn, soowitab ka koolinounik Kentmann. Pikem 
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waljawote uhest tema , Bericht'ist uber das Revals he 
Schulwesen" an nab iimmarg.use kujuka kokkuwotte tema 
kooli poliitikast. 

Kentmann kirjutab: r.Eelolewal kohaliku kooliko:-
ralduse iimberloomisel tuleb uleuldise hariduse tostmi ·;: 
huwide korwal weel kohaliku mitte-Saksa rahwusest olewat� 
elanikkude rahulikku saksastamist piifida. Et eestlasi arwu 
poolest sakslastest rohkem on ja et nende rahwuslik ise
teadwus wiimase aastakilmne siindmuste tottu arganud �a 
praegu suureks paisunud, siis tuleb Eesti keelele ja Eesti 
algatuswaimule ka koolialal, ja siin isearanis, tegewusala 
ja arenemiswoimalusi anda, et aga ainult waenulikku 
wastupanekut ara hoida. Alusn5udeks peab aga siin tingi
mata olema, et iga mitte-Saksa kooli k6rwal iiks sama
sugune Saksa opekeelega oleks, mis paremate 6pej5udu
dega, parema sisseseadega (Ausstattung) ja woimalikult 
waiksemate kooli kuludega lapsi enese juure meelitak-. 
Eestlane on sedaword kainelt ja praktiliselt motlew, et ta 
koige pa.alt just selle jarele otsustab, missugune kool talle 
suuremat kasu toob ja 1apsele tulewikus suuremaid oigu< 
annab. Kui ·selle juures Saksa kool ka weel parem ja 
odawam on, siis saab neisse nii suur tung olema, e: 
warsti tarwis on nende arwu suurendada, Eesti koolide 
hulka aga wahendada. Eestlasel ei tohi aga tundmus olla

1 

et teda Saksa kooli wagiwaldselt sunnitakse minema, -
wabatahtlikult la.heh ta sinna ha.a meelega, sunni korral aga 
juba ennem halwemasse, kuid Eesti kooli". 

,,Koigis koolides peab loomulikult, - Kentmanni 
arwamise jarele, - Saksa keele opetus esimesel kohal seisma. 
samuti Saksamaa geograafia ja ajaloo opetus tarwiliku 
ulatuses maad leidma. Kogu Saksa ainete opetus peab 
Saksa rahwusest kooliopetajate kaes olema, et see ka 
taiesti Saksa waimus siinniks". 

Omas Saksa koolikorralduse p5hjenduses ja selle 
tulewiku waljawaadete arendamisel argumenteerib Kent• 
mann eestlase "praktilisusega ", tema "oiguste" ja odawa 
kooli otsimisega. Seda ,,praktilisust" rohutawad pea 
k5ik Balti Saksa poliitikud, toonitades selle ,,Eesti iseloomu 
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omaciuse" woimalikult laialise kasutamise wajadust. e� 
pidawat saama Eesti omaparase kultuuri matte hawitajak" 
ja saksastamise mojuwaks toeks. Nii kirjutab sel puhu_ 
Balti Saksa koolis tuntud tegelane mag. W. Peterse ., 
endine Tallinna reaalkooli ja hiljem doomkooli direktor. 
iihes oma Saksa woimudele antud margukirjas, et kuig' 
eestlastel weel praegu kiillalt iseteadwust olla, et eda i 
unistada iseseiswast Eesti kultuurist, woida siiski ,, taie 
kindlusega rehkendada, et edasipiiiidmisega iihendatu 
kasu"likkusepiiiie, mis nii iseloomuline Eesti rahwa karakte
rile, iihtki woimalust mooda ei lase, et Saksa kooli poolL

pakutawaid kasusid ara tarwitada. Selleparast on oodata, 
et Eesti las1e tung ka p u h  a s  - S a k s  a koolidesse wars · 
suur saab olema ja et p uh a s  - Ee s t  i koolid, mida prae
gusel silmapilgul - kogu kolbulikkude operaamatute puu
duse pa.ale waatamata - mane Eesti juhi poolt puha • 
Eesti tulewiku kultuuri baasina iilistatakse. mone aas a 
jooksul aga tuhjaks jaawad (veroden werden) ja ainult nii
sugustele Eesti lastele peljupaigaks on, kelle waim kauge
mate eesmarkide piiiidmiseks ei ulata". 

,, Puhas-Saksa" kool pidi Eesti la psi enese poole tom
bama oma odawuse ja oigustega. Eestlane pidi nagema 
et tal o m  a last sinna ,, kasulikum" on saata kui Eesti 
kooli. Saksa kooli pidi kunstlikult toetama weel rida 
kaudseid eesoigustawaid abinousid. Ja nende abinoude 
ja kaudsete toetusteede pa.ale panid suurt rohku koik ette
waatlikumad Balti Saksa koolipoliitikud, isearanis tallin
lased. See oli suurel maaral tingitud kartusest, et jamedad 
ja hoolimata terawad abinoud kooli alal eestiaste keskel 
asjata oppositsiooni woiwad siinnitada ja samuti takistad 
tilesseatud saksastamisesihile lahenemist. See kartus pol
nud mitte ainult ,, tsiwiilmeeste" keskel walitsema�, waid 
seda awaldasid sojawaelisedki. Selles mattes hoiatas 8. 
armee iilemjuhatust Pohja-Eestis asuw .kindralkomandogi. 
Ja sel puhul kirjutab ka Hetzel, "Leutnant und Schulbei
ra.t" Tallinnast, et tuleks Eesti korgemaid ja keskkoole 
mitte ainult sallida, waid ,,kui nad programmi noudeid 
taidawad, peaks neile ka samasugused oigused antama, nagu 
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Saksa koolidelegi. Eestlased terwitaksid sarnast maarust kui 
wastutulekut oma soowidele ja wastasel korraldusel elule 
tarkaw oppotsioon saaks niiwiisi waigistatud. Ja mone 
aasta parast, kui eestlased juba praktikas oma aranage
mise jarele aru saanud, et Saksa keel neile iiliHihtis, saa
daksid nad ise oma lapsed Saksa koolidesse ja Eesti korge
mad ning keskkoolid jaaksid tilhjaks. Nii oleks woimalda-
ud mone aasta jooksul saksastamist saawutada, kuna aga 

kawatsetud (A. 0. K. 8 poolt) jarsud abinoud Eesti wastu
panekut ainult tugewamaks teeksid ... " 

Koik need hoiatused ja ,, tasa ja targu" poliitika .=oo
witused, waatamata, et nende ettepanijad seda sama saksas-
amise huwides tegid, jaid sojawae korgemate woimude 

poolt siiski tahele panemata kohaliku koolikorralduse otsus
tamisel. Juuni algupoolel kinnitati krahw Kirchbachi poolt 
·uhtiwad maarused Balti koolile, millest meil juba eespool
jutt oli.

Juunikuus asuti ka kohe koolide kibedamale ,,sise
misele korraldamisele", et ,,illeminek" ruttu silnniks. Juba 
enne oli sellega algust tehtud, linnades kooliametid asuta
ud, maal kooli-inspektorid kohtadele seatud. Niiiid aga 
ai see too kawakindlamaks. 

Esimene asi, millega rutati ja mille paale isearanis 
suurt r5hku pandi, oli iilemaaline kooliopetajate kursuste 
korraldamine. Kursuste iilesandeks oli ,,Saksa waimu kas
watada ja enamlist woolu hawitada", nagu A. 0. K. sala
ringkirjas seisis. Lektoriteks olid Saksa sojawaelased ja 
kohalikud pastorid, aineteks Saksa keel, usuopetus, tu rni
min e, Saksa laulud ja "poliitika". 

Awalikult ajakirjanduses oeldi kursused wabatahtlikud 
olewat. Toepoolest aga olid nad sunduslikud, isearanis 
maakooli5petajaile. Wiimastele kirjutati lihtsalt ette, et nad 
kursustele ilmugu, ja anti aegsasti kaudselt m5ista, et kur
sustest osawotmist tulewikus arwesse w5etakse. Nii see 
hiljem siindiski. Kursustest mitte-osaw5tmises nahti • pa
hempoolsust", mille eest halwemaile kohtadele maarati ehk 
lihtsalt ametist lahti lasti. 
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Kooliopetajad omas enamuses laksid wisalt kursus
tele, katsusid neid niipalju kui woimalik boikotteerida. 
Tallinnas teatas Eesti Kooliopetajate Selts, et Eesti kooli
opetajad kursusi nende poliitilise warwi parast ei toeta, 
mille eest ka nimetatud seltsil waatamata, et juba aprilli
kuus koosoleku pidamiseks palwe sisse andis. luba sellek 
lopuni tulemata jai. 

✓ Ka ei puudunud kooli6{i)etajate kursustel rida piin-
1ikka wahejuhtumisi ,,Saksa kultuuri tegijaile". Worumaal
pani praost Falck ette kursuste lopul korraldajaile ,,arm
sas maakeeles" ,,nad elagu" laulda. Ise pole laulnud, teised
ka mitte. Piinliku waikuse jarele hakatud walja min�ma.
Falck saanud weel arewuses kohmetanult hiiiiga: 11Arge
weel ara minge, paneme piibud polema !" - Uhisel kur
suste lopupidul Worumaal ei olla Saksa laulude ajal keegi
tiles tousnud. Eesti laulud aga lauldud suure waimus
tusega ja toustud files, koheldes ka Saksa sojawaelised.
Wihast lokendades seletanud siis iiks pastor lopukones:
,. Waadake, kuidas sakslased teid armastawad, - isegi
Saksa ohwitserid tousid Eesti laulu ajal files". Wiimaks
hakanud ta sellest raakima, kes eestlaste haaks tootab,
kes neile abi ja paastmist saatnud jne. Ette aimates, et
niiiid "Hoch!" Willemile tuleb, tunginud koosolijad aeg
sasti riisinal walja. Skandaalist hoopis ara kohmetade�
pooranud pastor siis oma paatose hoopis teisale, seletades:
.Kes meie koigi eest tootab, see on meie armas Jumal
taewas".

Kursused pidid tarwiliku arwu kooliopetajaid kaswa
tama eelolewate ,,kooliuuenduste" labiwiimiseks, kusjuures 
nad osawotjaile esimeses joones ka poliitiliseks kooliks ja 
abinouks pidid olema kooliopetajate poliitilist meelsust 
paljastada. Just wiimane oli uuendajaile isearanis tahtis. 
Weel iihes juuni algul kindralkomando 68 poolt A. 0. K. 8 
saadetud margukirjas seletatakse, et seni weel korda ei 
olla lainud kooliopetajate poliitilisest ustawusest taielikku · 
ja iiksikasjalikku pilti saada, kuid saalsamas awaldatakse 
lootust, et kui kawatsetud kihelkonna-kooliwalitsus teos-
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.atakse, iis ka ,,sundmata olluste selgitamine ja kooli
opetaja kutsest korwaldamine kergeneb". 

Kooliinspektoritele maal ja linnas tehti ka kohe esi
meseks tilesandeks 

11
siindmata olluseid" kooli alal selgi

·ada. Ja ei woi iitelda, et seda "selgitustood" hooletult
oleks tehtud. lgalt poolt woolas pikki ja iiksikasjalisi karak
'"eristikaid kooliopetajate kohta, kus isearanis terawalt nende
poliitilist meelsust silmas peeti. Olgu siin naitena toodud
kindralkomando 68 wa]itsusringkonna kooliolude kirjeldu
sest, mis koolinounik Kentmanni poolt korjatud andmete
pohjal kokku seatud, liihikene iseloomustus Tallinna linna
iimnaasiumi Eesti kooliopetajate kohta: 

,,J ii r i An n u s  s on, direktor, eestlane, tunde ei anna,

age tkrasser) Eesti rahwuslane, p5hjusm5tteline usuope
·use wastane,. poliitiliselt pahempoolne.

Pastor E d u a r d  Te n n  m a n  n, eestlane, 6petab eest
astele usuopetust, Eesti rahwuslane. peab norgalt dist::;ipliini.

W 1 a d  i m i  r So k o Io w, wenelane, abikaasa eest1ane, 
-eeb silmi eestlastele, lilhikest aega kooliopetaja.

Prl. A 1 e k s a n d r i n e P e d  u s a a r, eestlane, kork 
(intolerant) koige mitte-Eesti wastu, wihkab sakslasi. 

J a a n  Ru m m a, eestlane, poliitiliselt pahempoolne
) 

su6petuse wastane. 
Ru d o 1 f A 11 m a n n , eestlane, rahwuslane. 
He r m a n n  Ko p w i 11 e m, eestlane, age rahwus1ane. 
Proua Luci e Ni p p  m a n  n ,  eestlane, kuulsa koha-

iku rewolutsionaari Martna tiitar, sotsialist-rewolutsionaar, 
. alb distsipliin. 

A 1 b e  r t  Sa a b  e r k, eestlane, age Eesti rahwuslane, 
assitab sakslaste wastu. 

W i 11 e m  Wa h e r, eestlane, alles m6ned nadalad 
>oolis, rahwuslane.

Au g u s t  So o d  la, Eesti rahwus]ane, nork distsipliin. 
Au g u st To p m an n, Eesti muusiker, sakstaste 

·astane, lohakas ametitegewuses.
Alfr e d  Ki w i, eestlane, kolbuline (brauchbar)" jne. 
Sarnaste iseloomustuste pohjal woeti suured iimber

aigutused kooliopetajate keskel ette. Pahempoolsemad ja 



rnhwuslikumad kooliopetajad tagandati ehk maarati jalle 
halwemaile ja madalamaile kohile, saaljuures pedagoogi
Hste tagajargedega pea sugugi mitte rehkendades, paaasi, 
kui ,, poliitika huwid" kaitstud olid. 

Et ,,uuenduste" jaoks ,,kolbulikkude" pedagoogide 
hulk mitte just suur polnud, siis woeti appi wenestusajal 
keeleoskamatuse tottu lahti lastud kooliopetajad, kes leiti 
waga ., usalduswaarsed" olewat. Keskkoolide jaoks kasu
tati koik Saksa soost kooliopetajad, kes rohkel arwul Wene
maalt ja mujalt Baltimaale kogusid. Paremaist Eesti kooli
opetajaist piiilti korgemates koolides iga hinna eest lahti 
saada. Nii naituseks oli Tallinna linnagilmnaasiumist 
augustikuu alguseni juba 14 aktiiwsemat Eesti kooliope
tajat tagandatud, ilma pohjust nimetamata. Direktor An
nusson tagandati selleparast, et ta kewadel, kui kooli 
autonoomia weel kaotatud polnud, pedagoogika noukogule 
ja hoolekogule ette pani uut direktorit walida. Tallinna kor
l;'ema algkooli (end. linnakooli) juhataja Tarkpea tagandati 
Saksa keele norga moistmise parast. Linna naisgiimnaa
siumi juhataja pr. Tellmann tagandati, et kohta anda pastor 
Hahni tiitrele. Linnagilmnaasiumi direktor-iks pandi ette 
end. Birkenruhe giimnaasiumi direktor Tantscher, kes laste 
wanematega tolgi labi k5neles, kommertskooli keegi Pezold 
Peterburist, kes wiletsalt Eesti keelt purssis. 

Mitte-saksasobraliste kooliopetajate ametist taganda
misega ja nende halwemaile kohile iimberpaigutamisega 
ptiiiti kooli asja korraldamine ,, usalduswaarsete" meeste 
katte anda, keda weel paale selle ,, poliitiliste kohustustega" 
seoti. Nimetatud tilesanded olid loeteldud ka palgalep·n
gus, mille allakirjutamine koigile kooli6petajaile sunduslik oli. 

Kogu tagurlise koolipoliitikaga kasikaes olid ka kit
:endused, mis eraalgatustele kooli alal tehti. Eesti era
koolidele anti luba ainult tiksikuil kordadel, ja sedagi suure 
nurumise ja paalekaimisega. Tallinna Eesti Tehnikaselt
sile ei antud luba tehnikakooli awada, sest kardeti sellest 
Eesti intelligentsi kogumispunkti saawat. Pr. Kewendile ei 
antud luba naitlejate kooli awada. Eratundide andjailt n6uti 
opetamiseks isearalikka lubasid. 
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Tallinna Rahwaiilikoolide-selts pandi ilma pohjuseta 
kinni. Iseloomulik on sel puhul kindral Seckendorff 
kasukiri Tallinna linnapaalikule, mille pohjal seltsi kinni
panek teostati ja milles oeldud, et "maarused rahwaiili
kooli uue korralduse ja korgemate ning keskkoolide kor
raldamise ja iilewalpidamise asjas toowad praegusel ajat 
niisuguse hulga iilesandeid koigile asjaosalistele ringidele. 
et otstarbekohane ei ole joudusid ja abinousid killustada". 
"Et joudusid mitte killustada" ... - missugune isalik hoo
litsemine jarsku ,,asjaosaliste" eest ! 

Okkupatsiooniaegset kooliolude korraldamist Eesti � 
kokku wottes, saame koige kurwema, koige rohuwama 
pildi, mille paajooned jargmised. Kogu koolipoliitika aar
miselt tagurline. Ohtluskool, kerge iileminekuga algkooli � 
iilemaisse, tunnistati kahjulikuks. Kooli autonoomiast ei 
jaetud jalgegi, wanemate komiteed jne. kaotati. Ped3.goo
gika noukogu asemel hakkasid kooli juhtima "seilekohased 
ametikohad". Algkoolid maal sea ti pastorite kontrolli alla, 
koduopetus samuti. 
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SAKSA OKKUPATSIOON JA
EESTI TÖÖRAHWAS



E
simene ja koige suurem kannataja okkupatsiooni ajal
algusest lopuni oli toorahwas. Okkupatsiooni surwe
koige terawam ots oli just tema wastu rohutud. Ka 

hallid parunid, kes alguses oma suures osas tuksuwa 
siidamer55muga ennenagemata sojamehi terwitasid, tostsid 
warsti kisa, sest ,, paastjad" tahtsid ka ,, matti" saada ja 
seda sunniti andma, pekki, leiba, mune ja woid. Too
rahwal ei olnud seda ,,matti ", ta pidi andma oma e I u. 

Need esimesed mahalastud ja iilespoodud olid omas 
enamuses toolised ja toolisteklassi huwide ja ideaalide eest 
woitlejad. Ajalool laheb waewalt korda nende arwu kind
laks teha. Olgu siin nimetatud monedki neist, mis juhus
likult kokku kogutud. 

Tartu kohta on selgeks tahtud, et saal esimestel pae
vadel 24.--28. weebr. Saksa woimude poolt 140 inimese 
umber maha on lastud, kellest pooled walla- ja moisa
noukogude liikmed, punakaartlased ja 1ihtsalt enamlaste 
erakonna liikmed olid, osa kiill ka korwalisi isikuid. Nou
kogude liikmeid st1iidistati paaasjalikult ainult moisate 
natsionaliseerimises. 

Rakweres oli kolme paewa jooksul peale Saksa wa
gede kohalejoudmist 9 inimest, suurem osa noukogude 
t_�gelased ja µunakaartlased, tiles poodud, 3 maha lastud. 
Ulespoodud lasti iile 66-paewa awalikus kohas waksali 
juures rippuda. 

Paides lasti 9 inimest maha. Jarwa-Jaanis poodi iiks 
�ilmapaistwamaist tegelastest tiles. 

Poltsamaa alewis poodi iiles 1, maha ��sti 2 inimest, 
nagu mujalgi ilma kohtuta, kui roowlid. Umberkaudu ei 
teatud aga iihtki roowimisejuhtumist. 

Tapal lasti maha kolm kohalikku n5ukogu liiget. Puur
manni moisas, Tartumaal, lasti neli meest maha, kes moisa 
tilew5tmise juures tegewad olid olnud. Kaawere m6isas. 
iasti 4 inimest maha, Koigi moisas, Paide kreisis, 6 meest. 
Waga paljudest kohtadest ei ole · teateid hukatute kohta 
aiema awalikkuse ette seni weel paasnud. 

Ka on nii mitmeski kohas toorahwa noukogude tege
asi ja kohalikkudele moisnikkudele woi tagurlistele moju-
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meestele lihtsalt meelewastaseid isikuid - nii mees- kui 
naisrahwaid, pekstud, kiill keppidega, kiill witsadega. 
Muu seas on niisuguseid juhtumisi kindlaks tehtud Koe
rust, Wihulast, Palmsist, Neeruti moisast. Tartu maakonna� 
said kaks naisrahwast kumbki 25 witsahoopi. 

Kui maa juba enam-wahem "rahustatud" ja ,,kodanlik 
julgeolek· jalule seatud, hakkas kawakindel seltskondliku 
elu r6humine uute w6imude poolt ja esimeses joone.:: 
toolisteklassi_ wastu. Koik tooliste poliitilised korraldused 
suruti taielikult maha. Sotsialistlikud parteid pidid poranda 
alla pugema. Koik tooliste klassikorraldused hawitati juur
teni, - nii ametiiihisused kui kultuurhariduslised seltsid 
tooliste karskuseselts, waesemate korteriiiiirnikkude selts 
jne. Isegi tooliste teaater, kus ainult igal pool lubatud 
naidendid ette kanti, jai keelatud asutuseks. Pahempooliste 
toolisteparteide (enamlaste ja _sotsialistide-rewolutsionaa
ride), ametiuhisuste, tooliste wanemate komiteede ja pal
jude teiste tooliste asutuste warandused, mis aga katte 
saadi, woeti ara. 

Oks Tallinna tooliste osaiihisuse triikikoda, mis alles 
eelmisel suwel suurte kulude ja waewaga sisse seati ja iilc 
30 tuhande rubla maksma la.ks, konfiskeeriti juba martsi
kuul ilma pohjendusi ette toomata Saksa woimude poolt. 

Tallinna toolistemaja, kus pea koik Tallinna ameti
iihisused (18 iihisust), nende Eesti keskbiiroo, wabriku
wanemate noukogud, enamlaste haalekandja talitus, tooliste 
soogimaja, raamatukauplus, raamatukogu ja tooliste los i 
ehituse liit - asutused, mille eest isegi iiiir maikuuni maks
tud oli, woeti Saksa s6jawae-w6imude poolt ilma mingi
suguse seletuse ehk pohjenduseta juba esimestel paewade1 
koigi waranduste, asjaajamise ja kraamiga ara. Tooliste
majasse asutati Saksa soldatite kodu tooliste uhisuste 
warandusega. 

Sotsialistlik kirjandus, millest osa isegi tsaari aja. 
lubatud oli, piHiti kokku korjata, isegi erakauplustest, ja 
hawitati ara. 

Tooliste organisatsioonide hawitamise korwal peeti 
jahti toolisteklassi tegelaste peale. Iga tooline, noor ehk 
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wana, mees- ehk naisrahwas, isegi raskejalgne naine, koik 
ilma erandita woisid okkupatsiooni ajal salakaebtuse ehk 
kiusu ohwriks langeda. 

Tooliste parteide liigete ja tegelaste piii.idmiseks anti 
otsekoheselt ametlikka sunduslikka maarusi ja awalikku 
juhatust. Nii poorati Wiljandi ja Parnu maakondade tsaari
aegsete walla- ja moisawalitsuste poole ,,enamlaste piHid
miseks" jargmise iileskutsega: 

,,Moisa- ja wallawalitsused kutsutakse seelabi iiles 
Viljandi maakonna enamlaste, punase kaardiwae jne. as
jade Iabiwaatamiseks asutatud uurimisekommisjonile koige 
Hihemal ajal eraldi nimekiri jargmiste teadetega kokku 
seada ja saata: 

1. Koikide isikute iile, kes enamlaste liikumisest osa
on wotnud, punasekaardiwaelastena ehk sellesarnastena 
jne., ara tahendades, kes neist isikutest juba wangistatud 
on, kusjuures wallawalitsused tahendatud nimekirja iiles 
peawad wotma ka isikud, kes i:noisa maa peal elawad ja 
tegewuses olid; niisamuti wotawad moisawalitsused nime
kirja ka isikud, kes walla maa pa.al elawad. 

2. Kes nimetatud isikutest moisa- woi wallawalitsuse
arwamise jarele usalduswaarilised on ja kelle arresti alt 
wabastamise wastu moisa- ja wallawalitsustel midagi . 
utelda ei ole. 

3. Keda punkt 1. nimetatud isikutest seltskonnale
kardetawaks kihutustoo tegijaks ja awaliku korra rikkujaks 
tuleb lugeda, keda sellekohase kohtu katte tuleb anda ja 
kelle tagasitulek oma elukohta mitte soowitaw ei oleks. 

4. Liihikene kirjeldus 3. punktis nimetatud isikute
tegewuse iile ja files anda tunnistajate nimekiri, keda tarwi
likul korral woiks iile kuulata. 

Olewalnimetatud teadete kokkuseadmiseks tulewad 
kohe wallawolikogud kokku kutsuda, millest osa woiwad 
votta kohaomanikud (nii kuidas see keisriwalitsuse ajal 
oli) ja nende otsused Wiljandi uurimiskommisjonile wi  i bi -
mata ara saata. 

Kommisjoni esimees : Wassilkow. 
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Liikmed: Sojakohtu liige Budenstedt, wann. adw. 
W. Kapp, Arwed v. Brasche - Wardilt, August Wihwelin
lipnik J. Sassian.

Niisugune iileskutse andis mustadele joududele koige 
laiema, pea piiramata wabaduse tegewuseks. Kui palj u 
niiwiisi inimesi .,katte saadi", - ka selle kohta puuduwad 
rnuidugi kindlad andmed. Kuid wangistatute arw kaswa 
paew-paewalt. Wangistati poisikesi ja 60-70-aastaseid 
raukasid, samuti tiidrukuid ja koguni raskejalgseid nais ·. 
,,Enarnlase nime all woidi iga agaramat toolist ja too
rahwa s5pra kinni wotta. ,,Sojawangide laagrisse" kogus 
pa.ale enamlaste, sotsialistide-rewolutsonaaride ja ka sotsia -
demokraatide hulk inimesi, kel k6ige kaudsem kokku
puutumine tooliste liikumisega oli olnud, suur osa ka neid, 
kes asjast koguni korwal olid seisnud. 

Iseloomuline on jargmine lugu, mille A. Hellat ,,soi 
siaaldemokraadis", - 9 - 1918 jutustab: 

,, Omal ajal saatis Eestirriaa tooliste ja soldatite nou
kogu kellegi August Waby Laanemaale moisaid iile wotma. 
Massu wallas elas tema isa Tonis Waby jouka peremehena. 
keda enamlased ise ,,pursuiks" tembeldasid. Kui sakslaste 
siiatulekul poeg ara pogenes, siis woeti isa wangi. Kuid 
las Tonis Waby niiiid ise raagib; tema on oma loo nii 
ilusasti ja roetruult kirjutanud, et selle kirja awaldamine 
tema kannatustele rohuks oleks. 

Mina, Massu walla liige Miku talu pidaja Toni: 
Waby, 591 /.2 aastat wana, panen oma eluloo uurija ette. -

24. weebruaril ilmunud talitaja Hans Ermann ja miilit.::
A. Ling meie talusse ja kiisinud peremeest taga. Kuulda
saades, et peremeest kodus ei ole, ahwardanud nad maja
laiali kis1mda, kui warastatud suhkrut ja kaheksat pus i
walja ei antawat. Perenaine palunud kannatada. SiL
hakanud +alitaja soimama, et temal on woim meid peksa
ja ka ules puua. Sellega oli selle paewa too 15petatud.
27. weebruaril wiidi minu tiitar mehega Lihulasse kinni.
Siiiiks antud neile, et nad oma woliga Matsalu moisa
lainud ja seal teenima hakanud. Kui selgeks sai tehtud,
et wal ·tseja ise nendega lepingu teinud, siis lasti lahti.
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9. martsil Hmusid meie talusse talitaja Ermann, walla
kirjutaja Walge, moisaherra Pistohlkors iihes Saksa solda
titega. Koige paalt pandi labiotsimine toime, et peremees
iiles leida, kes aga kodus ei olnud. 

Siis wiid_i nende isikute poolt wagiwallaga koik talu 
warandus ara, hobused, loomad

1 
wankrid, regi jne. 

Jargmisel paewal sai sellest silndmusest Lihula ko
mandandile teada antud, kuid komandandi haiguse paras
ltikati otsustamine selle wagiteo iile 13. martsi pa.ale edas·. 
13 martsil ilmusin ka mina komandantuuri. Palusin teada 
saada, missugusel pohjusel niisugust wagiwalda tarwita
takse. Siiiiks anti, mina olla oma poegadega looma tap
misest osa wotnud. Seda toendas moisawalitseja Klause
ja wallatalitaja. Mind jaeti Lihulasse kinni. Paa.le selle 
ilmusid wallatalitaja ja wallakirjutaja allkirjaga kuulutused 
minu liikuwa ja liikumata waranduse miiiigi kohta. 

21. ja 22. martsil miiiidi ilma kohtu otsuseta koi'·
minu liikuw warandus ara. Kubu miiiidud warandusest 
saadud raha pandi, sellest mina koige wahematki ei tea. 
Rahwa jutu jarele on need isikud raha eneste wahel ara 
jaotanud. Perekonnale mingit raakimiseoigust ei antud. 
Kes neist sona julges wotta, lubatud kohe kinni panna. 
Perenaist, kes sel korral haiglane oli, ei ole looma miiii
mise ajal waljagi lastud. 

On teadmata, missugusel pohjusel koht seekord miiii
mata on jaanud. Perenaisele, tema alaealisele tiitrele ja oe1e 
on weel 10 paewa elamiseks antud ; siis peawad nemad 
majast walja minema, teadmata kuhu. Kui sel ajal, kui 
nemad saal weel elawad, midagi juhtub, kas kuritegu ehk 
maja polemisl, siis wastutawad nemacl selle eest oma 
eluga. Koik kolmeliikmeline perekond kutsutud kambrisse 
kus neile see otsus ette loetud. Aida uksed pitseeritud 
kinni. Isegi loomalauda uksed pandud pitseriga kinni. 
nii et paar lehma ja hobust toast labi pidi wiidama. 

25. martsil ilmunud neli ratsasoldatit, siis tulnud
juure weel 8 ratsameest. Wallawalitsus on natl sinna juha
tanud, iiteldes, see on moisa kraam, mida oma wolil tarwi
tada woib, ilma et selle eest tarwis maksa oleks. 
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22. martsil wiidi mind Lihulast Tallinna elewaatori
kinni. Saal leidsin juhtumisi ,, Tallinna Teatajast" kuulu
tuse, et Miku talukoht 14. aprillil oksjoni teel ara miiii
akse. Koigest sellest siindmusest sai kindralkomandosse 
teada antud, kus minu warandus minule tagasi moisteti. 
5. aprillil lasti mind wangimajast lahti, ilma mingi siiildis
tuseta. 8. aprillil j6udsin Lihula komandantuuri, kus minule
ilteldi, et waranduse saan k6ik tagasi, mille kohta seHe
kohane tunnistus wallawalitsusest walja anti.

· Aga tagasi ei antud midagi. Talitaja ja kirjutaja
walmistasid uue kaebtuskirja iihes nende isikutega, kes 
minu waranduse olid ara wotnud. Walmistatud pikk kiri 
lastud koikidel alla kirjutuda, kes midagi sellest ei tead
nud, mis saal kirjas oli. 10. mail toodi mind Haapsalu 
wangimajasse. 

Koik siiiidistused, nagu madruste tellimine, k5ne
pidamised inglaste tulemisest ja muud siiiidistused, mis 
mitte enam meeles ei o]e, on taieline wale minu wana 
inimese kohta." 

Toolisteklassi wastu sihitud poliitilise surwe korwal 
1okkas koige lopsakamalt ka toorahwa rohumine majan
duslikul ja tooolude alal. Uute karbitud tootingimiste ja 
alandatud palkade ootel panid pea koik ettewotjad iile 
Eesti omad wabrikud ja tehased juba esimestel Saksa soja
wagede maalejoudmise paewadel, 25.-26. weebr., kinni. 
Esiti siindis see ajutiselt, toolistele iiles iitlemata, parast 
Saksa s5jawaew5imude nousolekul ja korraldusel, ilma et 
toolistele siiski oleks lopulikult iiles oeldud. Ja alles moni 
nadal paale too seismajatmist teatati toolistele, �t nad lahti 
on lastud, kusjuures harwa (ainult manes iiks1kus wabri
kus) kahe nadala palk paewa paalt lahtiiitlemisel, nagu 
toolepingud ja seadused seda noudsid, ette maksti. 

Majandusliku roowpoliitikaga katsuti toolisteklassil 
koguni olemise alus ara 55nestada. Maale joudes hakkasid 
uued woimud kohe palawikulise kiirusega koiksugu kolbu
likka toores- ja poolwalmis aineid walja wedama. Asemele 
ei toodud midagi. Toostus pidi paratamata kiratsema 
hakkama. Too1ised jaid toota uulitsa1e, kus neile ainsaks 
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waraks nalg oli. lseloomuliku pildi selle kohta annab 
TaiUinna tooliste arwu wordlus enne sakslaste tulekut 
jaanuari- ja weebruarikuul ja sakslaste siinoleku ajal 
Jimnikuul. 

Tooliste arw oli : 

Bockeri laewatehases . . 
Wene-Balti laewatehases . 
Noblessneri laewatehases. 
Sadama laewatehases . . 
Dwiigateli waguniwabrikus 
Raudtee tehastes. . . . 
Tselluloosi paberiwabrikus 
Lutheri puuasjadewabrikus 
Mayeri keemiawabrikus 
Krulli masinawabrikus. 
Wiegandi wabrikus. 

Jaanuari-weebr.-k. 
. . . .  3000 

. 5000 
730 

. 6000 
1200 
900 

1100 
800 

450 

700 

600 

Juunik. 

230 

550 
1500 
730 
600 
300 
100 

200 
120 

----

20480 3300 

Nii jai juba uksi nimetatud tehastest 17.150 toolist, 
84 protsenti, wabrikute warawate taha. Kindluse ehituse 
juures oli tool tile 10.000 toolise, kes koik ilma toota jaid. 
Toota tooliste hulk tousis nahtawasti iile 20.000. See 
oleks weel marksa suurem olnud, kui mitte Saksa wagede 
sissetulekul suur osa toolisi kui punakaardi liikmed poleks 
lahkunud ja samuti hiljem piiri awanemisel Wenemaale 
poleks rannanud. 

Neis ettewotetes, kus too hiljem jalle algas, walwati 
kohalikkude woimude korraldusel, et toole paasjate hul
gas ,,punaseid" ei oleks. Koik wahegi silmapaistwad too
listeklassi tegelased, kui nad weel enne kinni ei olnud 
woetud, jaeti toolt korwale. 

, Tootingimused tehti raskeks, palganormid rohuti mada-
1aks. Kahenadalaline etteiitlemine teenistusest lahtilaskmise 
puhul muudeti iihenadalaliseks. Enne sakslaste tulekut 
m aksis korraldus, mille jarele ettewotja ka sel korral, kui 
wabrik mone sisemise tootakistuse (nait. materjaali puuduse 
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jne.) t5ttu seisis, tbo1isele tasu pidi maksma. Mak�ti 
kuni 80 protsenti harilikust teenistusest. U ued woimud 
keelasid igasuguse muu tasu noudmise pa.ale tehtud too 
eest ara. Enne sakslaste tulekut Tallinnas makswa palga
tariifi asemele, mis Peeterburi metallitooliste fihisuse ja 
wabrikantide wahel tehtud ja mille Tallinna ametitihisused 
ja wabrikandid m5nesuguse parandusega wastu olid wot
nud, pandi Saksa woimude poolt uus tariif1 mille jarele 
palganormid 2-5 korda endistest madalamad olid. Kindral 
Seckendorfi 5. martsi sundusliku ma.a.ruse jarele ma.a.rat� 
tooliste paewapalk jargmiselt kindlaks (iilem-ida rahas): 

alaealistele toolistele rbl. 65 kop. kuni 1 rbl. - kop. 
oppimata 1 ,, 1 50 ,. 
6ppinud )) 1 ,, 50 2 50 ,. 
eri- ,, 3 4 

See palgatariif sai Tallinnas ja kogu Pohja-EesUs 
aluseks, mille jarele ettewotjad toolistele tasu rnaksid. Mis
sugune kaotus oli see toolistele, see selgub, kui uutele 
palganormidele endised wordluseks korwale seada. 

Paewapalgad olid: 

oppimata toolistele 
6ppinud 
eri- " 
naisterahwaste1e 

1917. a. juulist 
paaie. 

8-10 rbl.
11.60-14 )) 

14-16 ,,
6-14 ,,

1918. a. 16. jaarr. 
kuni 28. weeb:. 
15-16 rbL
16-1-.60 t-

17.60-18 rbL 
13-18 .,

Siinjuures tuleb silmas pidada, et endised palgad olic. 
arwatud kaheksatunnilise toopaewa pa.alt, uued saksaae,or 
sed aga 9-10 tunni too eest. 

Tooliste klassikorraldused olid hawitatud. Toopuudus 
ja nalg oli suur. Hada sunnil ei jaanud muud file, kui 
neidki toowoimalusi, mis olid, ara kasutada. Oldi weel 
onnelik neilgi tingimustel toad saada. 

Toopalkade allakruwimisega ei kainud kasikaes miUe 
tarbeainete hindade langemine, waid iimberpoordud. neid. 



tosteti weel juha uute woimude esimeste k0rra1dustega. 
Leiwa naela ees tuli maksa end1se 23 kopika aseme1 34 
kop., loomaliha naelast endise 115-130 kop. asemel 2 r 
rormeerimata tarbeained pidid tousma juba iihes leiwa

hindade tousuga; weel suuremal maaral aga ainete ii .... 
iildise kahanemise ja piiramata spekuleerimise tottu. 

Kui raske toolisel oli elada, selgitab jargmine waike 
waljarehkendus. Ainult toiduained, isegi Saksa woimud 
poolt kindlaks maaratud hindade jarele ja piiratud maaral, 
laksid waiksele, kolmeliikmelisele perekonnale wahemal 
46 rbl. nadalas maksma. Kui siia juure arwata tooli 
korteri iiiir, kiite, walgustus, riiete ja jalan6ude paranda
mine jne., wahema1t 24 rubla suuruses, siis pidi waik�e 
tbolise- perekonna k6ige kehwem ja puudulikum iilespida
mine, ilma riiete, pesu, jalanoude ja ajakirjanduse mur 
semiseta, 70 rubla nadalas maksma minema. Suurema o a, 
pea 90 prots. oli tooliste nada]ateenistus aga sama sun
dusliku ma.a.ruse jarele, -mis toiduainete hinnad ara maaras, 
koige enam 12 ·kuni 30 rubla, 10 protsendil iileiildise� 
tooliste arwust - eritoolistel - 48 rbl. Puudujaak -
isegi ametlikkude hindade juures ja naljanormi piirid�� 
tu1i 90 protsendil toolistest 40 kuni 58 rubla, 10 prots. -
22 rubla nadalas. 

Puudujaaki po nud aga toolistel millegagi katta. Kui 
aga weel silmas pidada, et tooline nende piiratud norm· -
dega nadalas elatud ei saanud ja neidki normeeritud aineid 
kindlaksmaara.tud hindadega suuremalt osalt miiiigil ei 
olnud, ning neid marksa korgemate, sag dasti mitmeko1 -
sete hindadega tuli osta, siis on arusaadaw, et puudujaa � 
mitmekordseks pidi kaswama. Seda puudujaaki poln d 
kuidagi woimalik katta ka siis, kui tood oli. 

Nii oli lugu palkadega ja selle kitsikusega, mil es:e 
toolisteklass mahakruwitud tootasuga sattus. Teises k .. l
jest aga pikendati toopaewa, et toolist woimalikult po ·a
likult walja kurnata. Kohe katsuti 10-tunniline toopL ·, 
sisse seada. Tooliste wastuseismisel ei saadud aga esia·gu 
�eda eraettewotetes labi wiia. Ainult kroonu ja neis e-a
ettewotetes, ku:: kroonu toid tehti. wiidi 10-tunnili e er -
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paew labi. eda tehti kawalusega" : Koige suurema leiwa
puuduse ajal lubati ner1e leiba, kes wa]mis olid kaks tundi 

_ paewas iile maaratud aja tootama. Parast kadus lubatud 
nael leiba ara ja uletunni-too kuulutati sunduslikuks. 
Saaljuures seletati toolistele, et okkupeeritud mail woimata 
o1ewat liihemat toopaewa pidada kui Saksamaal. 

Nii kadus kroonu ja kroonuga seotud ettew5tetes 
8-tunniline t_oopaew ja asemele astus 10-tunniline; mis 1905. a.
rewolutsioonist saadik oli ara kaotatud. Wedurijuhid ja
raudteeametnikud tootasid enne sakste tuleknt 204 tundi kuus
ja mis tile selle, tasuti kahekordselt. Seegi kord sai saks
test hawitatud. Et kergem raudteelastest jagu saada, sek·· 
toodi Saksamaalt masiniste ja abilisi, keda kui patenteeri
tud Berliini kaupa kiideti. Raudteel on Saksa kord weel
seega esinenud, et raudteelasi igasuguste asjade eest is
tuma pandi. Tallinna politseiarestis tekkis raudteelaste osa
kond. Tuli ette juhtumisi, millest Wene walitsuse aegu
uneski ei woidud naha, et korralik ja teenistusetruu amet
nik ainult iilemuse haa tahtmise tottu wangikotta sattus.
Raudtee wabrikus o.li kiill weel 8-tunniline toopaew, kuid
niisuguste Saksamaa parandustega, et oma 9 tundi toad
harilikult paewa kohta tuli. Laupaewal said toolised ainult
sel teel warem 5htule, et terwe nadal kauem tootasid.

Tooliste kinnitamise asjus wiis Saksa kord meid pool
sada aastat tagasi. Kroonu asutustes oli ennem arstiabi 
toolistele ja nende perekondadele kindlustatud ja ette
wotted maksid haiguse puhul osa paewapalgast edasi, 
kuna eraettewo tes haigekassad tootasid. 

Kroonu ettewotete tooliste kinnitus kaotati niiiid libt
salt ara. Haigekassad jaid suuremalt osalt koik kui selts;d 
kinni, kuni pohikirjade registreerimiseni. Ainult i.ihisele 
haigekassale anti poolkogemata luba asju edasi ajada 
ja tema pohikiri registreeriti ka ara. Parast registree
rimist woeti aga seegi pohikiri -rewideerimisele ja saal 
) alwendati teda seega, et wigastuste korral maksmine esi
mese 13 nadala jooksul haigekassale kohuseks tehti (Ke
renski seaduse jarele maksid haigekassad neid rahasid kinni
t· :eltside kulul). Seega suuremfaH n2iigekassa walja-



minekuid 15-20. Koik teised tehaste ha1gekassad pr d 
kinni ja haiguste korral maksid monel pool wabrikandirf 
niisugust abiraha, nagu enne 1912. a. kinnitusseadus "" 
i1mumist, monel pool ei makstud aga sugugi. Enne sak -
laste tulekut oli haigekassadel oigus walitsuseasutus e 
kaudu sunduslikul teel oma maksusid sisse nouda. Saksa 
woimud kaotasid selle oiguse ara w5i katsusid selle -

lihtsalt korwale hoida. Selle tagajarjel jaid Tallinna triiki
tbolised koik kinnitamata, sest nende peremehed olid oma-
vahel otsustanud mitte maksa ja Saksa walitsus, kelle 
poole haigekassa juhatus pooras, ei arwanud ha.a.ks w6i 
ei leidnud woimaliku olewat maksu sisse nouda. 

Eesti toorahwas on pidanud palju tumedaid paewi 
la bi elama, pikka okkaliste kannatuste rada kaima. 1917. a. 
1·ewolutsiooni woidud aga paisutasid ta lootusi, tostsid a
Letegewuse ja enesemaaramise tungi, kaswatasid ta klassi
teadlikku meelt. Saksa okkupatsioon tombas jalle labi
need lootusrikkad paewad, loi rahena puruks lokkama
�-uswad toowae poilud, tegi waremeteks tema klassilised
l\orraldused, purustas ema organiseeritud j5u, heites fa
ta..:asi naljalooma eiutingimustesse.
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MAAD MAJANDUSLIKULT 
EKSPLUATEERIMAS



B
altimaa oli Saksa imperialismile aastate jooksu1 _ ise-
aranis just majanduslikult ihaldatawamaks palaks. ___ ii:_
loodeti ekspluateerida tema rikkalikka metsi. Si�t 

loodeti walja wedada wilja, karjakaswatuse saadusi, kiu
aineid, isearanis linu, ja wastu anda masinaid, rauda jnc. 
Siin taheti leida oma kapitaalile, millele kodumaa kitsaks 
jaanud, uut tegewusala. Balti sadamate enese katte saa
misega taheti laiendada oma kapitalistliku ambliku kurna
misala edasi idasse, Wene tagamaale. 

Kauahellitatud lootused olid siis 15puks taide lainud � 
Baltimaa seisis w5idetuna imperialistliku walitseja jalgc 
ees. Uus walitseja aga ei tule laia ulatusega majandus
poliitiliste kawatsustega ja organiseerimiskatsetega, waitl 
tema tegewus omandab siin taieliku roowimise ja laasta
mise laadi, nende s5nade k5ige otsekohesemas tahenduses. 
Ei ilhtki sammu astuta kohaliku majanduselu tostmi
seks, waid k6ik on sihitud selle hawitamiseks. W5itja 
paaeesmark on, kuidas woimalikult ruttu ja woimalikult 
palju k5iksugu warasid katte saada ja neid walja wedada, 
kohaliku majanduselu tarwidustest ja hadadest taiesh 
mooda minnes. Selle eesmargi saawutamiseks tootab ta 
pusiwa jarjekindlusega oma w5imu esimesest paewast sellE 
wiimase tunnini. 

Juba esimesel nadalal paale maa enese alla wotmis: 
seawad okkupatsiooniw5imud maa pohjalikumaks majan
duslikuks ekspluateerimiseks sellekohased asutused kaima. 
1. martsil asutatakse Tallinnas rittmeister Koppi juhatuse·
8. s6jawae Roha (Die Rohstoff- u. Handelsabteilung) Haupt
stelle. Selle iilesannete hulgas nimetab pohikiri esimesel
kohal: maal leiduwate tooresainete kogumine ja waljawedu
samuti nende igawiisiline kasutamine kohal. Terna alla
seatakse kogu kaubanduse ja toostuse juhtimine. Pa�Le
selle asutati weel kuus abitalitust (Nebenstelle), mis Ta>
linnas asuwa Roha alla kaisid: N a  r w a (Ida-Tallinnamaa1;
Ta r t  u (Tartu, W5ru ja Petseri maakond), P a r  n 1.:
(Parnu maak.), W i 1 j a n d  i (Wiljandi maak.), Wolmar ja
Pihkwa.



Roha asus koige pa.alt oma tahtsamale paewai.ilesandele� 
sojasaagi kogumisele ja waljawedamisele. S5jasaagi hulk 
oli maaratu, u1atades selles Baltimaa osas, mille sakslased 
Bresti rahulepingu jarele okkupeerisid, umbkaudsete kokku
-�otete jarele u.Je 2 miljardi. Suure osa s5jasaagist moo
dustasid tooresained ja toostussaadused. Tallinnast iiksi 
saadi Roha enese aruande jarele 18. juulist s6jasaagiks: 

3.000.000 marga eest peenmetalle 
500.000 ,, ,, nahka 
350.000 naftat 

4.000.000 ,. kotte 
15.000.000 ,, masinaid 
2.500.000 ,, puid 
1.000.000 ,, gummi 
3.000.000 ,, oHsid, raswaaineid 
4.000.000 ., ,, noori · 
1.000.000 ., asbesti 
5.500.000 ,, rauda jne. 

Juba siin nimetatud waranduste koguwaartus ulatah 
�0 miljonini. Kui weel silmas pidada, et warandus k6ige 
umbkaudsemalt ja madalamalt hinnatud, siis peame neile 
hindadele weel iisna suure protsendi juure lisama, et saa
dud waranduste t6elikku waartust leida. 

Sojasaagi kogumisega kasikaes kais saadud waran
duste waljawedu. Juuli keskpaigas olid iilewalnimetatud 
·varandused juba pea koik Saksamaale weetud. Jarele olid
jaanud ainult nartsud ja puud, mis Roha kawatsuste jarele
esimeses jarjekorras waljawedamisele pidid tulema.

Waliskaubanduse alal koondas Roha koik suuremad. 
,rnhetalituse funktsioonid enese katte. Terna kaubandus
:ikud operatsioonid olid maaratu suured ja kaswasid iga 
kuuga. 1. juuliks oli Roha labikaik 142.708.000 marka; 
1. augustiks oli aga see juba 235 miljoni margani tousnud.

Tahtsamaiks ostuaineteks olid kiutoostuse saadused 
ja linad. Wiimaseid oli juuli keskpaigani juba iile 20 mil
joni marga eest walja weetud. Ka tulewiku kaubanduses 
pidi lina suurt osa etendama. Saksamaa rahuaegist lina 
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far ;vidust 26.000 tonni paale arwates, lootis Roha iga aasta 
Uiwi- ja Eestimaalt linu waljawedamiseks saada 12 kuni 
13.000 tonni timber. Tahtsamateks waljaweo artikliteks olid 
:ka kiutoostuse saadused. Nii oli Rohal 18. juulini koha
Jikkude wabrikute ja kaupmeestega ostulepinguid tehtud: 

kalewi kohta 2 miljoni marga suuruses, 
puuwillariide ,, 25 ,, 
linase riide ,, 7 ,, .. 
wil1a, puuwilla, longa kohta 12 milj. m. suuruses. 

Suuremad riide, lina, willa tagawarad rekwireeriti 
juba alguses. Hiljem keelati nende wabamiiiik hoopis ara. 
Koigist wabrikuis olewaist riide-tagawaradest jaeti ainult 
7-8 protsenti kohalikkude tarwiduste jaoks, iileolew osa
weeti walja.

Sisseweo paaaineks olid sool, maitseained, klaas, gum mi, 
:. ortselaan-asjad ja elektrotehnika artiklid. Roha paberite· 
hawitamise tottu pole woimalik kindlat iilewaadet sisse
ja waljaweo suuruse kohta saada. Igatahes oli waljawedu 
mitmekordselt suurem kui sissewedu. Juuli alguseni oli 
TaHinnast walja weetud weeteel 21 aurikutait, sissewedu 
aga oli 9 aurikut; raudteel ulatas waljawedu sama ajani 
iile 10.000 tonni, sissewedu aga ainult natukene tile 5000 
tonni. 

Nii kui kaubanduses Roha tegewus suurewiisiliseks 
maawaranduste laastamiseks sai, oli lugu ka toostuse alai. 
Et kohe algusest suure hooga k6iksugu kolbulikka toores
ja poolwalmis aineid, samuti kiittematerjaali walja weeti ja 
asemele midagi ei toodud, siis pidi sarnase majandusliku 
roowpoliitika paratamata tagajarg olema toostuse kiratse
mine, . mis ka kohe algusest maad leidis. Tallinnas iiksi 
hmges selle tagajarjel tooliste arw 20 tuhande paalt 3 
tuhande pa.ale. Ainsaks alaks, kus kiratsemine k5ige· 
wahem, oli kiu- ja paberitoostus. Ketramise- ja kudumise
wabrikud jatkasid oma tood pea koik kogu okkupatsiooni-
3ja kestes, kuigi wahema toojouga kui enne. Teisel kohal 
oma tootamise intensiiwsuse poolest seisis paberitoostus,.

mis esiaigu kull Ianges, kuid suwe lopupoolel jalle suu-
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rema hooga kaima sai. Muud pusiwamad toostusharud 
aga olid koguni soikus. Ka ei olnud sakslased nahtawasf

tulewiku jaokski mitte nert'de elustamisest huwitatud. AinuH 
Wiru ranna polew kiwi leidis pisut su remat tahelepaneku 
nende poolt. 

Taielikus kokkukolas majandusliku roowpoliitikaga 
kaubanduse ja toostuse alal oli okkupatsiooniwoimude laa� -
tamismajandus ka metsaasjanduse alal. Meie linnad olid 
suures kiitteainete kitsikuses, mis talwe tulekul weel suure
maks ahwardas minna. Kogu siinoleku ajal aga ei liigu
tanud okkupatsiooniwoimud s5rme otsagi eeltoodeks, kuidas 
meie linnasid kaesolewaks ning tulewaks puude hooajaks 
ki.ittematerjaaliga warustada. Ja ometi jaid Wene kroonuh 
maaratumad mitmekiimnetuhande - siillalised puude taga
warad maha. Need tagawarad aga weeti suurelt osait 
walja ja pea sama suurel maaral sattusid nad hangeldajate 
katte, kes sajadtuhanded ,,puhast" oma tasku ajasid. 

S5jawae osad ja asutused wotsid puid harilikult ilma 
mingi tasuta. Ja need ei olnud .mitte in5ned silllad, waid 
sajad. Nii naituseks on ainult iiks waeosa, 119. pioniir
park, 162 kantsiilda puid saanud, ilma et nende eest kopi
katki metsadewalitsuse kassasse oleks makstud. 

Kroonuwaranduse 'warastamine ja sellega hangelda
mine 6itsis metsaasjanduses sama lopsakalt, nagu koigil 
muilgi majanduslikel aladel. Kogu puu-tagawarade walit
semise korraldus seati nii, et w6imalik oleks neid waran
dusi wastutust kartmata warastada. 

Puude operatsioonideks oli ees5igus pea taiesti paru
nite kaes, kes iiheskoos juutidega asju ajasid ja operat
sioonide 6igust muidugi oma kasuks tarwitasid. Mitme
suguste ettekaanete all la.ks puid ja metsawarandusi suurel 
hulgal kaduma. Nii naituseks weeti Tartu pool raudteele 
selleks metsa ehitatud juureweo - haru mooda puid walja, 
i.ilepaa 550 kantsiilda. Nende waljawedamisel on aga weduri 
kiitteks puid ara tarwitatud terwelt 342 kantsulda. Kui 
seda silmas pidada, et waljaweo-teeharu pikem ei ole kui. 
umbes wiis wersta, siis ei ole kiill usutaw, et nii luhike · 
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�eks weoks terwelt 75 protsenti weetawaist puudest wedurl 
ktitmiseks ara kulub. 

Puude kattesaamise holbustamiseks lubasid okku
patsiooniaegsed korraldused selleks wahetust toime panna. 
Kui naituseks k�llelgi Tallinna eraisikul woi asutusel oli 
puid Walga iimbruses, siis w6is ta nende oma puude ase
mele kusagilt Tallinna lahikonnast kroonu puid saada, oma 
puud wastutasuks kroonule andes. Eraisikule, puude oma
nikule, oli see korraldus kasulik. Paa.le kiiretna puude 
kattesaamise pidi see ka weel odawam tulema, sest kauge 
wedu raudteel jai ara. Tegelikult aga ei olnud see mitte 
nii. Nende wahetusoperatsioonide wahemeesteks olid jallegi 
hangeldajad, paaasjalikult juudid. Ilma nendeta ei olnud 
operatsioon iileiildse labiwiidaw. Ju,udid aga wotsid oma 
kasuks mitte ainult araj�awa kahekordse weokulu, waid 
paale selle weel iisna tuntawa osa puude hinnast. Wahe
tuse teel puude kattesaamist holbustades, n5udis juut era
omanikult, et ta oma puud odawamalt ara annaks, kroonu 
puude. eest aga korgemat hinda maksaks kui kindlaks oli 
maaratud. - Otsekoheselt okkupatsiooniwoimude juure 
minnes sarnase puude wahetuskauba ettepanekuga, saadi 
harilikult wastus, et puid ei ole. Nii naituseks wastati 
maikuul iihe Tallinna wabriku wolinikule. Kuid moni paew 
hiljem wiis juut sama wabriku ettepanekul puude wahetus
kauba okkupatsiooniw5imudega korralikult labi, saades 
selle eest muidugi ,, wastawa" tasu. 

Kroonu puudega ,,aritegemiseks" ja nende warasta
miseks loodi igasuguseid kombinatsioone, kusjuures kont
rolliw5imalustele tee hoolega kinni pandi. Selleks ots
tarbeks seati ka kogu raudtee asjaajamine nii sisse, et 
tagantjarel kontrolleerimine waga raskeks, kui mitte ko
guni woimatuks ei saanud. Nahtawasti oli niisugune kord 
koigil Saksa wagede poolt okkupeeritud maadel selleks 
sisse seatud, et woimudele sahkerdamise tarwis kaed ha.3ti 
wabaks jatta. 

Koige awaramaks maa majandusliku ekspluateerimise 
alaks oli toitlusasjandus. See woeti Saksa waeintendan
tuuri katte, kelle all kubermangu, kreiside ja linnade warus-
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tuswalitsused seisid. Et toitiusala ruustamist katsuda ara 
hoida, jaid Tallinnas endise toitluskomitee tegeiased -
-eestlased toitlusasutustesse edasi ja piiiidsid k6iki maarusi 
ja rekwisitsioone wahemalt toitlusasutuste kontrolli all 
hoida. Kuid warsti selgus, et seda kontrotli woimata oE 
Ia.bi wiia, sest et Saksa waeulemused maal kuberm.mgu 
warustuswalitsusega ei rehkendanud. .Kuna Eestimaal endal 
toiduainetest kibe puudus oli, kaswas waljawedu iga pae-· 
waga. - Eesti tegelased lahkusid kubermangu toiUus
walitsusest 20. aprillil, oma margukirjas Pohja .'orpu:e 
waljaintendandile naidates, et maksew kord ja sojawoimud 
kohaliku rahwa toitlushuwidest sugugi ei hooli ja kui nii 
asi edasi kestab, siis jaaks Eesti esitajad toitlusasutustes 
ainult warjukatteks rahwuswaheliste konwentsioonide rikku
misele, kuna neis konwentsioonides okkup�eritud maade 
toidutagawara w66rsile rekwireerimine on keelatud. 

Rekwisitsioonid suurenesid ja laienesid. Mitte ainult 
wili ja muud p6lluto5 saadused ei kainud sundusliku wo5-
randamise alla, waid ka toostuseks kolbulikud toore ained 
ja poolwalmis ained, peened metal.lid, keemilised ja puu -
ained, gummisaadused, will, puuwill, long, siid, igasugune 
nahk, liim, raswad, olid jne. Tegelikult pandi kinni ka 
Tallinnamaa warustuswalitsuse petrooieum, nafta, sool ja 
muud ained, mis nimetatud asutuse kaudu jaotusele uh . 
Koik nimetatud ained pandi kinni ja rekwireeriti waijaweo 
otstarbel. 

Rekwisitsioonid maa1 kaswasid iga paewaga. Wilja .. 
seemegi ei jaetud selle a1 t wabaks. Mitmel pool pandE 
kiilwi ajal seemendamine seisma ja nouti seemnewHjast 
20% araandmist. See kask tekitas maaratumat arewust 
maaelanikkude seas. Asi iaks lopuks nii kaugele, et m5"1el 
pool moisates seemet oosi maha tehti. 

Juuli algul wahendati uuesti maarahwale jaetud wilja
tagawarasid, kusjuures mitmel pool uue loikuserd, .... c. 
enam kui 1 ½ kuuks, rohkem ei jaetud kui 25 naela iahu 
perekonna paale. 

Rekwisitsioonidest oU wilj.a wotmise konval wee! k ;i e 
raskem koh�Hkule rahwamajandu1.sele loomade rekiyvVit-



sioon, mida paale muu weel isearanis iilekohtusel w·L1 
1oimetati. Kuna talumeestel koige tarwilikumad piima • 
lehmad ara wiidi, woeti m5isatest harilikult ainult ilks e k 
kaks Iooma. 

Toiduainete rekwireerimisel piiiidsid sakslased iga 
wiisi selgeks teha, nagu laheksid need ained kohalikkurl� 
linnade toitmiseks. Isearanis rohutati seda sagedates sunn> 
artiklites, mis toitluskiisimuse kohta ajalehtedele awalda
miseks saadeti. Tegelikult aga weeti wili walja ja linnad:1: 
toitlusasi oli k5ige wiletsamas sehmkorras. 

Sel ajal, kui Saksa wagede jaoks nouti liha 3 nael 
nadalas inimese kohta, oli liha norm linna elanikkudele 
3/-1 naela nadalas. Toepoolest aga ei antud tihti sel'egf 
normi suuruses. Weel pahem oli seisukord leiwaga ja 
kartulitega. Waatamata selle pa.ale, et nende ainete rat
sioonid aarm useni waikesed olid, pi did siiski linnaelaniku _ 
tihti nadalate kaupa neistki ilma olema. Toiduainete pu · -
dusel ei jaanud walitsewa terrori paale waatamata toitlu . 
rahutusedki t5usmata. Nii oli lugu Paides, hiljem ka 
Tallinnas. 

Isearanis ahwardawaks laks toitlusolude seisukor 
siigise poole. Nii kirjutab naituseks Tartu kohta ,, Posti
mees" 4. nowembrist: ,,L6ikus on juba selja taga, kuid 
linna toitlusametil on ainult 29.000 puuda umber kartuli 
ja 30.000 puuda umber rukkid. See ei ole oieti tagawara. 
vaid otsekohene tarwituskapitaal. 

,, Kui toitlusasi kuni , jouluni wahegi korralik taha: _ 
olla, siis peaks praegu, nagu enne kawatseti, umbes 110.0 -, 
puuda umber rukkid ja 300.000 puuda umber karturd 
koos olema. 

,,Praegu maksab raudteekeeld. Raudteekeeld pardi 
selleks maksma, et maad toiduainetega warustada, nagu 
teatati. l(uid Tartu toitlusamet on selle aja sees ainu· t 
4 wagunit kartulid saanud. Muu seas on meil kindla .i 
teada ... , et Tartu maakond Riiga warustab. Jogewa· c 
saadetakse suuremal arwul kartulid Riiga. Sa.alt on .·11 i 
siiamaani rohkem kartulid Riiga lainud kui neid Ta- u. 
toitlusamet on aanud. Tartu toitlu amet se1etab aga. et 
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. aaelanikud kartulid ei toowat, kuid ometi jatkub neid 
��isie maakondade warustamiseks". 

Tallinnas oli nowembri algul toitlusolude seisukord 
z. · i kriitiline, et wilja - tagawarasid ainult paariks paewaks
iatkus. Koosolekul, mis olukorra lahendamiseks kokku
�-utsuti, pandi ette wilja wabakauplus maksma panna.
Ettepanek lt1kati tagasi ja leiwanorm wahendati senisest
1/2 naelast madalamaks.

Toiduainete waljameelitamiseks tarwitati koiksugu abi
nousid. Rekwireerimistel anti lootusi, et toitlusolud tule
wikus paranewad, kui Ukraina ja Rumeenia wiljasalwedest 

s siia hakkab j6udma. Et wilja rutemini katte saada, 
�uulutati walja n. n. warase peksu auhinnad ja nimelt 
L nowembrini 1918 - 15 mk. 100 kg. eest, 1. detsembr. 
- 10 mk. jne. Tegelikult kujunes aga asi nii, et au
hindu mitte warase peksu eest ei antud, waid wilja warase
aratoomise eest. Saksa ersats-wiingi woeti wilja walja
meelitamiseks appi. Nii naituseks awaldas Kuresaare linna-
aa jargmise teadaande: ,,Kuna linnaelanikkudel toidu

ainetest suur puudus on, kutsub linnawalitsus koiki pollu
. idajaid iiles wilja puhta raha eest linnawalitsusele andma . 
• gaiiks, kes iihe tsentneri (3 puuda) wilja ehk 3 tsentnerit
kartulid annab, saab luba linnapoest pudeli konjakit ehk
pudeli rum mi osta".

Ohest kiiljest koiksugu meelitustega talumeestelt 
wilja katte saada katsudes, pandi teiselt poolt samaks ots
:arbeks waljud surweabinoud nii rekwisitsioonide juures 
: ui toiduainete wabakauplemise wastu maksma. 

Rekwireeritud toiduained aga saadeti wagunite kaupa 
maalt walja. On raske kindlaks teha waljaweetud ainete 
hulka. Kuid julgesti woib utelda, et see miljonite puuda-
. eni ulatas. Nii oli naituseks Eestist Saksamaale saat
rniseks maaratud kartulid 3.600.000 puuda. Liha rekwi
reeriti Pohja-Eestist kubermangu warustuswalitsuse kaudu 
�. martsist kuni 1. oktoobrini 168.271 puuda, millest koha
.: kude linnade ja alewite jaoks ametliku kokkuwotte jarele 

i 41.137 puuda 10 naela, s. o. ainuit _._/"' kogu rekwi-



reeritud lihast, kolm korda suurem osa laks sojawaele ja 
.3aksamaale. 

Paale ametiasutuste la.bi saadetud toiduainete laks

neid palju maalt walja weel Saksa sojawaelaste kaudu. 
Wiimastel oli luba iga paew iihe naelalise paki Eesti
maalt kodumaale saata. Seda w6imalust tarwitati laialt. 
Paalegi oli saatmise holbustamiseks waeosade staapides 
suuremal arwul selleks tarwilikud karbid walmis. Asja
tundjate arwamise jarele la.ks sel teel wahemalt 6000 naela 
tarbeaineid (paaasjalikult mune, w5id, sealiha, seepi, pipart 
jne.) iga paew Eestimaalt Saksamaale. Kui siia juure weel 
arwata need maaratumad pakiwirnad, mis koju puhkusele 
soitwad Saksa sojawaelased raudteel kaasa wiisid, siis 
·.voib kiill tielda, et ,, erateel" waljaweetud tarbeainete hulk
12.000 naelani paewas tousis.

Suur osa toiduainetest, mis Saksa s6jawaelased oma
kodumaale saatsid, oli kohalikelt maapidajailt odawate
ersatz-sigarite ja. samasuguse konjaki ning rummi wastu
saadud, tihti aga olid nad iihtlabaselt kohalikkudelt elanikku
delt ara w6etud. Toiduainete wedamine ilma sellekohase
loata oli keelatud. Maanteedel otsiti kiilameeste wankrid
ja jalakaijate kimbud, raudteerongides kasipakid la.bi.
Toiduained woeti koik ara - ka k�!}1met muna ja naela
woid ei jaetud omanikule katte. Arawoetud toiduained
toimetati harwa toitlusasutustesse, pea alati kadusid nad
kui tina tuhka. Ainult seda wois tahele panna, et Saksa
sojawaelane, kes labikaigukohtades ametis, iga nadal wahe
malt i.ihe paariktimne-naelalise paki kodumaal.e saatis.

Nagu mujalgi, nii walitses ka toitlusalal koige laia
wiisilisem hangeldamine. Seda toirnetasid k6ige pa.alt woi
mud ise ametlikuit. Rukki hind oli ki.ilas 5 rbl. 60 kop., 
rukki leib linnas aga maksis 34 kop. nael, s. o. 13 rbl. 16 kop. 
puud. Leiwa kiipsetamise ja jagamise kulusid iisna korgelt 
arwates, jai siiski asutustele 1000/o timber puhast kasu. 

Samasugune lugu oli lihaga. Nii maksti Tartu maa
konnas loomaomanikkudele looma eluskaalu puuda eest: 
] . sort - 25 rnrk. ja 2. sort - 20 marka. Maakonna 
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toitlusamet andis loomad linnale, nimetatud hinnaie oma 
kasuks weel 20 protsenti juure lisades. 

Looma eluskaalu pa.alt saadakse pool puhast hha. 
Seega tuli liha nael maksma: 1. sort 1 mrk. 50 p., 2. sort 
- 1 mrk. 25 p. Paa.le selle saadi weel sissetulekut loo
made nahkadest, maksudest ja m., millest weo, tapamaja,
osa teenijate palkasid kaeti. Kui ka miiugi, palkade
ja igasuguste kulude jaoks weel 20 prots. juure lisada, sii:
pidi liha nael maksma: 1. sort - 1 m. 80 p. ja 2. sort __:__
1 m. 50 p. Linnarahwale aga mfiiidi koik liha uhe hirr,
naga - 2 m. 80 p. nael, s. o. enam kui uks mark naela.
pa.alt kallimalt kui liha k5igi kuludega kokku arwate::
maksma laks.

Toitlusasja korraldamine anti kahtlase kuulsusega 
sahkerdajate katte, kes enesele ja ,,oma meestele" koik
sugu »kasusaamise" woimalused awasid. Nii maarati Eesti
maa toitluskeskkoha abiesimeheks tuntud sahkerdaja Kur: 
Schmidt, kelle ilks esimene samm oli kartulite iilesostmis� 
monopoli oma agentidele anda. - Jahwatus ja leiwategLt. 
Tallinnas koondati ,,oma meeste" Rotermanni ari katb:, 
Jahwatusraha tosteti endise I rbl. 20 kop. paalt 1 r. 80 k. 
paale, hoolimata tooliste palkade wahendamisest. - Juur
wilja, marjade jne. jallemiiiimiseks ostmise ainuoigus anti 
Kirchbachi maarusega 31. VII kogu Eesti- ja Lii wimaal 
Belostoki juutide Hubermanni ja Seroni katte. 

Kogu okkupatsiooniw6imude maa warustuskorraidu: 
sai s6na otsekoheses mottes maa warastamise, rtiiistam::::e 
ja laastamise korralduseks. Warustuswalitsused wotsid maal 
re�wisitsioonide ja muude abinoudega .vilja ning mu.id 
toidu- ja tarbeained kokku, et neid Eestimaalt wa1ja. Sak�a
maale saata, sellega maad mitte warustades, waid iaasta
tes. Tosi, ka warustati, kuid Saksamaad. 

Meie maa warustusasutused seati ka weel teistsuaus2: 
teel Saksamaa warustamise teenistusse. Iseloomutik

.:::-

or, 
kuidas seile poolest kasutati Eestimaa Maawarus:u s-i£cSk
kohta (Landes-Versorgungs-Zentrale). See pidi olema ka t� -_ 
nalgiwa Saksamaa warnstustegewusete: tema nime[,t: .:u.1. · 
mondagi Eestimaal tarwis olewat produkti, :mi 1 mia 
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Eestimaa elanikkude:�e: jagamiseks, waid edasi aatmisek 
Sak amaale. Maawarustus-keskkoht tegi suuri raha- ja kauba-
peratsioone, korraldas iiha, kohwi, marmelaadi jne. si s �

v:edu, kuid see koik pidi randama edasi Saksamaale, ku a 
Eesti oma ni mega pidi woimalikuks tegema Saksamaale 
keelatud tarbeaineid sisse wedada. 

Okkupatsiooniwoimu langemise jarele sai Eesti aja
ki janduse - bilroo kaudu laialt teatawaks paar illustreeri
\ ·at mahinatsiooni, mis sakslaste Maawarustus-keskkoha 
t�gewusest kiillalt selge kujutuse annawad. 

Juunikuul palus Maawarustus-keskkoht Eestimaa riiii
te!konna wastutust Rosen ja Ko. juures tehtawa 750.000-
margalise laenu kohta, millega Daanimaalt Eestimaa ela
nH·kudele liha pidi ostetama. Kohe teatas riiiitelkonna 
sekretaar Maawarustus-keskkohale, et riliitelkond laenu was
tutuse enese pa.ale wotab, rnillele arwatawasti raha laena
m1ne ja lisa muretsemine jargnes. Kuid Eestimaa elanikud 
�eda liha ei saanud. 

Teine kaubanduslik kombinatsioon, mida jallegi Maa
,,·arustus-keskkoha kaudu korraldati, pandi toime ka juuni
kuul ning oli juba palju keerulisern ja laialisem. Keegi 
Helsingis olewa Jonnsoni ja Ko. a.ris teeniw isik H. Busch
mann pidi wahemeheks olema waljamaalt 1.100.000 kilo 
·. a, 75.000 koti kohwi, 30.000 kilo marmelaadi muret~e

misel, mille Maawarustus-keskkoht mone Soome asutuse
woa kodaniku nime paale pidi saama, et kauba neutrar -
t�::>di kohta mingit kahtlust ei t5useks. On jarele jaanud
suur kirjawahetus selle asja kohta, mis koike seda peeni
kest sepitsust paljastab, kuidas raha Saksamaalt kaupade
�.e:t pidi katte toimetatama, kuidas Ameerika ja Inglismaa
ubasid muretseti kaupade sisseweoks neutraal-rahwaste

t itmiseks, kuna Eestimaa elanikud kiill kiiiinewaartki kasu
s� lest warustuswalitsuse agarast tegewusest ei saanud. -
!'as need kaubanduslikud operatsioonid lopule j5udsid
1 .... -i tegi silndmus e kaik neiie enneaegu otsa, selle kohta 
puuduwad teated, aga nendest sepitsustest on siiski pae ·
sei�elt naha, et Sa ·sa woimud warustasid Ee�timaa waru_
tn.as\ alitsuse kaudu m�tt"" Eestimaad. waid Saksamaad. 



Wee! oli uheks suureks rahwa majandusliku eksplua
teerimise abinouks madal rahakurs. Wene rahale, mis 
enne okkupatsiooni meie maal ainsa maksuwahendina 
kaimas oli, maarati kindel wahetuskurs: Kerenski ja duuma
raha - I mark, tsaariraha - 1 mark 25 penni. See oH 
ajal, kus Wene raha kurs rahwuswahelisel turul marksa 
korgem oli kui naituseks Wene rubla Ziirichis 1 m. 45 p. 
ja ·stockholmis .1 m. 52 p. maksis. Kui silmas pidada, et 
meie maal okkupatsiooni eel palju just Kerenski raha liiku
mas oli, mille kurs nuiid isearanis madalaks rohuti, siis 
woib kahju, mida kindel rahakurs meie rahwale toi, miJ
jonite paale hinnata. 

Kokku wottes koigilt aladelt kaotused, mis meie rahwa
majandusele Saksa okkupatsiooni ajal osaks said, woime 
nende kogusuuruse kiimnete ja sadade miljonite paale ar
wata. See oli sona otsekoheses mattes riiiistamise ja 
laastamise aeg meie kodumaa majanduselus, mille tag2-
jarjed ei kustu nii ruttu meie tu}ewikus. 
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BALTI HERTSOGRIIKI LOOMAS



K
([)he paale �si11;1_es_t w5id�joowast�st asuwad .�u�d woi
mud Balt1 mg1 loom1se eeltoodele. Balt1 teodaal
woimul oli jalle woimalus maa elus juhtiwat poliitikat 

ajada. Endistei aegadel maa walitsemise asja waaramata 
ja:rjekindlusega ainult aadeli huwides juhtides, oli tal wahe 
wajadusi rahwa arwamisest huwitatud olla, samuti seda 
nii ehk teisiti oma seisukoha kindlustamiseks demonstree
rida. Ka 1918. a. polnud feodaalkorra upitajail · tarwis 
teistsuguseid teid oma tahtmise teostamiseks walida, nii
palju kui selleks Saksa waejuhatuse nousolekut ja toetust 
farwis laks. Wiimasele oli kiillalt aadeli tahtmist ja soowe 
teada. · Ja need olid awaldatud Eestimaa riiiitelkonna komi
tee poolt 30. now. 1917. a., kus riliitelkonna omawalitsust 
ainsaks maa seaduslikuks asutuseks tunnistades otsus
fati Eestimaa Wene riigist lahtiloonuks kuulutada ja paluda, 
et ta tihes Kura- ja Liiwimaaga Saksa woimu alla w5etaks. 
15./28. jaan. 1918 anti see otsus Stockholmis Wene nou
�ogude-wabariigi saadikule Worowskile teada. 

Kuid Balti aadelile polnud tema ,,enesemaaramise" 
ieostamiseks weel kiillalt Saksa waejuhatuse toetusest. Weel 
�Jli tarwis, ja seda esimeses joones, Saksa riigipaewaga 
rehkendada. Ja et moisnikuseisuse soowile wahegi demo
krnatlikku 16hna anda, selleks oli tarwis seda pisutki aja
;whasema sildi all walja tuua. Seisuse ptitided pidid mi
nema rahwa tahtmise eest. Selle ,, rahwana" otsustasid 
saKslased esitada kohalikest elanikest ,, walituid", kelle 
poolt enam-wahem saksasobralikkust oodati. Seejuures 
toimetati nahtawasti La.ti wanameelse Weinbergi erakonna 
tegelase Krastkalni n6u jarele. Nimelt saatis Krastkaln 
Eestimaa okkupeerimise ajal Saksa politiikategelastele 
margukirja, milles ta seletas, et kohalik rahwas omas ena
muses waewalt saksasobralik on ja Saksamaa kulge liitu
n�ise poolt ei haaletaks. Kuid oma 1906. a. praktika jarele 
p1das ta woimalikuks lootusi awaldada, et kui wallawane
mail oma esitajaid lasta walida ja neid ruttu kokku ajada, 
kui esimene holbutunne, mis enamlaste hirmuwalitsuse alt 
paasmise tagajarjel tekkinud, weel kadunud pole, siis nad 
ehk rnhwa eest sakslusele soowitawad otsused teeksid. 
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Koige paalt tehti se11ega katset Kuramaal, kus �e:e 
sakslastele ka hasti onnestas. Selle jarele otsustas Liiwi-
maa moisnikkude maapaew, mis Riias 22. martsi um bcr 
kokku tuli, ja 28. martsil ka Eestimaa riiiitelkonna maa
paew oma piirkonnas samasuguseid seisuste esitusi luua 
ja neile riiiitelkondade otsused kinnitamiseks ette panna. 
Need esitused pidid olema ,,maakogud" (Landesversamm-
1ung), mille koosseis riititelkondade poolt ara maarati. 

Enne ,,maakogude" walimisi tehti weel mitmed katsed: 
allkirjade korjamisega talurahwa meeleolu teada saada ja 
seda soowitawaisse roobastesse juhtida. Wiljandis aet 
mitukiimmend wallawanemat kokku ja pandi neile ette 
waldade nimel palwekirjadele alla kirjutada, kus Eestirna2 
liitmist Saksa riigi kiilge paluti. Kuid wallawanemad pa.a.it 
mane iiksiku iitlesid sellest ara ja asi jai katki. Ka muja. 
naituseks Laanemaal, katsuti samal teel wallawanemail: 
allkirju saada. Kuid ka siin polnud 5nne. Siis hakati all
kirju talusid mooda korjama, kusjuures pariti, kumba 
soowitakse, kas sakslaste woi enamlaste walitsust. Ku
sakslasi taheti, saal kirjutati kogu pererahwas files kuni 
imewate lasteni. Nii saadi Lihula ja Kirewere wallas, 
kummastki file 400 ,, allkirja", Massust iile 50. SiL; 
soitis saatkond, mille ninameheks Lihula apteeker Fab
ritsius ja liigeteks J. Koppelmann, Kirbla koster ja walla
kirjutaja Jaanson, Saksa sojawaelastest igal sammt:, 
jarele walwatud, Tallinna ja andis saal 18. martsil margu
kirja kindral Seckendorff'ile, millest okkupatsiooniwoimuci 
ajalehtedes juubeldades teatasid. Allkirjade korjamise kat
sete nurjaminek suuremas osas kohtades naitas, et ka talu
rahwa keskel saksasobralikkus wahene on, suuremalt osal • 
aga koguni puudub. Meeleolu sakslaste wastu aga woic 
iga paewaga weel jahedamaks minna ja selleparast katsu i 
,, rahwaesitus" woimalikult ruttu kokku saada. 

Walimised ,,maakogudesse" woeti kahku ette, ilma 
et kawatsetawast kogust ja tema iilesannetest enne midagi 

leks teatatud. Walimisi piiiiti ajada w5imaliku1t tasa ja 
.:oduselt ning eraldatult. Enne walimisi aga tehti :✓-al a
,vanemate endi keskel pohjalik puhastustoo. Suuremas 



osas kohtades sea ti tsaari-aegsed wallawanemad k_ohtade· c, 
paljudes kohtades ka Kerenski-aegsed, selle jarele, kuiaas 
sakslased neid usaldasid. 

See, kuidas wallawanemaid ,, maakogudesse" waliti ja 
kuidas saal asju aeti ja otsuseid tehti, iseloomustab kuju
kalt neid wiise ja w5tteid, kuidas okkupatsiooni ajal meie 
maal ,,rahwa haalt" tehti, nii et meie selle juures pike
malt peatame. 

Liiwi maakogu pidi koos seisma 32-st suurpollu
pidaja, 32-st waldade, 7-st riiiitelkonna, 8-st waimulikkude 
tnimelt Liiwimaa praostid) ja IQ.st linnade esitajast. Igast 
iinnast pidi linnapaa ehk biirgermeister olema, kes, nagi,;_ 
teada, Saksa waewalitsuse poolt nimetatud ehk tema ette
panekul Saksa wolikogude poolt walitud. Ka pidi we2� 
ulikooli asemik olema. Talurahwas pidi wallawanematE: 
saadikute labi esitatud olema. Seks pidid wallawanemac 
igast· maakonnast, oli see suur w6i waike, 4 saadikut wa
lirna. Selleks otstarbeks oli maaratud maakonna direktoritel 
maakond nelja osasse jaotatud, kus igas jaoskonnas ilk: 
asemik waliti. Tartu maakonnas saadeti walimiskasud 
'.29. martsil iaiali ja walimispunktideks maarati Kambja. 
Rongu, Wara ja Jogewa. Walimised olid 3. aprilli paale 
maaratud. Kokkukasutatud wallawanemad on Rongus: 
Kambjas ja Waral seletanud, et nemad maa ja rahwa eliu 
puutuwaid t1leiildisi poliitilisi ktisimusi waldade poolt pole 
v;alitud otsustama, seks on Eesti Maanoukogu eelmisel 
aastal seaduslikul teel walitud, mida peaks kokku astucc: 
1askma, ja on loobunud walimistest. Ainult Jogewal r 
walimine, k6igi wallawanemate wastuwaidlemiste paait 
waatamata. kreisi direktori Luua v. Oettingeni r6hul siisk: 
toime pandud. Nii J5gewal kui ka mujal on katsutud ka 
waljastpoolt kandidaate iiles seada haritlaste ja keele
oskajate hulgast, keda aga ei ole lubatud walida, kask1de::
seda teha ainult walijate wallawanemate hulgast. Kolme� 
jaoskonnas, kus walimised nurja lainud, on 7. apr. homm. 
ut�ed kasud parale tulnud, weel samal paewal uutele wali
m1stele tulla. Oettingen on jalle koosolekuid juhatanud, 
esiti Waral ja parast Rongus, ja labi rohunud, et saadik·d 
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Riiga ikkagi waliiud. Rongus ei ole ka seekord kedag1 
, ·alitud ja selleparast on v. Oettjngen Rongu wallawanem3 
Huiki omalt poo'lt nimetanud ja teiseks weel Kirepi walla
wanema Ottase asetaitjaks igaks juhtumiseks Riiga kaasa 
kaskinud tulla, et tarbekorral arwu taita. Oleiildse ei ole 
�eistele walimistele paljud wallawanemad hilise kasusaamisc 
parast ilmuda saanud. Ottas oli oma saksameelsuse poo
!est tuttaw, Huik aga kui selgroota inimene. Ottas olev, at 
warem sakslaste siiakutsumisest palwekirjas osa wotnud. 
:Vorumaal, aga osalt ka Tartumaal ei. ole sugugi seletatud. 
mis otstarbeks nimelt see Riia koosolek kokku kutsutakse. 
Worumaal olla kohati seletatud, et ta maa toitluskiisimuse 
parast olla kokku kasutatud. 

Kuidas Riias ,,rahwaesitust" tehti, seda jutustawad. 
osawotjad wallawanemad, mille kokkuwotte, mis omal aj&1 
lfEesti Paewalehes" Peeterburis, hiljem ka waljamaal triikitud 
,,Materialien zur Beleuchtung der Lage in Estland" ilmus, 
!(a siinkohal toome. Wallawanemad jutustawad: 

8. apr. 1918 anti meile Tartus landrat v. Oettingeni
poolt, kes kreisdirektor on, priipiletid Riiga s5itmiseks 
1. klassis ja kasti sama paewa ohtul Tartust minema s5ila.
Riias olla meie jaoks korterid walmis Kommerzhotellis.
Tartu maakonna wallawanemate poolt walitud asemikud
Lampmann Kongotast (Kambja walimisringkond), Aleksan
der Annok Luunjast (Wara walimisringkond) ja Karl Asper
Laiuselt (Jogewa walimisringkond) soitsid iiheskoos. Ka
;noisnikud ja teised Saksa esitajad s6itsid i.ihes. Riia ~ 

juhatati meid Kommerzhotelli korterisse, oeldes, et weei
,amal paewal, 9. aprillil, eelkoosolek peetakse Waikse Gil e
ruumides. Enne ohtust koosolekut kais praost Jiirmann
kuulatamas, mis seisukoha wallawanemad tahawad wotta ..
Terna seletas, et suurel koosolekul tuleb otsustamiselc
kusimus, kas Wenemaa alla jaada woi temast lahti iitelda,
ja maanoukogu walimine. Omalt poolt se1etas ta, et Wene
maa alla jaamine woimata · on ja Eestimaa kasudele ei
•asta; iseseiswust ei • joua Eesti oma riiklik kord kaitsta ;

Rootsimaa alla, kuhu me wanade haade aegade parast 
igatseksime, ei saa meie minna, sest et see erapooletu riik 
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on ja Saksamaa wastu ei taha minna; lnglismaa on kauge .. 
ja ei saa meid oma kaitse alla wotta ega meid aidata ; -
meil ei jaawat muud tile, kui Saksamaa alla minna. 

Kell 9 5htul oli eelkoosolek Waikse Gilde saalis>

kuhu koik saadikud olid kokku kogunud. Eesti walla
wanemate hulgas puudus Toom Pollist, kes weel parale 
polnud joudnud. Latlastega ei saanud Eesti wallawanemad 
mingisse iihendusesse astuda, sest et Eesti wallawanemaist 
keegi Lati keelt ei osanud ja Saksa keelt ainult paar meest 
oskasid, ja latlastest oli ka teadmata, kas ja kui pa1ju 
neist Saksa keele oskajaid oli. 

Paale walitud wallawanemate asemikkude, nimelt -
Ta r t  u m  a a l t: Aleksander Annok - Luunjast, Karl Asper 
- Laiuselt, Lampmann - Kongotast; W i l j a n d  i m a  alt:
Juhan Pold - Leebikult; J. Eigo - Wana - Woidust, H.
\Vasmann - Imawerest; W 6 r u m  a a 1 t: Daawet Raud
sepp - Wana-Koiolast, Julius Niggols - Rasinast (Rapi·· 
nast), Jaan Paide - Nursilt, Peeter Koemets - Wana
Antslast; P a r  n u  m a  a 1 t: Tonis Puust - Torist, Jakob
Mattik - Reiust, Mitt - Woltwetist, oli weel Tartu maa
konnast Rongu jaoskonnast kreisdirektor v. Oettingeni pooli
nimetatud Rongu wallawanem Johan Huik koosolekui;
Tartu linnast Brock, kui btirgermeister, ja linnawolikogu
poolt walitud adwokaadid Armin Lieven ja Roman Tarrask.
Worust oli biirgermeister Kestner ja wististi olid ka teiste
Jinnade biirgermeistrid. Moisnikest olid tuttawad landrat
parun Stael - Holstein (Parnumaalt), landrat parun Stackel
berg - Kardest, landrat von Oettingen - Kuremaalt,
v. Sievers - Wana-Kuustest, weel ilks v. Sievers teisest
maakonnast, niisama weel ilks parun Stackelberg, v. Berg
mann - Alatskiwilt ja weel palju teisi tundmatuid. Eest;.
waimulikkudest tunti praost Jurmanni ja praost v. Falcki -
Kanepist. Wene 5igeusulistel waimulikkudel asemikku ei
olnud. Paa.le nende olid weel ilmunud Pilka m5isa rent
niku poeg Undritz, iiliopilane Link ja Kirepi wallawanem
OUas, kes wist kellegi poolt ega kellegi asemel ei esinenud.

Eelkoosoleku juhatajaks oli landrat . parun Stael
Holstein, kes ka jargmise paewa ametliku koosoleku juha-
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tajaks ette pandi ja waliti. Terna andis seletusi Saksa 
keeles, mis Uiti ja Eesti keele umber tolgiti (wiimasesse 
praost Jurmanni poolt). Kone alla pani ta Wenemaast f 

lahti utlemise kusimuse, pidas ise pikema kone selle kusi
muse otsustamiseks jaatawas mattes ja teatas, et ka Tal
linnamaa saadikutekogu, millest (kui oieti aru saadud) 12 
wallawanemat ja 18 moisnikku ja teisi esitajaid oli osa 
w6tnud, ilhel haalel on Eestimaa Wene riigist lahti iitei-
n ud. Eesti wallawanemad wotsid rohkel arwul selles kusi-
m uses s6nq, ja seletasid, et see kiisimus suure ulatu�ega 
011, mida nemad oma keskel weel harutada tahawad. Ope� 
taja Falck kais jarjest Eesti wallawanemate juures, tile� 
kutsudes neid kokkuleppele sakslastega, s. o. selle kiisi
:1rnse ilmwiibimata otsustamisele. Taheti otsus teha, mis 
�uha+aja seletust .. mooda jargmiseks paewaks siduw ei 
pidanud olema. Uks Lati saadik oli agedalt sel'le poolt, et 
kUsimus jaatawas mottes, nagu parun Stael seda soowi
tanud, ara otsustataks. Ka mitmed Saksa saadikud raaki
'id samas mottes. Eesti saadikud jaid seile juure, et nad 
endi keskel tahawad nou pidada. Parast seda teatati, et 
awalikul koosolekul ka uuesti asutatawa maanoukogu liigete 
waiimine ette woetakse. Sakslaste poolt olid juba kanct· -
daadid ara margitud, mida masinal kirjutatud lehekestel 
· aiali laotati. Eestlaste hulgast olid nad ka wallawanemaid
.sekka w6tnud, nii naituseks Eigo -- Wana-Woidust, l rig
gols - Rapinast, Mattik - Reiust, kes aga ara iitlesia,
':'artu maakonnast oli v. Oettingeni poolt nimetatud wal1a-
·, ranem Huik kandidaadiks seatud1 Tartu linnast adwokaa�
Tarrask, wist ka kui eestlaste asemik.

Koosolek kestis tundi poolteist woi paar. Koduteel 
;a hotellis seltsisid Eesti wallawanemate juure sakslased, 
112�u opetaja v. Falck, siis ka weel Jiirmann, Tarrask ning 
Li1�k, kes puiidsid wallawanemate paale mojuda, ei: ka
:1emad omalt poolt Wenemaast lahti iitlemise poolt baa e

:aksid. sest muidu wiiwat sakslased kohe omad waed siit 
am, \Vene enamlased tulla Pihkwast sisse ja Eesti ranwa 
hisi, keda siis ka sakslased wihkawat, kaiwat halwas i 
{op. Falck); teised seletasid ka samas m6ttes ehk ja:Je 
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umberpoordult, et kui eestlased Wenemaa kiiljest lahti 
iitlewad, siis nagewat sakslased selles enese wastu usal
duseawaldust ja wiiwat oma waed siit ara ja meie maa 
saawat jalle kosuda. Kui aga eestlased Wenemaast lahti 
ei title, siis nagewat Saksa woim, et eestlane sakslast ei 
usalda, ja pidawat selle tottu weel 5ige palju wage kohal, 
nahes eestlastes oma waenlasi (Tarrask). Palju agarust 
awaldas iili6pilane Link, kes enda titles niiiid Saksamaal 
kainud olewat ja kes weel enese poole kutsus neid, keda 
asi huwitab. Eesti wallawanemad palusid loppeks neid ise
keskis iiksi jatta, et nad saaksid omawahel m5tteid harutada. 

Sellele jargnes omawaheline noupidamine. Koik tulid 
iihel meelel otsusele, et nemad mitte ei tohi Eestimaa saa
tuse kusimust ara otsustada, waid et rahwal enesel ehk 
tema walitud esitusel, Eesti Maanoukogul, peaks Eesti 
rahwa eest tahtmiseawaldus woimaldatama, ja et kuidagi 
ei woi juttu olla Eesti rahwa iihtekoitmisest Lati rahwaga 
ja Baltimaa Lati osadega, nagu seda Kuramaa ja Riia linn 
on soowinud. Selles mattes olid (nagu selgus) ka maal 
walijad wallawanemad, kes walimiskoosolekuil olnud, omi 
�.rwamisi awaldanud ja soowitanud neid juhtnooriks wotta. 
Vheit ja teiselt poolt toodi see mote ette. Moni oli seile 
ka kirja pannud. Loppeks iihineti iihe seletusega, mis 
otsustati kui iihine teadaanne koosolekul ette kanda ja 
kirjalikult sisse anda, et ta koosoleku kirjelduses ehk proto
ko1lis muutmata ja waanamata aset leiaks. Sellele kawat
setud teadaandele kirjutasid koik Eesti wallawanemad alla 
ja ka Huik, kes koosolekust osa w5ttis, kuna Ottas koos
olekult puudus. 

1918. a. 10. aprilli hommikul oli Eesti wallawane
matel weel omas korteris uhiseid labiraakimisi, kuhu ka 
Parnumaa Polli wallawanem Toom ilmus, kes ka teiste 
seisukoha taiesti omaks tunnistas. Seletusi andma tulid 
ka weel parun. S t a  c k e 1 b 'e r g ,  praost J ii r m a n n , iili
opilane Link ja weel iiks maan6unik, wististi v. Sievers

> 

kes Eesti wallawanemaid oma seisukohale katsusid w5ita. 
mil1el aga tagajarge ei olnud. Selle paale mindi aegsasti 
kubermangulossi, kus koosolek 6ieti kell 10 pidi algama. 
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Saal tuli wahemaH pool tundi weel oodata, kus jalle mots• 
nikud ja praostid wallawanemaid oma meeieparasele otsus 1�le 
p u udsid sa ada. 

Lopuks awati koosolek Riia Saksa sojawagede u!ema 
poolt; see oli iiks kindral kahe ohwitseri saateL Terna 
andis Saksa keeles seletust, muu seas, et ee]misel pa�wal 
Tallinnas Eestimaa end ilhel meelel Wenemaast lahti on 
utelnud. Terna soowitas, et wabalt otsus tehtaks, ja laskL 
koosoleku juhataja walida, mis ameti paale kellegi saks
lase poolt ettepandud S t  a e 1- Ho 1st e in waliti. Kui ta 
ara oli walitud, anti seda ka La.ti ja Eesti keeles teada. 
Parun Stael pidas mingi pikema kone, mille paale pusU 
tousti, parast pandi see Lati keele ja praost Jiirmanni 
kaudu Eesti keele umber, sest nagu oeldud, Eesti waila
wanemad ei oska Saksa keelt. - Kones tanati Saksa soja
wagesid antud abi ja paastmise eest. Puutus silma, et 
Saksa keele oskajad nagu ruttasid kohe asja ara otsustama 
saksakeelse ettepaneku jarele, enne kui teisi kooso1 · jaid, 
kes Saksa keelt mitte ei osanud, oleks weel asjaga 
tutwustatud. 

Selle pa.ale wottis juhataja parun St a e l  - H o ls t e · n 
Liiwimaa Wene riigist lahutamise kiisimuse harutuse aHa 
ja pani ette selle kusimuse jaatawalt otsustada. Selle paale 
raakis weel keegi, wististi ka sakslane, ja siis ilks la.Hane 
oige eJ.aw?lt lahtiutlemise poolt, mille pa.ale kasi plak
sutati. Kui see siis Eesti keele umber tolgiti, astus 
wallawanem K o e m e ts ette ja seletas, et Eesti waUa
wanemad sellest kogust ja temale ettepandud kiisimusi-e 
otsustamisest osa ei saa wotta, kuna nemad siia piirkon,da 
ei kuulu, waid Eesti piirkonda ja et nem�d wolitatud ega 
walitud ei ole osa Eestimaa ehk rahwa mmel siin otsust 
iegema, waid seda Eesti iihendatud piirkonnas Ee.:-f maa 
poolt walitud esitajad peawad tegema, keda kokku a ~tuda 
lastagu. Koemets soowis teiste Eesti wallawanemate toE: • 
-tusel teadaande ette kanda ja ta sisse anda protofi om 
w5tmiseks, kuid juhataja waidles seHe \Vastu : iHelgu suu.
sonal, mis utelda on. Kui siis teised Eesti waHawanemad 



seda ikka edasi n5udsid
) 

siis kuulutas juhataja 10-min. 
waheaja, et otsustada, kas ta teda ette kanda 1aseb w6i mitre,. 

Waheaja jooksul jooksti tormi meeste kallale, uhe 
\vastu tihti mitu meest, et misparast nad seletawat, et nad 
rahwa wolikandjad ei ole, kuna nad seda olla, ja kui nad 
ei taha kui wolinikud oma arwamisi awaldada, siis awal
dagu nad 0ma isiklikku haaksarwamist. Eesti wallawane
mad wastasid, et kuigi nad isiklikult ehk woiksid iitelda, et 
nad Wenemaast lahti iitlemise poolt on, siis ei tunne na 
oigust omal olewat seda rahwa nimel awaldada, sest siia 
ei ole tuldud isiklikka arwamisi awaldarria jne. Ligi pooh�
tunnise waheaja jarele awati koosolek ja lubati Koemetsal 
teadaanne ette kanda: 

,,Meie, allakirjutanud nelja Eesti maakonna walla
wanemate esitajad, kes siin woorasse linna kokku oieme 
kasutatud, anname sellega teada: 

1) et meid Eesti waldade elanikud 1866. aasta waHa
kogukonna seaduse p5hjal on walinud, see seadus aga 
wallawanematele mitte oigust ei anna walla elanikkude 
nimel riigi� ja walitsusekorra muutmist meie maa kohta 
ise ara otsustada w6i niisuguseks otsustamiseks oma esi
tajaid kuhugi asutusesse walida, siis ei w5i meie endid 
eeltahendatud kiisimuste otsustamiseks Eesti elanikku '.:> 

seaduslikkudeks esitajateks pidada, ega arwa meie enesel 
woimu ja wolitusi olewat maa ja rahwa kohta siduwaitl 
otsuseid teha, seda rohkem, et 1866. a. walla-walimissearlu
sed 1917. a. 22. juunii ara on muudetud ja enamasti uEeu 
wallawalitsused ja wallawanemad meie asemele seadushku 
korra jarele on walitud. 

Meie ei wota seHeparast mingisugusest haaletam·sc:st 
osa, millega Eesti rahwa ehk Eesti maaosade tulewii.�u 
tahetakse siin ara otsustada. 

2) Endise Liiwi kubermangu pohjapoolsed maakonnad
ja Ees�� kubermang on Eesti rahwa elamispiiride jarete 
5eadushtul �lusel tiheks poliitiliseks iiksuseks uhenda .ud, 
rnillega EesH rahwa poline tung iihinemise jarele tai1m:sc 
on leidnud. Vogu Eesti rahwai on 30. marUl 19:7. a. 
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antud seaduse pohjal oma taieoigusline esitus Eesti Maz
oukogu ehk Maapaewa naol olemas. 

Et niiiid jalle endisi kubermanguwahelisi piirc 
tahetakse makswaks tunnistada, nii et iiks osa Eesti rah
wast peaks meie naaberrahwa latlastega iiheskoos awaliklrn 
asju ajama, kuna molemad rahwad taiesti iihel noul selk 
_ oolt olid, et neil parem on lahus oma keskel ja oma 
l:eeles m6tteid wahetada ja otsuseid teha, siis awaldame 
.::ellega siin kui Eesti rahwa liikmed, kes oma rahwa sudame
~oowide wastu ei taha minna, kindlalt n5udmist, et Eesti 
poliitiline iiksus, uhendatud Eestimaa ja P6hja-Liiwimaa, edas
pidi makswaks jaagu ja kogu meie maa ja rahwa esitu.=

1 

:30. martsil 1917. a. seaduse pohjal walitud Eesti Ajutine 
: 1aan6ukogu, ilmtakistamata oma tegewust jatkaku. 

3) Eesti rahwa seadusliku esitajana on Eesti Maa-
6ukogu meie maa saatuse kohta Wene walitsuse poolt walja

�·uulutatud rahwuste enesemaaramise dekreedi p5hjal otsus
:anud, et Eesti peaks tulewikus iseseiswaks rahwameelsek: 
·va bariigiks jaama.

Meil ei ole p5hjust kahelda, et see otsus Eesti rahwa 
�nam use soowidele ei was ta ks, meil ei ole oigust seda 
otsust siin Eesti rahwa nimel muuta. Meie woime om:: 
:udametunnistuse jarele ainult t5endada, et see otsus Eest 
·ahwast rohkem rahuldab kui mingi muu otsus meie maa
:ulewase riikliku korra kohta.

lgasugune muu otsus kaiks Eesti rahwa rohuwa ena
use tahtmise wastu. 

4) Eesti rahwas tahab wabalt, erapooletult ja teiste
.rnhwastega s6bralikus wahekorras oma riikliku korra jarele 
::.}ada, seda w5ime t5endada. Mil kujul aga Eestimaa 
iihendusesse Saksamaaga ehk m5ne teise Liane mere naaber
riigiga tahab astuda, seda peab Eestimaa rahwas terwe 
rahwa poolt wabalt walitud esituse la.bi ise oma asumis
. innal otsustama. Meie aga, juhusliselt wallawanemate 
noolt walitud isikud siin w56ral maal, ei w5i mingid otsuseid 
·::na, millel Eesti rahwa t5sise tahtmise tahtsus woiks olla .
... 0da peame meie oma siidametunnistuse jarele siin awa
L·t:It toendama.

: 2 



Koike iilewal ettetoodut oma piihaks kohuseks 
pidades siin otsekoheselt teada anda, awaldame kindlat 
1ootust, et wagew Saksa rahwas, kelle waed praegu meie 
maal, Wene-Saksa rahulepingu pohjal aitab korda jalale 
seada, Eesti rahwa iseseiswuse ja enesemaaramise piiiletes 
oma riiklikkudele ja rahwuslikkudele huwidele mingisugust 
hadaohtu ei leia, waid et Saksa rahwas ja tema riiklikud asu
tused rahwuste enesemaaramise pohjusmotet, mis nilild 
Wene wabanenud rahwas oigeks tunnistanud, aitab Balti 
mail teostada ja et Saksa waed kord siit mitte ainult korra 
ja julgeoleku kaitsjatena rahwa Htnukannetel ei lahku, waid 
et Saksa riigist Eesti poues see tunne igawesti jarele jaab 
kui waikerahwaste wabaduse kaitsjast ja nende rahwaste 
piiiletele wastawate wabade riikide Ioojast". 

Juhataja pani sellest teadaandest ainult maned ilksi
kud markused Saksa keele. La.ti keele ei pandud teda 
iileiildse mitte umber. - Selle pan.le andsid Eesti walla
wanemad teada, et nad koosolekult lahkuwad, ja hakkasid 
ara minema. Paar meest nende hulgast said juba uksest 
walja, saal hiiiidis parun Stael, et tema S a k s  a s 6 j a -
w 5 i m u d e k a s u I e i I u b a n e i d  w a I j a m i n n a. 
Sissejaanud Eesti wallawanemad andsid teada, et nad 
otsustamisest osa ei wota. Selle pa.ale wastas parun Stael, 
et nad peawad kas poolt ehk wastu haaletama, ja pani 
Liiwimaa Wenemaast lahti iitlemise kilsimuse haaletamisele. 
Eesti wallawanemad jaid istuma, kuna teised piisti tausid. 
Juhataja iitles selle pa.ale midagi Saksa keeles. 

Selle pa.ale hakati liikmeid maanoukogusse walima, 
mille pa.ale jalle Eesti wallawanemad uuesti seletasid, et 
nemad ei wali ega lase ennast walida, ja palusid, et kaik 
nende awaldused ja seletused protokolli pandaks. Sekretaar 
iitles, et nendel on juba kirjalikult sisse antud ja nimed 
�JI, selleparast ei ole enam tarwis protokolli kirjutada. 
Uleiildse ei tehtud mingit protokolli, waid ainult maned 
tahendused pliiatsiga. 

· Ilmus, et siiski moned wallawanemad, nagu juba eel
koosolekul sakslaste poolt iiles seatud, jalle ette pandud 
olid, nimelt Ma t t i  k Parnumaalt, Ni g g  o 1 s Warumaalt, 
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P 6 Id Wiljandimaalt ja Hu i k Tartumaalt. Kuna Mattik 
ara oli lainud, kordas'id jarelejaanud wallawanemad oma 
seisukohta, et nemad walimisi wastu ei wota. Juhataja 
seletas wastu, et nematl on walitutl ja tema enam uusi 
walimisi ei toimeta. - Walitute hulgas olid ka kadakas 
Ta r r  a s k ,  Un d r i t s  ja Ot t a s, kusjuures Ottas Wil
jandimaa saatliku asemikuks kuulutati, ehk temal ktill 
Wiljandimaaga midagi tegemist ei ole. Eesti wallawane
mad noudsid weel kord, et koik nende protestid protokolli 
woetaks, kuid juhataja ja sekreta�r ei wotnud setla kuultla; 
sekretaar seletas, et nendel juba kirjalik teadaanne on, kust · 
tema asja protokolli wotab. 

Protokoll jaigi koosolekul tegemata. Koosolek loppes 
um bes kell 12. Paale 16unat tuli parun S t  a ck e l  b e rg 
usutama, kes kirja on teinud, kas mitte atlw. 0 l e  s k seda 
ei ole teinud. Nentle oma too ta ei olewat. Kui nende hul
gast paar meestki on, kes iitlewatl, et see on enne walmis
tehtutl ja paalesunnitutl kiri, siis antakse ta nentlele tagasi 
ja nentlele ei tehta mitlagi, aga muidu woib nendel ja 
rahwal halwasti minna. Mojutagu rahwa paale ja kutsutagu 
rahwas kokku oma arwamise awaltlamiseks ja lastagu 
protokollitl teha ja saatletagu natl Riiga, kui natl haad on 
muidu mitte, seletatagu seda ka teistele wallawanematele. 
W allawanematl seletasitl, et nematl mingitl koosolekuid 
kokku kutsuda ei tohi, kuna see keelatud on. Parun 
Stackelberg wastas, et tema tahab sojawoimudega ra�kida, 
et need luba annawad. 

Ohtul, kui wallawanemad ara soitma hakkasid, teatas 
parun Stackelberg, et tema juba raakinud on sojawoimu
dega ja koosolekute pidamine lubatud. Teised soitsid ara. 
Hui k ja Ot t  a s  jaid Riiga, ka To o m. Kas tema waba

tahtlikult sinna, jai, ei teata. Erateel kuulsid wallawane
matl, et jargmiseks kiisimuseks paewakorda Saksamaa 
kiilge liitmine files woetud ... 

Tallinnamaa ,,rahwaesitajate" koosolek oli paew enne 
Riia maakogu. Ka siin kais selle eel samasugune walla

wanemate esitajate ettewalmistus, nagu Riiaski. Mehed 
toodi prii kuiidiga kange walwe all linna, wiidi paremaisse 
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woorastemajadesse ja hakati kostitama ja napsutama, kuna 
rnoisnikud aarmise mahedusega nende umber libitsesid ja 
neid koigi korwaliste mojude eest hoidsid. Tallinnas soodeti 
ja joodeti neid 8. ja 9. aprillil Peeterburi ja Kuldlowi 
hotellides. Wiimases oli 20 tuba nende jaoks antud, kus
juures ,,kahtlase" wallawanema juure ,,usalduswaarne" 
paigutati, mone juure koguni Saksa soldat, et ,,halbu 
mojusid" ara hoida. Moned wallawanemad, nagu Koppel
mann, joonud suure haameelega Saksa ohwitseride ja mois
nikkudega kokku, kes neile iihistootamisest, kasikaes kaimi
sest jne. raakisid. 

Koosolekute paewakord jne. peeti wallawanemate eest 
wiimase silmapilguni salad uses. - ,,Maakogu" awati 9. 
aprillil Toompaa. Walges saalis. Kokku oli kasutatud 16 
wallawanemat talurahwa esitajaina, 16 suurmaapidajate esi
tajat, 4 riiiltelkonna, 6 waimulikkude ja 10 linnade asemikku. 

,,Maakogusse" walitud wallawanemaid oli Ja r w a -
m a  a It 4, nende hulgas Willem Breiberg - Weinjarwest, 
Burchard - Sarewerest ja Sipsak (mitte wallawanem, nime
tatud) - Einmannist; Ha r j u  m a  a It 4: Starkopf - Kohi
last, Ta.he - Keilast, Markus - Sauelt ja Mols - Ala� 
werest; La a n e m a a 1 t 4, nende seas Koppelmann -
Lihulast ja Tonkmann - Waiknast. - Waimulikkude ase
mikkude hulgas olid kindralsuperintendent Lemm, Hahn -
Olewistest, Jalajas - Narwast ja Nurm. Linnade ase
mikkude hulgas esines ka adw. Leopold Saar-Keerd, kes 
paew enne koosolekut Tallinna beiraadiks nimetati. - Pa:tlt
kuulajaina olid koosolekule ilmunud 6 maakonna beiraati ja 
2 Saksa ajakirjanikku. 

Wallawanemate rilhma wahele poetasid end kohe 
moisnikud, nii et see poolrongas seisew kirju kogu oli, 
millest kindral Seckendorff hommikul kell 10 ilmudes iga
iiht kattpidi teretas. 

Seckendorff luges kone paberilt ette, mille iiks noo
rem Saksa saadik, wist pastor, kohe kone ajal lause-lauselt 
Eesti keele tolkis. 

Kindrali kone oli ametliku aruande jarele, mis ,, Tal
linna Teatajale" awaldamiseks saadeti, jargmine: 
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,.,Auks ja r55muks on mul walitud moisate, waldade, 
riiiitelkonna, waimuliku seisuse ja linnade maanoukogu esi
ajaid terwitada enne istumise awamist. 

See siindmus, et meie 5 woi 6 nadalat pa.ale Saksa 
sojawae tulekut Tallinna ja Narwa, seda sellele maale, mis 
enne siidameta topreste woimumeeste poolt wereni ara 
piinatud ja paljaks roowitud oli, nii tahtsa otsustawa koos
oleku maa paalinnas pidamist lubada woime, kinnitab, et 
korra jaluleseadmine ruttu on edenenud. Ta saab meie 
koikide moistliku ja jarjekind1a too Hibi pea taiesti la.bi 
wiidud. - Taieliku rahu ja korra tulekuga saab jalle 
kindlustatud koikide ,,ausate" waba labikaimine oma Juma.: 
laga, temast seatud walitsusega ja inimeste waba labi
kaimine isekeskis ning majandusline edenemine, ja alus
tatud ja kindlustatud saab wastastikune arusaamine ja 
usaldamine. Takistamata inimese hingej5u, waimutoo ja 
toorammu arenemine saab perekonna ja maakonna onneks 
oma kinnitawat, kosutawat ja elustawat moju awaldama 
ja ka neid kaaskodanikka, kes weel wastu panewad, 5igele 
teele juhatama. 

Waga r56mustawad usalduseawaldused meie wastu, 
kes meie oma Keisri ja Walitseja tahtmist mooda teie 
wabastamiseks siia oleme rutanud, on juba igast maakon
nast minu katte joudnud ja tanu ja kindla lootuse awal
dused tema korge edasikestwa kaitse pa.ale Saksa Keisri 
Majesteedile edasi lakitatud. Ma loodan, et see usaldus 
oiglase ja m55duka walitsuse la.bi, mis, k5ik rahwa ring
konnad ja kihid inimlikus armastuses iihendades, weelgi 
koweneb ja, meie iihiseid huwisid kaitstes, paasidemeks 
saab, mis meist koikidest iihtlaselt armastatud maale onne
liku tulewiku kindlustab. - Selleparast on aga paatingimine 
see : et koik ausameelsed elanikud meie maal iiht kawalat 
·aenlast uhtlasi aitawad peletada: Nimelt k5iki wale- ja

komujuttude laialilaotajaid. Mina kinnitan teile, kes teie 
kutsutud maanoukogu esitajad olete, nende juttude kohta: 

1. Sa ksa s5j awa e d  ei l a h ku Ee s t i m a a l t
m i t t e ,  n e m a d  j aaw a d  s i i a j a a d a w a k s  k a i t sek s 
j a  n e n de arw sa a b  l ahe m a t e l  paew a d e l  w e el 
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suu r e n d atu d ,  pa r as t  s e d a  k u i  me ie ab i an d
min e Soome wendade paastmiseks, nende 
p u n a s t e s t r 6 h u j a t e s t s a a b k o r d a m i n e m a. 

Ka s a at e t e i e  pe a T allin n a  s ad a m a s ja 
Eestimaa rannal suuremat Sak sa laewastikku 
n a g e m a , m i s r a n n a k a i t s e k s  s i i a t u 1 e b. 

2. In g I as t e s i i a t u I e k u j u t u d , m i 11 e g a Te i d
k u i ton di g a k oh u tat i, on wist ju b a is e en es est 
k adu n u d ,  pa r as t  sed a k u i  i n g l as e d m o o d a
l ain u d  na da l at e l  S a k s a  w o i mu t u g e w a sti on 
t u n d a s a a n u d. Me i e e i s a a i 1 m a s k i s a 11 i m a , 
et ilk s i n g l a n e  om a ja lga Ee s tim a a  pin n a l e  
t 6 s t ab. .. 

3. E e  s t  i k e e I s a ab i g a 1 po o 1 k a i t sA,.,.u.d " <,,.-

T e m a w a b a t a r w i t a m i n e S a k s a k e e 1 e ko MY a 1
s a a b m e i e p o o I t k a i t s t u d. S a k s a k e e 1 e p p i -
mi n e  k o o l i de s  s a ab w as t as t i k u s t  la.bi ·,Hmist 
j a a r u s a a m i s t k e r _g e n d a � a j a s ii \Y e n � a 11\ a.

Nende se letuste Jare le wotke oma 1Stum1 3..!ata, / 
kus tei l kaks iilesannei tait a tu leb : ?n�-

1. Eestimaa riigi seadus likku seisukohta ki a " 
teha, nime lt Eestimaa aral ahutamist Wenemaast wa ja 
kuulutada Eestimaa  Riiiite lkonna otsust mo oda 30. no
wembrist 1917.

2. Esit ajaid w alida 12. apri lliks Rii a linna, wa lja
kuu lut atud Liiwi- ja Eestimaa iihendatud n6ukogusse. 

SeJle jare le palun herra iilem6petajat Hahni , kui koige 
wanemat liiget, kooso leku ju hatust oma paale wotta." 

Pastor Hahn tanas Saksa w6imusid, kes ma a ikkest 
�aastnud, mi l le al l see a.ganud, ja Seckendorffi, kes woidu
nkkad waed sisse toonud. Jumal 6nnistagu Saksa keisrit !
Jumal onnistagu kindral Seckendorffi !
. Seckendorff w astas liihidalt, et ta ainult kasutaitja 

on; koige rohkem o l la need waewa nainud, kes temaga 
k aasa tulid. Siis Iahkus Seckendorff oma staabiga koos
olekult. 

Amet lik aruanne ei kone le lahemalt koosoleku edas
pidisest kaigust. Se llest raagiwad wa l l awanemad. 
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Hahn pani ette koosoleku juhatajat walida. Paar 
haalt hiiiidsid riiiitelkonna esimeest parun Dellingshausenit. 
- Kas teisi on? - Ei. - Dellingshausen asus juhatama
ja koik istusid poolringis laudade taha.

Juhataja ettepanekul waliti kaks sekretaari, iiheks 
neist pastor Jalajas. Dellingshausen luges harutamise alu
seks wotmiseks riiiitelkonna otsuse ette, mille see 28. 
jaanuaril 1918. a. Stockholmis teinud: ,,Silmas pidades, et 
:Venemaa rahwaste enesemaaramise-oiguse on walja kuulu
tanud ja et ruiitelkond Nystadi ja teiste lepingute jarele 
ainus seaduslik maaesitus on, iitleb riiiltelkond ennast 
Wenemaa kiiljest lahti ja palub, et Eestimaa iihes Liiwi
ja Kuramaaga Saksa woimu alla woetaks". 

Wallawanem Tonkmann Waiknast: Siin tahetakse 
praegu poliitilisi kilsimusi harutada. Meil, wallawanemail, 
ei ole aga 1866. a. seaduse' jarele oigust poliitilisi otsusi 
teha. Woib olla, et m6isnikkudel seaduse jarele see oigus 
on, aga wallawanemaid palun ma sellest haaletamisest 
�·a bastada. 

Sellest silmapilgust paale k6nelesid koik ainult Eesti 
keelt. Moisnikkude seast kais komin la.bi: Kas ehk Saksa 
walitsus ei woi neid oigusi anda? Oks moisnik tahendas : 
Miks mitte, seda woiwad austatud herrad talitajad kiill 
eha, selleks keeldu ei ole. 

Wallawanem Tahe Keilast: Wallawanemad kutsuti 
siia, ilma et oleks teatatud, misjaoks. Meie ei saanud 
selleparast kodus rahwa arwamist ki.isida ja ei woi rahwa 
nimel _mingisuguseid otsuseid teha. 

Op. Hahn: Kui teil ka rahwa wolitusi ei ole, siis on 
eil oma siidametunnistus, mille jarele teie peate talitama. 

Ka mind ei ole kogudus siia wolitan_ud, aga ma tean, mis 
kogudus tahab, ja oma siidametunmstuse otsusest teatan 
ma parast temale. 

Tahe: Need opetaja s5nad julg!lstawad mind. Ka 
mina teen siidametunnistuse jarele Ja siidametunnistus 
iitleb mulle, et ma haaletada ei w6i. Teie si.idametunnistus 
lubab teil siin rahwa nimel otsuseid teha, aga mina kiill
ei saa. 
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Wallawanem Septer Esnast, Jarwamaalt: Chinen taiestr 
oma ametiwendadega, teatades, et meie rahwa nimel mi
dagi otsustada ei woi ega tohi. Mis Wenemaast lahti 
loomisesse puutub, siis on rahwa seisukoht teada, et ta 
Wenemaa alla ei taha. 

Adw. Keerd-Saar (wallawanemate poole): Teie iltlete, 
et teil seaduse jarele haaletamiseoigust ei ole. Aga kes 
andis selle seaduse walja? - Wene walitsus. Niiud seda 
walitsust enam ei ole. Siis ei ole ka seda seadust enam. 
Praegu on meil ajutine Saksa walitsus. See andis oiguse, 
et woite neid asju otsustada. Wastust anda ei pruugi teil 
kellegi ees. 

Ta.he : Kui meie siin otsuseid hakkame tegema, siis 
woime saada rahwa araandjaiks ja ei tohi kodus nagugi 
naidata. 

Parun Schilling (moisnik, majandusiihis. sekretaar): 
Kui mina otsustan, siis otsustan mina taitsa oma nimel. 

· Kas teil seljatagust · on woi ei ole, see on iikskoik. Kusi
mus on jargmiselt iiles seatud: kas teie tahate Wenemaa
alla jaada woi ei taha? Saksa walitsus tahab teada saada
teie isiklikka arwamisi. Teie ei pruugi neid otsuseid teha
rahwa nimel.

Tonkmann ja Ta.he teatawad uuesti, et nad haaleta
misest osa ei saa wotta. Ta.he iitleb, et ta rahwa ara
andjaks ei taha saada. Von Brewern Jagalast (end. riigi
wolinik) kargab pusti : Otelge mulle selle mehe (Ta.he
kohta) nimi, kes siin wastu waidleb, et temast ekstsellentsile
teatada. Panen ette iileiildse waidlused 15petada.

Dellingshausen (peatades): Siin on oigus igaiihe1
motteid awaldada ja labiraakimised kestawad edasi.

Saksa saadik, kes tolgiks oli: Saksa walitsus loeb
seda Wene walitsuse ·poolehoidjaks, kes uhes ei haaleta.

_ Tonkmann: Jaan ikka arwamisele,, et ma rahwa
mmel raakida ei woi. Kui seda teeksime, siis ainult kui
eraisikud.

Sc.hilling: Jutt on sellest, kas jaada Wenemaa alla
woi rn1tte. Jutt on ainult sellest.

119 



Ta.he: Siin ei ole jutt mitte ainult Wenemaast lahti 
loomisest, waid, nagu riiiitlikogu protokollist naha, ka 
Saksamaa kiilge liitumisest, ja seda ei saa meie mitte 
otsustada. 

Mitmed sakslased hiiiiawad: Ei ole juttu Saksamaa 
kiilge liitumisest olnudki. 

Dellingshausen paneb haaletamisele: kas Wenemaa 
kiiljest lahku liifia woi mitte. 

Tahe palub enne haaletamist wallawanemaile n5u
pidamiseks waheaega lubada. 

Dellingshausen: Seda Saksa walitsus lubanud ei ole. 
Wallawanemad Tonkmann ja Ta.he nouawad, et proto

kolli woetaks, et nad isiklikult haaletawad ja mitte kui 
rahwa esitajad ja ametnikud. 

Dellingshausen : See saab protokolli tiles woetud. 
Haaletati walgete kaardikestega, kus iihedel pa.al ,,ja' · 

(kes lahkuloomise poolt) ja teistel ,,nein". 
Tagajarg: iihel ha.a.lei Wenemaast lahti liiila. Sakste 

aod loid r56msamaks. Kuuldus Ta.he kohta: .. ,,Dieser 
-·erl! ..."

Wastuwoetud otsus oli jargmine: 
,, Seega awaldatakse taielik riigiseaduslik Eestimaa 

lahtiiitlemine Wenemaast Wene walitsuse poolt waljakuulu
tatud rahwaste enesemaaramise dekreedi pohjal 3. now. 
1917 ja wastawalt 28. jaanuaril 1918 Wene saadikule Stock
holmis Liiwimaa ja Eestimaa rililtelkonna ja maakogu esi
tajate poolt araantud ararippumatuse seletusele. 

Otsused Eestimaa riigiseadusliku seisukoha 16puliku 
aramaaramise kohta teeb Riiga kokkutulew Liiwi- ja Eesti
maa maanoukogu fihiselt." 

Teine paewakorra punkt oli walimised Riiga. 
Wallawanematest oli neli walida. Nende seast hiliiti 

andidaatideks Ta.he, Tonkmann, Septer. Moisnikkude poolt 
pandi ette wallawanemad: Jaan Mols (Harjumaalt, Ala
·erest), Murs (Wirumaalt, Peetrist), J. Koppelmann (Laane

naalt, Lihulast) ja Breiberg (Jarwamaalt, Weinjarwest).
Ta.he n6udis, et haaletamine riihmade jarele siinniks 

ja wallawanemad ise oma esitajad waliksid. 
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Dellingshausen: Ei, seda ei saa. 
Haaletasid koik sedelitega. 
Haalte lugemise ajal tousis moisnikkudel tuju. E:,

diste ,,austatud talitaja-herrade" asemel kostis juba ,,diese 
Kerle" file kogu saali. Tagajarjed olid: Mols - 40 haa.1�, 
Murs - 40, Koppelmann - 44, Breiberg - 44, Tahe -
8, Tonkmann - 6, Septer - 2. Teiste kandidaatide 
haaletamised siindisid per acclamationem.

Riiga saadikuiks waliti jargmised isikud: 
a) Riiiitelkonna esitajana riiiltelkonna paamees waba

herra v. Dellingshausen - Haasperest. 
b) Suurmaapidajate esitajatena: Carl v. Brewern -

Jagalast, maanounik wabaherra Alfred v. Schilling - Pa
dast, kreisisaadik wabaherra Hans v. Schilling - Seidlast, 
kreisisaadik Joh. v. Wetter-Rosenthal - Penij6elt. 

c) Waikemaapidajate esitajatena: Jaan Mols - Ala
were wallast, Karl Murs - Salla wallast, Wilhelm Brei berg -
Weinjarwe wallast, Johann Koppelmann - Lihula wallast. 

d) Waimulikkude esitajatena: 6petaja Traugott Hahn
- Olewistest, 6petaja Martin Nurm - Haljalast.

e) Linnade esitajatena: Tallinna biirgermeister Erhard
Dehio, Leopold Saar - Keerd, Paide biirgermeister Oskar 
Brasche. 

12. aprillil astus Riias Liiwi-, Eesti- ja Saaremaa
ning Riia linna uhendatud maanoukogu ehk landesraat 
kokku. Sellesse landesraati oli saatnud: riiiitelkond - 3 
asemikku (sakslased), moisad - 13 (sakslased), wallad -
13 (9 eestl., 4 latL), linnad - 20 (13 saksl., 5 Hitl., 2 eestl.), 
waimu.lik seisus - 7 (4 saksl., 2 HHl., I eestl.), Tartu iili
k?ol :_ 1 (saksl.), Petserist - 1 (latl.). Kokku oli seega 
sus_ _landesraadis 34 sakslast, 12 eestlast j a 12 latlast. 
Ku1g1 landesraat rahwaesitusena maa ja rahwa nim�l kauge 
uja�us�g� iilitahtsaid riiklikke kiisimusi otsustas, polnud t_a
to�1as1a!1kult nendegi kitsaste ringkondade poolt, kelle e�1-
!�Ja� smna saadetud, mitte walitud, waid saadikud ohd
01eti okkupatsiooniwoimude poolt nimetatud (paale .. riltitel
konna, moisnikkude ja waimulikkude omade). - Uhenda
tud maanoukogu wottis otsuse wastu, mille jarele Bal i-
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maast pidi iihine riik saama, mis personaal-unio�mi kaudu 
junkurliku Preisimaaga pidi tihendusse astuma. Uhendatud 
Maanoukogu nimel saatis selle �sinik parun Pilar Saksa 
keisrile jargmise telegrammi: "Uhendatud Maanoukogus 
uhinenud asemikud kogu Liiwimaa, Eestimaa, Riia ja 
Saaremaa elanikkude poolt tanawad Teie Majesteeti silga
wasti liigutatud siidamest p�astmise eest koige raskemast 
r5humisest. Wabastatud surmahadast ja wagiwalla alt, 
woiwad elanikud niiiid oma soowe tulewiku kohta awali-
·ult kogu ilma ees iiles tunnistada ja paluwad selleparast
uhemeelselt Teie MajeSteeti tihendada Baltimaad koigiks.
aegadeks Teie keiserliku ja kuningliku walitsuskepi all
Saksa riigiga personaal-unioonis Preisi kux1ingaga".

Landesraat walis saatkonna, kes ,, Uhendatud Maa
noukogu" otsused Saksa walitsusele pidi teada andma� 
Saatkonna esimeheks sai Eestimaa moisnikkude paamees 
parun Dellingshausen ja liigeteks v. Stryk, v. Brewern, 
Rennekampf, pastor Hahn, Dehio ja poeg Tallinnast, Tar
rask, Bulmeringk, Krastkaln ja wallawanemad Murs, Ottas 
ja Waldmann. Saatkond woeti 21. aprillil Saksa suures 
paakorteris riigikantsler krahw Hertlingi poolt wastu ja 
ema palwe lubati haatahtlikult labi katsuda. 

Kohtadel tehti ,,rahwa tahtmist" samasuguste wote
ega, nagu maapaewadelgi. Suurel arwul laotati tileskut
eid, mobiliseeriti pastorid, m6isnikud ja k6ik mitmet sorti 

kasilised. 
Toome siin _naitusena ilhe iileskutse, mida sakslaste

poolt isearanis suurel arwul laiaJi laotati maikuus: 
,,Austud Eestimaa kodanikud. Wotke Eestimaa saa

. use loomises osa, pange tahele ja awaldage julgelt oma 
·oelikku ja mehelikku sona. sest:

Nonda kui arakurnatud Wene punaste ja enamlaste 
roowwalitsustest, waene Eestimaa oma edaspidises olemises 
ja 6itsele arenemises rahus ja korras olla ja edeneda, nii 
·a iga aus ja toemotteline Eestimaa kodanik, olgu maal

ehk iinnas, kahtlemata iihes korraldatud isiku julgeolemise
,.

iikumise, waranduse, elukolde ja isiku puutumatuses elada
soowib, ei ole wist iihelgi terwe moistuse ja arusaamisega
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kodanikul, kel praegused Wenemaa olud ja elu teatud ja: 
kes hiljuti weel punaste ja enamlaste waawalla all kanna
tanud ja aganud, see siidamlik soow ning tahtmine ole
mas, nende sinaste walitsuste poole tagasi poorata ja seda
kaitsed, iihtaegu maal ja linnas loowa korra, rahuliseks 
elamiseks, oitsele arenemiseks, mis Saksa wagede sisse
tulekuga saadud, motteta omast eemale torjuda, fiksi ainu 
selle hiiiidega, ,,ma tahan Eesti iseseiswust". 

Austud Eestimaa kodanikud. ,,Eesti iseseiswus" ilus 
sona, hiilgaw soow ja tore unistamine. - Kaalu se unis
tamine truuwilt oma mottes ara ja sa tuled koikumata otsu
sele, et Eesti iseseiswus woimata oli ja seda rohkem wee_ 
nfifid on. 

Millega tahab Eestimaa oma iseseiswust toetada � 
Missuguse raha ja kulla iile tahaks rahaminister walitseda, 
ja millega peaks kiill Eestimaa elanikud oma wage, mi
nistrid, saadikud jne. woima alal hoida? ning millega 
tostab ta kaubandust? 

Need iseseiswuse tahtjad ei ole muud, kui oma kasu 
piiiidjad, iiks kappu ta.is isikuid, kes rahwale ja maaie 
ainult wiletsust toonud ja loonud ja kes iltlewad [nglis
ja Prantsusemaalt, omal ajal, milla teadmata, sisse toodud 
kulturad araseedima. 

Toe poolest Eestirahwas. Kas sa ei ole ntiiid mooda
lainud ajal iihte jagu sest araseeditud kulturast Anwel ·. 
Kasperti, Pogelmanni j. n. naul maitsta saanud, mida. 
hada, wiletsuse ja walu toojaks tunnisfama pead. Selle 
parast torju eemale seda unistamist ja seda mottet: Eest · 
iseseiswus", mis Eestimaad loppulikult kuristikku wiiks. 

Eestirahwas. Ainuke woimalus Eestirahwa eduL 
ja Eestimaa oitsemiseks on ennast suurriigi kaitse a la 
a_i:i�es, selle suurriigi kiilge woimalikult lahemale Eestimaad 
luhda ja see suurriik ei ole muu, kui wagew ja suur
Sa k s  a r i i k. Sedamaid Eestirahwas. ,,Omad ja Eesti
�aa" kasud ja tulud silmas pidades, ara lukkuta oma sudan 
Ja korw_a, ara lase oma waadet pimestada, koik wiha ja 
wae!'lu Ja tiili unustusesse sangitades ja uinutades, wabalt. 
Loo1a paale lootes, ilma kartuseta ,,otsusta ". 
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12. Aprillil s. a. Riia linnas kokkukutsutud Liiwi-,
Eesti- ja Saaremaa maapaewa resolutsionid haaks kiita, 
neid igapidi toetades Wenewalitsusest ja riigist Eestimaad 
aralahutada ja Saksa riigiga osariigina jaadawalt iihinedes 
kokku liitida". 

Ruiitelkondade poolt korraldati mai- ja juunikuul iile
maaliselt suur kihutuslend ,, rahwa tahtmise" loomiseks. 
Isearanis suurt toetust ja agarust oodati ja saadi pastoritelt. 
Teed olid juhtiwal woimul ka isearaliku tahelepanu osa
ised. Nii saatis Eestimaa riiiitelkonna noorem sekretaar 
eile jargmise iseloomuliku ringkirja: 

"Waga austatud herra pastor! 

12. aprillil s. a. on Balti Maanoukogu Riias Teile
tuntud ajaloolised otsused teinud. Kuigi mingit kahtlust 
pole, et need otsused nii Eestimaa laialiste elanikkude 
ahtmist awaldawad kui ka kogu maa huwidele wastawad, 

on siiski teisest killjest soowitawad deklaratsioonid koigist 
Eestimaa elanikkude ringkondadest, milles Maanoukogu 
mainitud otsused kindlalt ha.a.ks kiidetaks. Sellekohane 
soow mojuwalt poolt on juba awaldatud ja kohustab mind 
·oigi seisuste liigete poole, rahwuse paale waatamata,
palwega poorama, meile eesolewate suurte iilesannete tait
misel nou ja jouga abiks olla. Sel alusel pohjeneb ka
palwe Teie poole, herra pastor, oma joudu suure asja
teenistusse anda.

Seejuures tuleb jargmisi asjaolusid silmas pidada: 

1) On soowitaw illeiildiselt tood detsentraliseerida,
s. t. ustawaid, tegewaid isikuid, kes kohaliku rahwa usal
<luse osalised (eestkatt eestlased, kui aga tarwis, ka moisa
omanikud jne.), kaasa tommata ja neile allkirjade korja
mine iilesan eks teha.

2) Isearanis tuleb silmas pidada jargmist propaganda
argumenti: maa tulewik on Maanoukogu otsusega juba ara 
maaratud. Praegusest haaleandmisest oleneb, kas tahame 
· a edaspidi s6jawaelise walitsuse alla kogu tema waljusega
·aada woi jalle omad walitsusasutused saada.
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3) Igal deklaratsioonil peaksid w5imalikult ainult tihe
teatawa ringkonna allkirjad olema, nagu moisa, walla, 
ktila, kihelkonna, selle osa, alewi jne. inimeste poolt. 

4) .Qtsustawa tahtsusega on allkirjade arw.
5) Keskkohaks on ,, Teadetebiiroo" Tallinnas, Harju

u.ul. 29. See annab seletusi ja wotab teateid ja alla
kirjutatud deklaratsioone wastu. Koik nimetatud biiroote
adresseeritud kirjad tulewad anda kohalikkudele komandan
tuuridele, kellele juba teatatud.

6) Asi on ldire. Nimetatud deklaratsioonid peawad
14 paewa jooksul walmis olema. 

Kui Teie, herra pastor, mitte woimalikuks ei pea 
isiklikult nimetatud usaldusmeestele tarwilikke napunaiteid 
anda, siis palun Teid waga teadetebiiroole usalduswaar
seid isikuid nimetada ja juuresolew eestikeelne paber
tagasi saata. Edaspidised korraldused tehakse siitpoolt. 

1 Taie lugupidamisega 
23. aprillil 1918. Teie Otto Schulmann. 
Missuguse agarusega allkirju korjati, missuguseid 

wotteid saaljuures tarwitati, selleks moned naited. Koige 
agaramalt olid tegewuses kirikherrad, nende eesotsas 
praostid, siis m5isnikud, maaratud wallawanemad ja k6ige 
mitmesugusemat liiki teisi kasilisi. 

' Hageri praost Tomson, kuulsaks saanud hingede
piiiidja, sama, kes Eestimaa ,, maakoosolekul" wallawane
mate keskel agiteeris, seletades, et kes ei haaleta, seda 
lugewat Saksa woimud Wenemaa poolehoidjaks, w5ttis aga 
hiljem teistsuguse hingede piiiidmise wiisi tarwitusele: all
kirju korjates margukirjale, milles Eestimaad Saksa riigiga 
uhendada paluti, seletas ta, et see muud ei tahendawat, 
kui ,,Eesti iseseiswuse toetamist", ja kes sellele margu
kirjale alla ei kirjuta, olla enamlas te poolehoidja. 

Lihula praost Pezold tegi weel lihtsamalt: seletas 
wall�wanematele, tema poolt soowitatud petit_sioon . oil�
Eestt rahwa enese walitud mehe, Laanemaa kre1skom1ssan 
Alweri kokku seatud. 
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Kogu l(uusalu kihelkonna waldadele saatis Kiiu moisa 
-:omanik Nerling komandantuuri kaudu resolutsioone laiali 
mida koosolekutel taheti labi wiia. Rahwakoosolekutel, 
kust ka naistel osa wotta lubati, pakuti jargmist paberit 
aHakirjutamiseks: 

,, Teie Ekstsellentsi palume meie, siin allakirjutanud 
...... walla elanikud, aupaklikult jargmist soowiawaldust 
lahkesti kuulda wotta. 

Juba kaks kuud on mooda lainud sellest ajast, millal 
"Terna Majesteedi Saksa Keisri poolt Teie katte ustud w!ed 
siia tulid ja meie kodumaale korda, seadusekaitset ja 
wabadust uuesti kinkisid, mida kurjategijatest juhatatud 
salgad oma jalgade alla olid tallanud. Kurjateo joowas
tuses oleksid nad meie kultuurawaartused, meie warandust 
�a meie elu ara hawitanud, kui mitte oigel ajal wagewa 
Saksa riigi pojad neile wastu ei oleks hiiiidnud: ,,Siit 
saadik ja mitte edasi !" Kustumata on meie ta.nu paastja
·tele, elagu ta meie maa poegade siidames erlasi p6lwes ·
polweni.

Aga niisama tuline kui meie tanutundmus on meie
sudamesoow ja palwe, mida meie Teie Ekstsellentsi kui
Terna Majesteedi Saksa Keisri asemikku kuulda wotta

alume: argu loppegu see onnelik p6li, mida Saksa wa.gede
ulek meile on toonud, millalgi; argu jaagu meie maa

uuesti oma saatuse hooleks; argu olgu neil, kes walmis
olid seda kuristikku toukama, millalgi woimalust oma nou
la bi wiia. Meie kindla arwamise jarele on see hadaoht
·· ksi siis korwaldatud, kui meie maa jaadawalt Saksa riigi
wagewa kaitse alla jaab, mille oiglast ja kultuuralist walit
sust meie siidamest usume ja tI?,ille hoole alla meie endid
elle kindla lootusega anname, et ta mei!e keele wabadust, 

igauhe isiklikku omadust ja Uiie rahwushku olemasolemise 
ikka alale jatma saab". 

Samasuguseid resolutsioonide projekte on weel mi -
melt poolt mujalt saadud. Paamotted ja ehitus on iihe
sugused, ainult stiililiselt erinewad nad pisut. Nahtawasti

on keskkohast saadud juhtmotted hoolega silmas peetud. 
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Wallawolikogudele saadeti wastuwotmiseks 1argmine 
-seletus: "Meie, allakirjutajad ...... liikmed, ilhendatud 
Eesti- ja Liiwimaa maapaewa otsused 12. aprillist s. a. 
:.ara -kuulates, otsustasime: iihendatud Eesti- ja Liiwimaa 
maapaewa otsused W�ne riigist lahutamise ja Saksa riigiga 
kokkuliitumise kohta konstitutsioonilise osariigina Preisi 
kuninga ja Saksa keisri walitsuse all - haaks kiita. Oht
lasi iilewalnimetatud maapaewa paluda oma otsuste teosta
miseks wiibimata sammusid astuda".

Kolga wallawanem ja Uuri ministeeriumikooliopetaja 
kutsuti komandantuuri, kus ara seletati, mis nende tile
maltoodud kirjadega teha tuleb. Samasuguseid juhtnoore 
.andis kooliopetajale ka Kuusalu opetaja Luther ja pani 
sellele siidame pa.ale asja eest soojalt files astuda ja Kolga 
walla taiskogu ees, mis selleks 7. mail kokku kutsutud, 
pikema kone pidada. 

Peningi wallas Harju-Jaani kihelkonnas oli koosoleku 
korraldajaks salakortsmik Karl Heinrichson. Koosolekust 
wotsid osa taluperemehed ja ka moni moisnik. Walla
kirjutajad ei soowitanud margukirjale alla kirjutada. Sel 
puhul andsid moisnikud moista, et wallakirjutajail repres
sioone on oodata. Koigest surwest hoolimata la.ks kogu
mine siiski wisalt. 

Iseloomulik oli allkirjade korjamine Padise-Kloostri 
wallas (Harjumaal). See oli warsti paale lihawottepii ·. 
Moisaomanik von Ramm kaskis wolikogul kokku tulla. 
Wallawanem wastas, et koosolekud on keelatud. Siis ku -
suti wallawanem moisa, kus Saksa leitnant talle koosolek 
kokkukutsumise loa ja kasu andis. Wolikogu koosolekule 
ilmus ka von Ramm ise kahe moisawalitseja saatel ja 
iitles: ,,Meie peame Saksa walitsusele ta.nu awaldama, et 
ta meid paastma on tulnud. Koik wallad on seda juba 
teinud, ainult meie weel mitte. Minuit on paritud: Teil 
on suur wald, miks Teil see weel tegemata? Kas me pole 
teiega siis h�sti Hlbi saanud, woi mis?" Kui koosolijais 
seletatud: ,,Miks ei ole, herra, meie oleme hasti kull la.bi
saanud ", - siis soowitanud moisnik: ,,Noh, siis kirju age 
see kiri siin alla !" Ja paljud kirjutanudki. 



· Turi kihelkonnas, Sarewere wallas tulnud talupere
mehe R. Waarmanni juure kirikuwoormiinder Rein Rikk, 
keda kohalik opetaja Speer allkirjade lehega lasknud ringi 
k�ia. Waarmann pole kirjutanud. Rikk hakanud paale 
kaima: peab kirjutama, maanoukogud on nii otsustanud 
ja nii on kroonu kask. Tekkis waidlus, mille tagajarjel 
R. Waarmann iihes pojaga kinni woeti ja Tallinna toodi,
kus ta mitmed nMalad kinni peeti.

Haapsalu linnakoguduse opetaja von zur Miihleni nou 
jarele laskis Koltsi moisa omanik v. Hunnius oma auruweskis 
ja willakraasimise - wabrikus allkirjade korjamiseks lehe 
walja panna. Iga weskiline woi willawabriku tarwitaja pidi 
koige pa.alt oma nime lehele alla kirjutama. Kes seda ei 
teinud, saadeti tagasi, ilma et tema tood oleks ette woetud. 

Kiiu moisa omanik Nerling, kes okkupatsiooniw6imude 
poolt Harju - Jaani jaoskonna "komissariks" nimetati, 
laskis Kolga walla taiskaswanud elanikud 7. maiks walla
majasse koosolekule kutsuda, et allkirjade korjamist kiiremalt 
toimetada. Wallamajast aga oli kask kiilakumnikkudele umbes 
jargmisel kujul edasi saadetud: ,,Kasutage koik oma killa 
elanikud 7. maiks Kolga wallamajasse hommiku kella 10-neks 
kokku kilsimust harutama, kes soowiwad Saksa riigi kaitse 
alla jaada ja missugustel tingimistel." 

Kask saadeti 3. mail laiali, .5. mail aga keelas Kiiu 
moisa omanik, kuulda saades, missugusel kujul kask edasi 
antud, koosoleku jarsku ara, enne aga wallawanema pohja
ikult Hi.bi noomides, kuidas see julenud kutses tahen
dada : "kes soowiwad Saksa riigi kaitse alla jaada", kuna 
Saksa riik oma kaitse alla juba olla wotnudki. 

Wahepaal aga olid elanikud, kes koosoleku arakeela
misest midagi ei teadnud, mitmes kiilas juba otsuseks 
einud, et nemad koosolekule ei lahe, sest rahwale ei ole
a Saksa iket tarwis. Kiilarahwa otsused ajasid Nerlingi 

~edaw6rd arewusse, et ta wallakirjutaja Saksa soldatite 
·ahel Kolga komandantuuri laskis tuua. Siin ahwardati
irjutajat, kui Saksa huwide wastu tootajat, kilmneks aastaks

-unnitoole saata, kuid paale monetunnilist kinnipidamist
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lasti mees siiski wabaks, jaeti aga politsei walwuse alla. 
Allkirjade korjamise koosolek aga oli ikkagi nurja aetud. 

Allkirjade korjamist toimetati suure wisadusega ja 
koiksugu nurgataguste abin5udega, isearanis Pohja-Eestis. 
Kuid illeiildiselt laks see pea igal pool hurja. Oli ainult 
m6ni iiksik koht, kus ettewote enam-wahem 6nnestas. Koik 
need nurjaminekud ei saanud muidugi takistada Balti 
parunitel oma ,,enesemaaramist'< 16puni wiimast. Oli ju 
Balti riiutelkondade esitajail tagatreppide poliitikas alati 
suuri kogemusi olnud. Ja ·neid tarwitati ka niii.id. 

13. mail andis "Balti prowintside asemikkude" saat
kond Wene noukogudewalitsuse asemikule Joffele Ber
liipis landesraadi otsuste kohta margukirja, millele olid 
alla kirjutanud .saatkonna juhatajana parun E. Dellings
hausen, Liiwimaa eest - H. v. Stryk ja Eestimaa eest -
E. v. Brevern. Joffe ei wotnud margukirja esialgu wastu.
Siis poorasid ,, Balti pro win tside asemikud" Saks a walis
mi nisteeri umi poole, kes wiie paewa parast margukirja
Wene saadikule edasi aridis. Joffe saatis kirja edasi Mosk
wasse, kuid seletas saaljuures Saksa walisministrile Kiihl
mannile, et selle pa.ale mitte kui Eesti- ja Liiwimaa ise
s�i_swaks tunn�stamise pa.ale ei tule waadata. Neli kuud
htlJem, augusttkuul, tehti Wene- ja Saksamaa wahel uus
lisaleping, mille jarele norgestatud noukogudewalitsus
Eesti- ja Liiwimaa Wenemaast lahutatuks oli sunnitud
tunnistama. Kuu aega hiljem, 22. septembril, kirjutas Saksa
keiser iihes Hertlingiga teadaande, et Riia linn, Eesti-,
Liiwi- ja Saaremaa Saksamaa poolt iseseiswaks on tunnis
tatud. 20. oktoobril awaldati see teade landesraadi kommis
joni koosolekul. Balti parunid h56rusid roomutujus kasi:
nende soowid ja ihad naisid kindlate sammudega l6pu
likule taideminemisele Iahenewat. Kuid waatepiiril oli meie
maa woimumeestele ka pahaendelisi marke: Saksa s5ja
w�gi laane waerinnal oli taganemas, siseriigis oli kaari
�!ne algamas. Balti hertsogriigi tegelased piiiiawad aga
kurelt oma ,,riigi loomise" tood lopule wiia. Keiser Wil
helmi manifesti pa:Ile pohjenedes, kuulutab landesraadi
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kommisjon enese korgemaks woimuks kohal ja kutsub 
5. nowembriks landesraadi Riiga kokku.

Landesraadil on oma "riigipaagi" juba arwesse woetud. 
Ja see on Meklenburi hertsog Adolf Friedrich. Selle poole 
poorab Liiwimaa maamarshall v. Stryk oma riiiitelkonna 
otsusel, temale Balti hertsogi krooni pakkudes ja maa 
poliitilisest seisukorrast aru andes oma kirjaga 3. now. 

v. Stryki kiri on iilihuwitaw paljastaw dokument Balti
feodaalherrade tagatreppide - poliitikast, nende saladiplo
maatiast ja omaparasest kohanemisest muutunud oludele, 
walgustades samal ajal Balti hertsogriigi loomise wiimase 
jargu tombekrampe. Kiri on kirjutatud ajal, kus Saksa 
sojaline joud laane waerinnal alles kokku hakkas warisema, 
kus samuti Saksamaa sisepoliitilises elus .suured muutused 
olid siindinud. Kuid weel oli keiser Wilhelm troonil ja 
weel uskusid poliitilise pimedusega loodud koiksakslised 
ringid, et rohkearwulised Saksa troonid piisima jaawad. 

Muutusi ilmapoliitikas silmas pidades, kirjutab von 
Stryk: ,,Meie poliitilised eesmargid ei ole muutunud, aga 
taktiliseks etteastumiseks peame meie, ilmapoliitikat silmas 
pidades, ettewaatlikult uusi radasid otsima". Eesmark, mis 
endiseks jai, oli Balti prowintside fihendamine Saksa
maaga. Arusaadaw, et tekkinud poliitilises olukorras woi
mata oli seda eesmarki saawutada otsekoheselt. See wois 
silndida ainult kaudsetel teedel. Esialgu pidi Balti hertsog
riik iseseiswaks saama, mis hiljem olukorra soodsamak 
muutumisel Saksamaaga oleks iihinenud. Stryk kirjutab selle 
kohta: ,,Niiiid nousolekut saada iihendamiseks Saksa riigiga 
on taiesti woimatu. Sellest ideest kinnipidamine wiiks meid 
sunniwiisil Wenemaa kiilge ehk paremal juhtumisel Inglise 
protektoraadi alla. Esialgne iseseisew, erapooletu riik annab 
koik woimalused selleks, et warem ehk hiljem, ma usun, 
isegi mitte kaugemas tulewikus iihel haal silmapilgul seda 
katte saada, mida tana palawalt puiitakse, kuid praegu katte
saamatu on". 

Et Balti hertsogriigi iseseiswust la.bi wiia, piiiiab von 
Stryk Skandinaawia riikide ja eestkatt Rootsimaa kaudu 
liitriikide pa.ale moju awaldada, et Saksa sojawaed kaue-
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maks ajaks Baltimaale jaetaks ja Riia landesraat tunnus
tataks. Selleks oli koige paalt tarwis liitlaste usaldust 
Eesti ja Lati demokraatlikkude wabariikide wastu koigu
tada. See Ia.hem iilesanne on v. Strykile waga selge, kui 
ta kirjutab: "Ma pidin esiteks lnglismaa, liitlaste ja era
pooletute riikide usaldust Eesti ja Lati demokraatia wastu 
oonestama ja nendele naitama, et Balti sakslased on tingi
mata tarwilik tegur Balti riigis, ja teiseks - neid uskuma 
panema, et kahe waikse wabariigi iilesehitamine enamlust 
tugewamaks teeb, ja see oleks suur eksisamm, waadates 
liitlaste seisukohalt". Ja agar Liiwi maamarshall luurab 
hoolsalt koiki Wenemaalt la.bi Rootsimaa soitwaid Inglise 
tegelasi ja katsub, nende meelekibedust isearanis Uitlaste 
wastu kasutades, neis waenulikkust tekitada Eesti ja La.ti 
demokraatiate wastu. Ta kaib samal otstarbel ka Rootsi 
walisministri pool. Igal pool katsub v. Stryk Balti hertsog
riiki ka Laane-Euroopa kaubanduse huwidega siduda, ara 
naidata piiiides, kuidas see koige paremini ilma kauban
duse baasiks Wenemaa suhtes oleks. 

Landesraat seab omal koosolekul 5. now. ,, iihendatud" 
Baltimaade ajutise walitsusegi parun Pilariga eesotsas 
kokku. Kuid kogu see 6nn on siiski iiiirikene. Moni paew 
hiljem astub Saksamaal keiser Wilhelm troonilt. Rewo
lutsioon on lahti paasnud. Woim on lainud uute iihis
kondlikkude j6udude katte. Ohes sellega on langenud ka 
Balti hertsogriigi pappmaja toetuskants. Samal ajal la.heh 
w5im pohja pool Eesti Ajutise Walitsuse katte. Balti feodaal
herrade tulewiku waljawaated saawad iga paewaga lootuse
tumaks ja pea on nende woim tegelikult koguni likwi
deeritud. Kuid laialipillatud landesraadi riismed ei pane 
ka.si riippe, waid pingutawad koiki omi j6ude, et woimu 
enese katte tagasi saada. Tekkinud Eesti ja Lati riikide 
�astu algab igal pool waljamaal koige agedam kihutustoo 
1gasugu walimata abin6udega. Mani kuu hiljem katsutakse 
onne ka sojaliste joududega. 
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J
uba septembri lopul hakkasid Saksamaal siindmusecf
arenema, millel oli iileilmline tahtsus ja suur moju ka 
meie maa koqta. Laane waerinnal taganesid endised 

woidurikkad Saksa waed, sisemaal kaswas iga tunniga 
rewolutsiooniline meeleolu. Tekkinud olukorra surwel wa
bastati keiserliku kasukirjaga 30. sept. riigikantsler Hert
Jing ja paar paewa hiljem nimetati uueks walitsuse paaks 
Baadeni prints Max. 

Uus kabinett pidi riigile rahu tooma. See oli tema 
paa-iilesanne. Sellega iihenduses oli seisukoht, et seni teh
tud rahulepingud ei tohtinud olla takistuseks iileiildise 
rahu tegemiseks. Uus walitsus seletas, et ta ka okkupeeri
tud maades otsekohe tahab kurssi muuta. Uus riigikantsler 
teatas riigipaewa koosolekul 6. okt., et ,, walitsus tahab 
isearanis hoolitseda, et Balti-, Leedu- ja Poolamaal oige 
pea rahwaesitused laialisel alusel loodaks, milleks wiibi
mata kodanline walitsus sisse tuleb seada. Oma riigi
korra ja wahekorra naabrirahwastega peawad nad iseseis
walt ara maarama". - Wilsoni 14 punkti wastuw5tmine 
Saksa walitsuse poolt pidi tahendama hoopis uut poore 
sakslaste Balti poliitikas, mille kohta riigikantsler Max 
omas kones ka sellekohased jareldused tegi. 

Muutuw olukord siinnitas kohe algusest suuri lootusi 
koigis Eesti uhiskondlikes kihtides. Soja lopp oli laheda 
ja awanemas olid enesemaaramise woimalused. Juba woidi 
jalle ajakirjanduseski konelda monekuulise waikimise jarele 
iseseiswast Eestist. Tundus ,,reshiimi" pehmenemist. Tsen
sori punane pliiats sai pisut tagasihoidlikumaks. Oktoobri 
keskpaigas wabastati paljud suwel wangistatud Eesti kodan
lised tegelased. Seltskonnas oli suuremat isetegewust ja 
me�leolu tousu margata. Poliitilised _organisatsioonid hak: 
kas1d jalle intensiiwsemalt koos ka.1ma. Tartust saadeh 
20. oktoobril Saksa walisameti riigisekretaarile Dr. Solfile
Eesti seltskondlikkude organisatsioonide esitajate poolt
m:irgukiri, millele alla olid kirjutanud Maaliidu, Eesti
demokraatliku erakonna, Eesti seltskondlikkude organisat
sioonide keskk.omitee ja Eesti sotsiaaldemokraatliku tooliste
partei esitajad. Eesti sotsialistide-rewolutsionaaride partei
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keskkorraldus ei leidnud woimaliku olewat sellele tele
grammile alla kirjutada, waid saatis oma margukirja ise
seiswalt Saksa sotsialistlikkudele erakondadele. Nii Tartu 
enamusparteide kui sotsialistide-rewolutsionaaride margu
kirjades juhiti tahelepanekut nende 5udsete surweliste tingi
miste pa.ale, mis Eestis, hoolimata Saksamaa walispoliitika 
jarsust poordest, edasi kestawad, ja paluti kaasabi meie 
kodumaal kodanliste wabaduste uuesti jaluleseadmiseks. 

Saksa sise- ja walispoliitilised muutused saawad 
kohalikkudele Balti woimumeestele iisna pahaendelisteks 
markideks tulewiku kohta. Balti hertsogriigi pappmaja on 
suured hadaohud ahwardamas. Tarwis paasta, mis weel 
woimalik ! Ja Balti aadeli esitajad, kes suwel Eesti tege
lasi enesele lahidalegi ei lubanud, on jarsku wiimastega 
,, kontakti" otsimas. 

22. oktoobril kais paari Tallinna Eesti tegelase juures
Harald v. Eckardt (Mitinhaber der Russischen Betriebs.
Gesellschaft Schwedischer Maschinen), Dr. Paul Schie- · 
manni lahem poliitiline sober, ja andis neile edasi Saksa 
riigipaewa saadiku prof. v. Schulze-Gavernitzi palwe, 23. okt. 
hommikul wiimase juure hotelli ilmuda labiraakimistele. 

Tahendades koige pa.alt selle pa.ale, et Saksamaa on 
rahu tegemas, ta peab seda tegema, rohutas Schulze
Gavernitz, et waja on Eestimaa tulewiku kohta uued ja 
kindlad sihtjooned tiles seada. Noutagu oige palju, n6u
tagu amnestiat, Maapaewa kokkuastumist, sojawaewalitsuse 
arakaotamist jne. ! Tagamotteks nais riigipaewa saadikul 
siiski mingisuguse Eesti - Saksa kompromissi loomine ole
wat, umbes nii, nagu seda riigipaewa erakonnad teinud: 
Eesti ministrite korwal pidid olema Saksa abiministrid ja 
iimberpoordult. Kui aga Schulze - Gavernitz Eesti parteide 
esitajailt kuulis, et need kompromissist midagi ei taha 
leada, awaldas ta mitu korda pettumust: tema siias6it 
olewat jttrelikult hoopis kasuta. Saaljuures tahendas ta, et 
eestlased omawahel kokkuhoidwamad ja sakslaste wastu 
marksa leppimatumad olewat kui naituseks latlased, kellest 
paljud enamlaste hMaohu hirmul illeiildise. walimisoiguse 
wastu ja sakslastega koostootamise poolt olewat. Muidu wa.he 
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raakides, koneles professor paaasjalikult rahwuslikkude 
wahemuste kaitsest, paris, kas sakslastele mitte suuremat 
wastutulekut ei naidataks, sest need olla nii palju lootnud 
ja niiiid nii wahe saanud. Lopuks arwas Schulze-Gavernitz, 
et Eestimaal enne lopulikku asjade korraldamist prowi
soorium tuleb, kus sojawaewalitsuse tsiwiilwoim kodanlise 
.asewalitseja katte laheb. Pa.ale selle palus ta kinniwoetute 
nimekirja, et nende lahtilaskmiseks mojuda. Schulze-Gaver
nitzi palwe pa.ale andsid Eesti poliitiliste erakondade esi
tajad ka omad noudmised liihikeses margukirjas ara. 

Schulze - Gavernitzi algatud jutuajamine Eesti tege
lastega, mis siindis kohalikkude sakslaste teadmisel ja 
haakskiitmise1, oli iseloomulikuks tunnismargiks, et suised 
woimuherrad pinna jalge all juba iisna kuuma tundsid 
olewat. W55rsilt sisse soitnud professor ja poliitikategelane 
pidi kohalikkudele sakslastele esimeseks ,,erapooletuks" 
waheltraakijaks olema. Kobe pa.ale seda aga katsusid wiima
sed ise otsekoheselt iihendusesse astuda Eesti tegelastega. 

Jargmisel paewal, 24. oktoobril, oli J. Poskal jutu
ajamine Eestimaa riiiitelkonna esimehe parun Deliings
hauseniga wiimase soowil. Dellingshausen palus Poskat 
Eesti poliitilistele parteidele ette panna Riia ,, ilhendatud 
maapaewa" tegewusest osa wotta, sinna niipalju •Eesti 
.liikmeid saates, kui palju saal Eestimaa poolt sakslasi on. 
Poska lubas ettepaneku edasi anda, juurde lisades, et ta 
selle wastuwotmisesse ei usu, sest et koik Eesti parteid ise
seiswat Eesti wabariiki piit1awad asutada ja Riia ma'apaewa 
ei tunnusta. Edasi seletas Dellingshausen, et tema teada 
olla. ka uus Saksa walitsus walmis ainult kahel tingimisel 
Balt�m�ale oma s5jalist kaitset edasi jatma: 1) kui uhine Balh rnk asutatakse mis ainsana kohaliku Saksa rahwuse huwisi� kindlustaks; kuna Eesti ja Ulti iseriikidest �eda
�?�ta e1 olla; 2) kui see riik Saksamaaga majandusltkult 
uhmeks. - Schulze - Gavernitz aga ei olnud neist ,, tingi
mistest" midagi konelnud. Nahtawasti oli siin n1iltel
k?nn� teg�laste ,,kohalik tolgitsus" mooduandew. Jutu
a1am1se lopul Uihendas Dellingshausen ahwardades, e· 
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kiillap siiski Eesti esitajaid leidub, kes walmis oleksid1 
tulema, kui idast enamlaste hadaoht end tunda annab. 

M5ni paew hiljem kutsus Dellingshausen jallegi Eesti 
poliitiliste parteide esitajad oma poole ja koneles seekord 
juba marksa pehmemalt. Ta arwas, et Riia landesraat 
konstitutsiooni walmistawat, mis muidugi eestlastele ena
muse andwat, kuid iihtlasi ka enamlised ollused mojult 
korwaldawat. Dellingshausen kaebas ka, et kogu senine 
teraw wahekord Berliini poliitikast tingitud olnud. Sa.alt 
olla ko�_alikkudele tegelastele koik resolutsioonid ette kirju
-atud. Uhtki sona ei olla tohitud siin muuta. Riiiitelkonna 
egelase wabandaw kaebelaul ei suutnud aga iihelgi koos

olijal meelt hardaks teha. 

Sel ajal, kui kohalikud sakslased Eesti tegelastega 
kontakti otsisid, piiiides neid "woimust osasaamisele" 
meelitada, tehti Riiast adw. Tarraski kaudu saksasobra
lisemaile Eesti tegelastele otsekohene ettepanek sakslastega 
iiniselt walitsus moodustada. Niisuguseid ettepanekuid said 
Tartus end. iilemtalurahwa kohtunik P. Kase, inseneer 
Kangro, Dr. Paldrock, Tallinnas inseneer Ipsberg. 

Paa.trumbiks, millega Eesti kodanlisi tegelasi jarele
andmisele katsuti wiia, oli kollitamine enamlastega. Ise
aranis laialt aga tarwitati seda moju-abinou rahwahulkade 
keskel. Kohalikud Saksa lehed, "Tallinna Paewaleht" iihes 
arwatud, hakkasid oktoobri algul isearanis kubisema lugu
dest enamlaste hirmutegude iile, mis ka meie maal lahti 
minewat, kui Saksa waed siit ara wiiakse. Toroschinos, 
Pihkwa taga ja Jamburis pidid suured enamlaste waed; 
·oondatud olema, mis ainult piiri awanemist ootawat. Nende
hirmu ja ouduse juttude tagamotteks oli, et eestlased
Saksa wagede siiaja.Amist paluksid. Nende juttude laiali
laotamisel olid ka Saksa ametlikud asutused otsekoheselt
egewad. Oktoobri esimestes paewades oli sellest "Tallinna
Paewalehes" kirjutus, mis loppes moraaliga, et ainult Saksa
maa poolt tulla kohalikul rahwal kaitset loota. Tsensor
Sielmann aga tombas selle artikli taielikult maha, kuid
·ohkus hoopis ara, kui kohmetanud toimetus seletamas
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kais, et see Pressestellest sisse saadetud. Koguni woltsitu 
proklamatsioonidega saadi nahtawasti hakkama. Oktoobri 
keskpaigas leiti Tallinnas ja mitmel pool Eestimaal lend
lehti, mille keelewiis: maha Eesti kodanikud pro kodan
lased, allkiri: Eesti kommunistide (maksimalistide) parte: 
jne. oletada laseb, et need made in Germany on. Maa1 
katsuti aga kogu aeg koiksugu konksudega allkirju korjata

1
• 

et Saksa waed siia edasi jaaksid. Need katsed aga onnes
tasid wahe. Pea igal pool nouti koosolekutel, mis osalt 
Saksa woimude poolt Saksa wagede siiajaamise palumi
seks korraldati, kategooriliselt nende lahkumist. Isearanis 
arapahandatud olid sakslaste roowpoliitikaga majanduselus 
j� hulgaliste raskete rekwisitsioonidega maapidajad, kes. 
omas, suures osas kewadtalwel Saksa wagesid paastjatena. 
olid oodanud. Oktoobris ja nowembris nouawad maa
pidajad aga koige kindlamalt nende lahkumist. Toome 
moned iseloomulikumad otsused. 

26. oktoobril oli Raikiilas walla Hiiskogu koos kusi
must otsustamas, mis sel korral teha, kui Saksa sojawag: 
peaks maalt lahkuma. Koosolek oli kohaliku ameti-eest
seisja, moisniku soowitusel kokku kutsutud, et paluda 
Saksa sojawage weel siia jaada. Otsus oli aga jargmine: 
,, Seda silmas pidades, et meie endi poliitiliste kiisimuste 
otsustamise, mis terwet Eestimaad puudutawad, 1917. a. 
juunikuul demokraatlikul alusel walitud Eesti Maapaewale, 
kui taieoiguslisele rahwaesitusele, edasi oleme annud, ei 
leia meie endil oigust olewat nii tahtsas kilsimuses, nagu 
seda terwe maakaitse ja korrapidamine on, otsustajad olla. 
Otsuseid selles asjas woib teha ainult juunikuul 1917. a. 
walitud Eestimaa walitsus, kelle otsused autoriteetlikud 
terwe rahwa kohta on. Selleparast nouame, et 1917. a .. 
demokraatlikul alusel walitud Eesti maawalitsus kokku woiks 
tulla ja oma tegewust jatkata. Niikaua aga kui Eesti maa
walitsus weel selleks korraldusi pole teinud, tuleb meil 
waldades omakaitse luua, mis tarwilikul korral kuritege
wuse wastu walja astub". - See otsus woeti iihel haalel 
wastu. Ja samuti uhemeelselt nouti koosoleku 15pul, et 
,,sakslane kohe peab lahkuma-. 
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Kawildas oli 3. nowembril walla maapidajate koos
olek, kus jargmine resolutsioon wastu woeti: 

,,Meie, Kawilda walla maapidajad, nouame, 
1) ,,et igasugune sunniwotmine ja tarbeainete walja

saatmine Eestist otsekohe lopetataks, kuna maal isegi suur 
puudus walitseb ja naljahada karta on, seda enam, et ela
nikkude hulgas igasugune usaldus praeguste woimude ja 
nende korralduste wastu puudub; 

2) ,,et 1917. aastal seaduslikult walitud Maapaew ja
laawalitsus otsekohe kokku astuks, koik woimu oma katte 

wotaks ja Eesti s5jawae kokku kutsuks korra ja rahu 
jaluleseadmiseks ning maakaitseks; 

3) ,,et praegune, woimude poolt nimetatud, walla
walitsus otsekohe ametist lahkuks ja 1917. a. seaduslikult 
walitud demokraatlik wallawalitsus ning wallan5ukogu 
kokku astuks ja walla asjade juhtimise wiibimata oma 
katte wotaks". 

Wastuwoetud resolutsoonist otsustati Saksa sojawae
valitsusele Baltimaal teatada. 

Raikiila ja Kawilda maapidajate resolutsioonid ise
loomustawad iiliselgelt seda oppositsioonilist meeleolu, mis 
okkupatsiooniwoimud ka koige tagurlisemas Eesti iihis
kondlikus kihis enese wastu olid walja kutsunud ja mis 
oieti ainus rahwaklass oli, millest woimud toetust oleksid 
voinud loota. Kuid ka see oli waenuline. 

Kohalikud sakslased katsuwad oma seisukoha paast
miseks teha koik, mis woimalik. Kuid siindmused Saksa
maal arenewad suure kiirusega. Rahwahulkade rewolut
sioonilise tousu ja sotsiaaldemokraatia surwel astub keiser 
Wilhelm II 9. now. troonilt ara. Saksamaa kuulutatakse 
demokraatlikuks wabariigiks. Sel siindmusel on kohe 
suured tagajarjed ka meie kodumaa poliitilises elus. Okku
patsiooni langemise tund laheneb. 

Juba moni paew enne Saksamaa riigi pooret olid 
Tallinnas toitlusrahutused. Kui selgus, et linnas wilja
iagawarasid ainult paariks paewaks jatkub, wahendati 
woimude poolt elanikkude leiwanorm poolest naelast 
madalamaks. Selle tagajarjel kogus suur naiste hulk 7. now. 
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linna toitluskomitee ette. 8. now. jaid wabrikud kinni ja 
toolised tulid uulitsale. Oli miitinguid, mida patrullid 
monel pool laiali ajasid, teisal laksid miitingud rahulikult, 
kuna sojawaelased paalt kuulasid. Linnapaaliku lubal waliti 
igast wabrikust paar esitajat, kes laupaewal, 9. now. toitlus
walitsusse ja linnawalitsusse pidid minema. Enne mine
kut oli delegatsioonil "Walwajas" noupidamine, kus otsus
tati: toitlus- ja linnawalitsusse beiraatideks, nagu sakslased 
seda tahtsid, mitte minna, waid demokraatlikkude om1t
walitsuse - asutuste tooleastumist ja waljaweo seismapa
nekut nouda. 

Delegatsiooni, mis toitluswalitsusse la.ks, wottis selle 
juhataja rittmeister Kalkstein kaebtustega wastu, et talu
poegilt enam paar nadalat wilja ei saawat, ja pani haruta
miseks ette oma tuntud 3 "loosungit" : 1) kas wabakauplus 
wiibimata sisse seada, 2) wabakauplus 15. detsembrist 
sisse seada ja ainult 2/3 elanikka normide jarele toita w5i 
3) koiki norme wahendada. Saatkonna poolt wastati, et nad
loosungid harutama pole tulnud, waid teatama, et asutusel
endal igasugune usaldus puudub, sest et ta ise toidu
aineid maaratumal hulgal maalt walja weab. Nouti seadus
liku toiUuskomitee toole tagasi asetamist. - Paaritunniline
j�tuajamine saatkonna ja toitlusasutu_se juh�taja wah�l
lopp�s. seega, et jargmisel nad�l�l to1_t11:1swahtsuse rew1-
deenm1seks tooliste uurimiskomm1s1on p1d1 kokku seatama. 

Teine delegatsioon mis linnawalitsusse la.ks, woeti 
linnapaalik Schmidti p�olt s5bralikult wastu. Saatkonna 
poolt teatati, et rahwas sojawaewalitsuse 15petamist ja maa 
asjade juhtimise iileandmist demokraatlikkude omawalitsuse 
asutuste katte n6uab. Delegatsiooni poolt seletati weel, et 
tooliste uurimiskommisjon tahab linnawalitsuse asjaajamist 
rewideerida, selgusele jouda, mis oigusega linna warandusi 
on panditud jne. Niisuguste asjade eest ahwardati linna
walitsejaid isiklikult wastutusele wotta. Jutuajamine loppes 
sellega, et jargmiseks neljapaewaks kell 9 Schmidt lubas 
taieliku aruande oma asjaajamisest walmistada, mille poh
jal siis tooliste uurimiskommisjon rewideerimist pidi algama. 
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Kogu maal, eestkatt Tallinnas, oli nowembri algul 
1iikumine okkupatsiooniwoimude wastu iisna laialiselt alga
nud. 11. nowembril hakkab ,, Tallinna Teataja" uuesti 
·ilmuma ilma tsensuurita, jargmistel paewadel ka teised
lehed. Tartu lehed ilmuwad ilma tsensuurita 12. nowembril.

11. nowembril astub kokku Eesti Ajutine Walitsus,
kes ka pea asutusi endistelt woimudelt iile hakkab wotma.
Jargmisel paewal on Maapaewa Wanemate Noukogu koos
olek, kus otsustatakse Maanoukogu 20. nowembriks kokku
kutsuda.

Walitsus annab oma tegewusse astumise puhul rah
ale jargmise teadaanne : 

Eesti Maapaewa Wanemate Noukogu kuulutas 24. 
weebruaril s. a. manifesti labi Eesti iseseiswaks demo
kraatlikuks wabariigiks ja andis korgema woimu kolme
iiikmelise paastekomitee katte, kes Eesti Ajutise Walitsuse 
kokku seadis ja walja kuulutas. Eesti Ajutise Walitsuse 
walissaatkonna ettepanekul tunnistasid liitriigid Eesti Maa
paewa tegelikult iseseiswaks ainsaks korgemaks woimuks 
Eestis. 

Seega annab Eesti Ajutine Walitsus teada, et ta oma 
takistatud tegewust uuesti on alganud ja awaldab jargmist. 

1. Lahematel paewadel astub kokku Eesti Maapaew,
elle paaiilesandeks on Eesti Asutawa Kogu kokkukutsu

mine iileiildise, iihetasase, otsekohese ja proportsionaaise 
aaleoiguse pohjal. 

2. Koik iileilldise walimiseoiguse alusel walitud maa,
linna ja walla omawalitsuse asutused peawad -ajawiitmata 
ma katkestatud tegewust jatkama juhatuste jarele, mida 

' jutise Walitsuse wolinikud kohtadel annawad. Wahepaal 
tegewuses olnud ametiasutustelt ja isikutelt tuleb asja
ajamine file wotta. 

3. Ajutine Walitsus kutsub Eesti rahwast rahuliku
usaldusega Ajutise Walitsuse wastutusrikast tegewust toe
tama ja korda segawatest waljaastumistest tagasi hoidma. 
Maa ja rahwa kaitseks on sammusid astutud. Isearanis 
-kiilmawerelist ja kohusetundlikku lahendamist nouab toitlus-

.142 



kiisimus, mis senise kontrolleerimata ja meie maale kahju
Hku tegewuse Hibi kriitiliseks on lainud. 

Eesti Ajutine Walitsus loodab, et Eesti rahwas sel 
suurel ajaloolisel silmapilgul oma enesemailramise oigust 
kultuuriliselt tarwitada oskab. 

Tallinnas, I 1. now. 1918. 
Eesti Ajutise Walitsuse wolitusel: 

J. Po s k a.
Korgem okkupatsiooniwoim oli jouetu alganud liiku

mist takistama. Saksa s5durid olid sedaword oma isamaal 
-slindinud rewolutsiooni m6ju all, et nad end selleks mitte
kasutada poleks annud. Nii oli · lugu isearanis Tallinnas,
kus madrused juba 9. nowembril laewadel ja sadamas
punased lipud iiles tombasid ja jargmisel paewal ilhes
maawaelastega soldatite ja madruste noukogu walimised
la.bi wiisid.

Rutuline madruste ja soldatite noukogu walimine,
samuti tooliste hulkade rewolutsiooniline paaler6humine
kergendas ja kiirendas Tallinnas ja kogu P6hja • Eestis
okkupatsiooniw6imu langemist. - 12. nowembri 5htu
teatas Tallinnas asuw kindralkomando Eesti Ajutisele Walit
susele ametlikult, et ta teda kui olemasolewat asutust
tunnustab, ilma et seega tunnustamist Berliinist ette otsus
tak�. Jargmisel paewal algas ka P6hja-Eesti kodanlise kesk
wahtsuse - Provinzial-Verwaltung Estland - tilew6tmine.

Ajutise Walitsuse tahtsamaks iilesandeks oli w5ima
likult palju waranduste waljawedu Saksa w5imude pool
takistada. Walja wedada piiiiti koik, mida aga saadi, ise
aranis aga warandusi, mida s5jasaagiks peeti. Samal ajal
hakkasid Saksa soldatid suurel maaral k6iksugu kroonu
warandusi miiilma. Ajutise Walitsuse wolinikud pidasid
kogu aeg Saksa w5imudega ja madruste ning soldatite
n?u�ogude esitajatega labiraakimisi waranduste waljaweo
k1�!11paneku ja nende alalhoidmise asjus. Waljaweo k5ige
moJ��amaks takistajaks olid tooliscd, kes saboteerimise ja
stre1g1ga waljaweo wiimase w6imaluseni wahendasid, kohati
aga koguni seisma panid.



Kuigi Saksa woimud Pohja - Eestis iisna ruttu oma� 
walmisolekut awaldasid asutusi ja warandusi Eesti Ajuti
sele Walitsusele iile andma, arenes aga see tileandmine ka 
saal koguni wisalt. Pea igal pool waranduste tilewotmisel 
wastati waga iihetooniliselt: ,,Meie ei ole siit midagi saa
nud, kiill aga mitmesuguseid tarbeaineid siia toonud, selle
parast ei ole meil midagi iile anda". Iseara!J.is kaua torgufi. 
posti, telegraafi ja raudteid iile andmast. Oosel wastu 13. 
nowembrit panewad Saksa w5imud kitsaroopalisel ja Tapa
Tallinna raudteeliinil koigi rongide, ka reisijaterongide· 
liikumise seisma. Samal oosel kastakse Balti raudteel koik 
vedurid, isegi wanad logud, auru alla panna, et neid ara 
wiia. Suure waewaga, tooliste agaral kaasabil laheb korda 
kawatsust nurja ajada. 

E. A. W. toitlusministri poolt tehakse telegraafi teel 
koigile jaamaiilematele kohuseks wiimaste paewade jooksul 
s5jaw6imude poolf. rekwireeritud wilja kodumaa piiridest 
mitte walja lasta, waid Tallinna saata. Et raudteedel kau
pade liikumise iile kontrolli sisse seada, maarab Ajutine 
Walitsus Tallinna, Tapa, Narwa, Tartu, W6ru, Walga

,,

Parnu, Wiljandi ja Haapsalu jaamadesse omad komis
sarid. Raudtee korralikuks liikumiseks astutakse Saksa 
v6imude juures samme. 

Madruste ja soldatite n5ukogud Tallinnas kuulutawad 
oma paaiilesanneteks Saksa waeosade julgeoleku kindlusta
mise, nende kodumaale saatmise ja demobilisatsiooni taies 
korras labiwiimise. Kohaliku rahwa poliitilistesse wahe
kordadesse ei taheta mitte segada. Eesti Ajutine Walitsus, 
kelle toetusjoud weel organiseerimata ja laokil, pfiiiab 
omalt poolt koik teha, et wahekordi okkupatsiooniwoimu
dega rahulikul teel lahendada. Suuremad konfliktid, mis 
ulataksid werewalamiseni, jaawad esialgu tulemata. Ka ei 
tule neid rahwahulkade ja langewa okkupatsiooniwoimu 
wahel ette. Ainult 12. nowembril silnnib suurem kokku
porge meeleawaldajate tooliste ja sojawae wahel. 

Osa Tallinna toolisi katsus sel paewal meeleawal
dust toime panna. Selleks kogus paarsada inimest kella 1 
ajaks Wene turule kokku. Olid naha m5ned punased lipud, 
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Meeleawaldus la.ks aga kohe alguses nurja. Pa.a.le selle 
kui salkkond inimesi iihel Saksa ohwitseril rewolwri kaest 
ara oli kiskunud, hakkasid sojawaeosad, kelle kohalik 
soldatite saadikute noukogu kohale saatnud, piissidest ja 
kuulipildujatest ohku laskma. Laskmise paale jooksid 
meeleawaldajad laiali, kuid kogusid parastpoole iiksikute 
salkadena kokku, mis uutest juuretulijatest iisna kogukaks 
paisusid. Kohe, mone minuti jooksul, ilmusid uulitsatele 
k6wemad waeosad, mis kesklinna orna aila wotsid. Nagu 
paaltnagijad seletawad, pakkunt.id Wene turg ja selle 
iimbrus pilti, mida meil iihegi rewolutsiooni ajal ei olewat 
nahtud: nimetatud linnajagu olnud taieline sojalaager. 

Rohkem sarnaseid kokkuporkeid Saksa w6imudega 
Tallinnas ei olnud. Kull aga sai teatawaks, et monelt 
poolt neid prowotseeriti. Sel puhul awaldas Ajutine Wa
litsus warsti jargrnise manitsuse: 

"Ko d a n i k u d! 
,,Nagu A. W. teada saanud, on tumedad isikud katset 

teinud arritawate kuulujuttude laialilaotamisega weriseid 
kokkuporkeid eestlaste ja Saksa wagede wahel walja kutsuda. 

,,Selle wastu woib Ajutine Walitsus kinnitada, et Tal
linna Saksa soldatite noukogu korra alalhoidmise huwides 
orna erapooletu seisukoha Eesti Ajutise Walitsuse nii ka 
rahwa wastu selgesti walja on kuulutanud ja kindlasti 
seda la.bi wiia taha b. Terna mojul on maa ametiasutuste ja 
waranduste tileandmisega tegelikult algust tehtud. 

,, Uuemate sojariistaderahu tingimiste p5hjal peawad 
Saksa waed Eestimaalt niipea lahkuma, kui liiduriigid seda 
maa seisukorra jarele otsustades siindsaks leiawad. See 
tahtaeg on weel maaramata. · Ka n5uab weoolude raskuste 
parlast okkupatsiooniwagede araminek siit teatawat aega. 
Sealeparast peab E. A. W. oma kohuseks Eesti rahwast 
igesuguste meelierutawate prowokatsiooniliste kuulujuttude 
toekswotmise eest hoiatada ja usub, et iikski eestlane uue 
demokraatliku Saksamaa sojawaelasele ei hakka seda kibe
dust katte maksma, mida niiiid jaadawalt langenud Saksa 
militarism siin nii rohkesti on kiilwanud. 

Ee s t i A j u t i n e  Wa l i t s u s". 
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Sel ajal, kui Pohja-Eestis woimu illeandmine, kuigi h55-
rumistega, siiski w5rdlemisi libedalt siindis, oli lugu Louna
Eestis, isearanis Tartus, marksa kirjum. Kiill olid kohali
kud lehed ,,Postimees" ja ,,Maaliit" juba 12. nowembril 
ilma eeltsensuurita ilmunud. Kohalikule triikiametile teatati 
nimetatud lehtede toimetuste poolt, et nad ametiiilemale lehti 
tsenseerimiseks enam ei saada. .Kuid sama paewa ohtul 
woeti m5lemate lehtede talitused Saksa s5jawaelaste poolt 
wahi alla. Triikiameti esitaja seletas, et Riiast iilemkoman
dolt kask tulnud, et ajalehed ikkagi weel eeltsensuuris 
peawad kaima. Lehed pidawat kirjutusi wahemalt teata
wate kusimuste kohta tsenseerida laskma. Korra ja julge
oleku seisukohalt olewat tarwilik kirjatilkke, mis Saksa 
sojawagedesse ja kohalikesse korda kaitswaisse asutus
tesse puutuwad, labi waadata. Tartu Eesti ajalehtede toime
tused aga polnud selle noudmisega pari ja 14. ning 15. 
nowembril jaid lehed ilmumata. Molemate lehtede wastu
tawad toimetajad wangistati ja wabastati alles 15. now. 
ohtul. Soldatite noukogu andis sel paewal muiirilehtedel 
teada, et ta woimu oma katte on wotnud. Lehtedele anti 
luba ilma eeltsensuurita ilmuda. 

Asutuste iileandmine aga ei nihkunud Tartus paigastki. 
Juba 13. nowembril joudsid parale Tallinnast sellekohased 
wolitused. Wolinikkude labiraakimised kindralkomandoga 
ei annud aga mingisuguseid tagajargi. Soldatite noukogu 
omalt poolt toetas taielikult kindralkomandot. Oli ju selle 
tahtsam tegelane leitnant von Davier, kes omal ajal von 
Oettingeniga Eesti demokraatlikke omawalitsuse - asutusi 
likwideeris ja linnapa:tliku Pohli adjutant oli. Kindral
komando, kel suur moju oli kohaliku soldatite noukogu 
pa.ale, jai kindlalt omale seisukohale, et hoolimata asutuste 
uleandmisest Tallinnamaal Louna-Eestis see siiski ei woi
wat siindida, sest et siin teine kindralkomando olla, mis 
teiste eeskirjade, ainult nende j:trele, mis tema saab, 
toimetab. 

Et asutuste fileandmist kiirendada, s5itsid 16. now. 
5htul A. W. wolinik H. Luht ja Tartu maakonnawalitsuse 
esimees Riiga Berliini keskwalitsuse poolt Baltimaade jaoks 
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maaratud paawoliniku Winnigiga labiraakimisele. Koha 
p�un aga otsustati samaks otstarbeks Eesti poliitiliste era
kondade keskbiiroo ja tooliste ametiiihisuste poolt 20. now. 
suur rahwa meeleawaldus toime panna. Meeleawaldusest 
pidid osa wotma: 1) tooliste ametiiihisuste organisatsioo
nid, wabrikud ja tookojad; 2) Eesti haritlaste eriorgani
satsioonid; · 3) Eesti illiopilaste organisatsioonid; 4) koik 
seltsid ja iihingud; 5) koolid neljandast klassist alates; 
6) eraisikud korraldatud salkades. Noudmised, mis korral
dawa komitee poolt iiles seati, olid jargmised:

1. "Et koha pa.al koik kodanlised wabadused otsekohe
maksma pandaks. 

2. Et koik poliitilised wangid otsekohe wabastataks.
3. Et rek_wisitsioonid ja to\(iuainete kui ka muu Eesti

wabariigi ning rahwa waranduste waljawedu kohe seisma 
pandaks, nagu see sojariistaderahu lepingus ette nahtud. 

4. Et kohalikud Saksa linna ja maakonna omawalit
sused saaksid wiibimata demokraatlikult walitud linna ja 
maakonna omawalitsuse - asutustele iile antud, mis Saksa 
okkupatsiooniwoimude maaletulekul oiguswastaselt laiali 
saadeti. 

5. Et koha pa.al Saksa okkupatsiooniwoimude poolt
Eesti Walitsuse kaskude ja korralduste taidesaatmisele 
takistusi ei tehtaks. 

6. Nende noudmiste paale tuleb wastus anda linna
paale J. K r  i i  s a I e ,  Rtiiitli uul nr. 3." 

Need noudmised taheti iihisel meeleawaldusel Tartu 
Saksa soldatite noukogule, kui korgemale kohalikule s·oja
\vaewoimule, iihtlasi ka Tartu Saksa linnawalitsusele ara 
anda. 19. nowembri ohtul aga teatas Saksa linnawalitsus 
linnapiHi Kriisale, et ta walmis on oma asutusi iile andma. 
Jargmisel hommikul laksid demokraatliku linnawalitsuse 
esitajad Saksa linnawalitsusse seda iile wotma. Saal aga 
oli ees Saksa linnapa.aliku asetaitja Merbitzi teadaanne, et 
Winnigilt saadud telegrammi pohjal linnawalitsuse iileand
mine alles 21. nowembril woib algada. Et linna asutuste 
ftleandmine ja.rgmisel pa.ewal kindlustatud oli, jaeti 20. 
nowembri meeleawaldus ara. 
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Riias aga on wahepaal agedad waidlused Saksa w6i
mude esitajatega kaimas. Saksamaa paawolinik Baltimaa 
jaoks sotsiaaldemokraat A. Winnig seletab, et Bresti lepingu 
tiihjakstunnistamise ja sojariistade-rahu la.bi koik Balti
maade iseseiswuse tunnistamised Saksamaa kui ka Wene
maa poolt tiihjaks tehtud ja sellega ka Eestimaa rahwus
wahelise 6iguse seisukohalt Wenemaa prowintsi jarjele tagasi 
langenud. Saksamaa olewat kohustatud Wenemaa osade 
iseseiswust mitte toetama, sellega olewat Eesti iseseiswuse 
tunnistamine s5jariistade-rahu tingimiste rikkumine. -
Saksamaa ei woiwat mingil tingimisel oma olemasolu eest 
woideldes lubada, et Saksa ollus Eestimaal hawitataks. -
W astuwaidl use pa.ale, et isegi siis, kui Eestimaa Wene 
riigi prowintsi seisukohale oleks sattunud, peaks tema 
rahwuswahelise 6iguse wastaselt seisma pandud omawalit
suse-asutused laskma tegewusse astuda, wastab Saksamaa 
woiinik, et riiklikke asju ometi omawalitsuse-asutuste katte 
ei woidawat usaldada. 

Sama! ajal, kui Winnigiga labiraakimisi peetakse ja 
see 6ige wisalt iileandmise wastu punnib, teatab major 
von Gassler, Baltimaade senine walitseja, et tema kasu 
annud kreisipaalikutele kohale jaada, sest et neid ei tohti
wat ometigi omawoliliselt tagandada. Maal jatkawad samuti 
Riiast tulnud kasul ,,majandusohwitserid" oma tegewust. 

Alles pikkade waidluste jarele saadab Winnig Saksa 
walitsusele ettepaneku tingiwalt Eesti wabariiki tunnistada 
kunni rahukonwerentsini, iihes lubadusega, et rahukonwe
rentsil Saksamaa Eesti rahwusliku enesemaaramise wastu 
ei ole. Samuti awaldab Saksa wolinik lopuks nousolekut, 
et rnaad walitsewate asutuste asjaajamine Eesti Wabariigi 
woimude katte iile antaks, kuid tingimisega, et see mitte 
iihel hoobil ei stinniks, waid tarwilises jarjekorras. 

Kui Tallinnast Eesti Ajutise Walitsuse wolinikke weel 
juure soitis, tehti Saksamaa paawolinikuga leping, mis 
wahekordi Eesti ja Saksa woimude wahel suurel maaral 
lahendas. Leping kaib jargmiselt: 

,,Baltimaade jaoks maaratud Saksa riigi paawoliniku 
herra August Winnigi ja Eesti Ajutise Walitsuse esitajate 
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herrade teedeministri Petersoni, Dr. Koniku, wann. adw. 
Birki, ka�pm. Puhki ja Heinrich Luhti wahel: 

I. Ulemat riigiwoimu Eesti etnograafilises piirkonnas
kasitab Eesti ministeerium Ajutise Walitsuse kujul, kes 
Eesti maapaewa ees wastutaw. 

2. Kogu walitsemine selles piirkonnas laheb, niiword
kui see juba siindinud ei _ _ole, 21. nowembrist saadik Eesti 
Walitsuse asutuste katte. Uhtlasi woetakse file koik biirood, 
laduruumid, inwentaar, tagawarad ja kassaseisud, niiword 
kui palju nad mitte sojawae omandus ei ole. Idapanka ja 
teistesse rahaasutustesse mahutatud awalikud (riigi ja kogu
konna asutuste) rahad lahewad Eesti Walitsuse oman
d usesse file. 

3. Kunni sojawaed maale jaawad, pole neil mingit
oigust walitsuse ja administratiiw-asjadesse segada. Maa
walitsus saab s5jawaelaste teenistusekohtadega kasi ae 
ja ladudes olewaid tagawarasid kaasa tarwitades sojawae
laste korterite ja soogi eest muretsema. Eesti Walitsus 
saab wagede waljawiimise sammude iile jookswalt eadus
tatud. Waljawiimise juures tulewad iile anda s5ja agede 
poolt tarwitatud sisseseaded, niiword kui nad maal eest 
olid Ieitud. 

4. Postiiihenduse wotab Eesti Walitsus iile. Telegraa
ja telefon jaawad ajutiselt kunni edaspidise kokkuleppimi
seni s5jawaewalitsuse alla. Elanikud woiwad olewaid sisse
seadeid piiramatalt tarwitada; Eesti Walitsus woib w5rgu 
iilesehitamist ja uute sisseseadete ehitamist wiibimata 
alustada. 

5. Raudteeasjanduse iilewotmiseni saadab Eesti Wa
litsus oma komissarid Sojawae - Raudtee - Direktsiooni (M. 
E. D.) selle alamasutuste ja jaamade juure, et niihasti s5ja
waelise kui ka kodanlise labikaimise tarwidusi taita. Raud
teetooliste ja teenijate tootingimised saawad kohe la.bi
katsutud ja parandatud.

6. Waljawedu seatakse Eesti Walitsuse asutuste kon -
rolli alla, kes seda, niiw5rd kui see mitte sojawae waran
dusesse ei puutu, takistada w5iwad. Esialgu lahtiseks jaab 
kokkulepe maal kokkuostetud tooresainete kohta. 
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7. Eesti etnograafiline piirkond lahkub Olemida tolli
piirist walja. Sissewoetud tollimaksud kaiwad tileiildisesse 
lopuarwesse. 

8. Tartu t1likool laheb koige hiljem praeguse semestri
lopul Eesti Walitsuse katte tile. 

9. Molemad pooled soowiwad edaspidiseid labiraaki- ·
misi koige paremas labisaamises korraldada. 

Walmistatud: Riias, 19. now. 1918. 
August Winnig. 

F. Peterson, W. Puhk, Dr. Konik, H. Luht, A. Birk".

19. nowembri leping tegi wahe��mad Eesti ja Saksa
woimude wahel marksa selgemaks. Ulewotmine 21. now. 
pa.ale siindis juba hoogsamalt, iseiiranis Louna-Eestis. Maa 

, asjade walitsemine kohtadel jiii taielikult kohalikkude demo
kraatlikkude omawalitsuse-asutuste kiitte, mis igal pool Aju
tise Walitsuse 11. nowembri maaruse pohjal uuesti oma tege
wust jatkasid. Korra ja julgeoleku kindlustu�eks korral
dati file kogu maa wabatahtlikud kaitseliidud. Kuulutatakse 
wiilja wabatahtlik mobilisatsioon, mis warsti sunduslikuks 
muudetakse. 

Wahepaal algawad enamlased nii Narwa kui Pihkwa 
sihis paaletungimist. 22. nowembri katse, Narwa oma k�tte 
saada, ei 5nnesta. 29. nowembril aga la.heh neil korda 
linna ara wotta. Pihkwa jaetakse juba warem Saksa wagede 
poolt suwel formeeritud walgekaardi katte, kes aga jouetu 
on enamlastele wastu panema ja linna nende katte annab. 
Paa.le esimesi wastupanekuid Narwa joonel taganewad 
Saksa waeosad enamlaste piialetungimisel ja ruttawad 
kodumaale. 

Sisemaalt aga weawad Saksa s5jawaelased kogu aeg 
suure agarusega koiksugu toidu-, tarbeainete ja muid taga
warasid walja, samal ajal korralikule raudteeliikumisele 
suuri takistusi tehes. Tuleb juhtumisi ette (Tartus), kus 
Saksa s6jawaelased Tapa poole minewast rongist teel ini
mesed walja ajawad ja ise sellega Walga poole tagasi 
soidawad. Pohja-Eestis wotawad wahepaal Eesti woimud 
raudtee Tamsaluni oma katte, 15una pool aga walitsewad 
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selle iile sakslased. Wiimaste jareleandmatus sunnib raud
tee-streigi kogu Tapa-Walga wahelisel joonel wff.lja kuulu
tama. Streik algab 13. detsembril. Streigikomitee saadab 
Saksa sojawaelastele awaliku seletuse, milles noutakse : 
1) Tartu ja Tallinna wahel alaku sedamaid soit, kuid enne
antakse Tartu ja Tapa waheline tee eestlaste katte. Eestlased
kindlustawad Saksa sojawaelaste waba arasoidu. Praegu
wiiwad rongid enam parunid kui soldatid walja. 2) Telefon
ja telegraaf Tallinna ja Tartu wahel antagu sedamaid eest
laste katte. 3) Saksa. sojamehed peawad kindlustama, et
natl raudteematerjaali Eestist walja ei wii. 4) Sojasaagi
waljawiimine peab taiesti loppema.

Wahekord Saksa sojawaelastega oli Louna-Eestis aa.r
mise terawuseni aetud. Tartu jaamas ulatas see warsti 
otsekohese sojalise kokkuporkeni. Eesti kaitseliitlased, kes 
saal wahiteenistuses toiduainete waljawedu kontrolleerimas 
olid, aeti Saksa soldatite poolt mitu puhku laiali, kus isegi 
piissiparasid tarwitati. 

Raudtee-streik kestis kunni 16. detsembri hommikuni. 
Sakslased. olid walmis raudtee pohja poolt Tartuni tile 
andma. Sama paewa ohtul laks juba esimene rong Tal
linna poole. 

12. detsembril jouab lnglise laewastik Tallinna reidile.
Ida pool tungiwad enamlased joudsasti edasi. See koik 
sunnib Saksa waeosade waljakolimist kiirustama. Suure 
rutuga weetakse walja poolwagisi kokkuseatud rongidel 
koiksugu kraam"i ja tarbeaineid. Lahkuwate woimude seisu
kord laheb paew-paewalt kriitilisemaks. Maalt koguwad 
waeosade riismed linnadesse, et saalt raudteel kodumaa 
poole edasi liikuda. Isearanis palju kogus neid Tartusse. 
»Juhtiwad woimud" aga pogenesid siit weel enne, kui nad
koiki oma sodurid walja oleksid saatnud. Wiimane sakslaste
rong laks 17. detsembri lounal Tartust Walga poole.

Tartu Hianud Saksa waeosa la.ks jargmisel paewal 
linnast wlllja, et Wiljandist kitsaroopalist mooda 15una 
poole liikuda. Kolmepaewase teekonna jarele jouti Wil
jandi, kus aga selgus, et raudteel enam woimalik pole 
Walga poole s5ita. Siis otsustati liikuda Parnu ranna aart 
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mooda Heinaste kaudu Riia poole, lootes, et enamlasi 
wahemalt ranna piirkonnas ees kimbutamas ei ole. 

Et Saksa sojawaelased mqonataga"Yarasid maalt walja 
ei wiiks, tahtsid Wiljandi omawalitsuse - tegelased nen
dega kokku leppida. Labiraakimine pidi algama 21. 
detsembri lounaajal. Kuid juba hommikul, enne maaratud 
tahtaega, laksid sakslased oma wooridega linnast pool
wargsi minema. Kui suur see taganew waeosa oli, pole 
kindlasti teada. Mitmesuguste allikate jarele koigub tema 
600 ja 3000 wahel. Waeosa liikus la.bi Halliste ja Woltweti, 
teel roowides ja warandusi enesega kaasa wiies. 23. dets. 
hommikul oli Saksa waeosaga Woltweti moisa juures 70-
mehelisel Eesti rahwawae salgal lahmg, kus wiimasest 
9 meest surma ja 3 haawata sai. - Nii lahkusid Eesti piiri
dest Saksa waeosade wiimased riismed, weel wiimasel tunnil 
oma mitmekuulist surwetegewust weretooga kroonides. 
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EESTI-SAKSA WAHEKORRA ARENE
MINE JA SAKSA OKKUPATSIOON



L
aanemere idarannikul, eriti Eestis, on aastasadade kes
tes waheldunud rohkearwulised woimud. Tugewamad 
paaletungijad on korwale torjunud maa endised walit

sejad, kuid aastate parast jalle pidanud oma koha jatma 
uutele woitjatele. Kesk neid wahelduwate woimude heitlusi 
on piisinud alalises wastasrinnas, alaliste waenlastena kaks 
joudu: maa parisrahwas, alandatud orja seisukohale, rohu
tud ja walitsetawad rahwahulgad ja teiselt poolt mere 
tagant tulnud raudriltitlid, parastised feodaalwoimu kand
jad, woimuherrad, maa ja rahwa walitsejad ja kaskijad. 
Walitsew kildkond kasutab osawalt ja abinousid walimata 
koik maale ilmunud joud, wannub neile truudust ja mur
rab seda, saab nende araandjaks ja waenlaseks, koik selle 
jarele, kuidas tema kasud seda nouawad. Ta on aasta
sadade kestes maal pea piiramata ainuwalitseja. Tai on 
omas osas seda kergem olla, sest rahwahulk, kelle kaski
jaks ta, on jouetu nii majanduslikult kui kultuuriliselt. 
Tai ei ole woitlusabinousid tugewama wastu. Ja see tuge
wam ise hoiab kiiilnte ja hammastega, et tema woimu
alune nende juure ei paaseks, rohub teda majanduslikult 
ja poliitiliselt orja seisukorda. hoiab teda lahenemast kul
tuurile. Kull leiab 19. aastasaja esimesel weerandil Balti 
rahwaste elus koha silmapaistew, kauge ulatusega stind
mus, mida suur osa hilisemaid Saksa ajaloolasi ja kirja
mehi on kirjutanud Balti parunite haasoowlikkuse arwele 
kohaliku parisrahwa wastu. See siindmus on talurahwa 
wabastamine 1816.-1819. a. ja seda on piHidnud Saksa 
ajaloolased Balti moisnikuseisuse teenuseks kujutada: 
aadel olla enese algatusel niisuguse inimesearmastuse
akti korda saatnud. 

Toeasjalikult aga esineb Balti talura�wa wabast�mi�� 
l��u hoopis teistsuguses :Valguses. K61ge paalt �1 wot
ruutelkonna algatusest Balh agraar-uuendustel juttug1 olla.
Wene walitsus oli siin marksa edumeelsem kui Balti aadel.
Isegi Balti Saksa kirjanikud, nagu Garlieb v. Merkel ja
H. v. Samson, naitawad et Balti talurahwa kaitseseadused
keisrinna Katarina II �ojul files woeti. Terna toetusel
wiis Friedrich v. Sievers nad maapaewal labi. Ja niipea

155 



kui Katarina II suri, pani maapaewa tagurline enamus 
uuenduse jalle seisma. 1804. a. talurahwa kaitseseaduse 
kohta peab ka Liiwi riiiitelkonna ametlik ajaloolane Tobien 
tunnistama, et see Aleksander I mojul wastu woeti ja et 
selle uuenduse poolehoidjad maapaewal wahemuses olid. 

Parisorjuse kaotamine 1816.-1819. aastal aga sai 
Balti riiiitlitele inimesearmastuse-akti asemel ha.a.ks ariks, 
nagu seda ri.iiitlid oieti isegi on sunnitud olnud tunnis
tama. - "Parisorjuse kaotamine," kirjutab Axel v. Gernet 
(Geschichte und System des bauerlichen Agrarrechts in 
Estland. 1901, lhk. 145), ,, nagu ta Eestimaal la.bi wiidi, oli 
teatud maarani enesekaitse akt. Walitsuse noudmised 
andsid p6hjust karta, et moisniku omandusoigus talupoja 
maa kohta hadaohtu woib sattuda; kahjutasu paale ei 
woinud loota ... , teiselt poolt ahwardas kalliste komis
jonide asutamine, maamootmise- ja hindamisetoode ette
wotmine ... Sarnasel korral pidi ruiitelkond koik tegema, 
et enda omandusoigusele piisiwat kindlustust muretseda 
ja maaolud p5hjusm5tetele rajada, mis m5isniku ja talu
poja wastastikuste wahekordade reglamenteerimise koigi 
selle halbade tagajargedega juba ette w5imataks teeks. 
Nii tekkis mote endisi p5hjusm5tteid k5rwale jatta ja 
maaolude aluseks moisniku ja talumehe wabalepingu w6tta, 
mis oma jarele toi loobumise koigist oigustest talumehe 
isiku kohta ja seega parisorjuse kaotamise". - Eestimaa 
eeskuju jarele tegi 1819. a. Liiwimaa riiiitelkond. 

1816.-1819. a. Balti talurahwa wabastamist iseloo
mustawad· oieti kuulsa loodusuurija, · kes ise Tallinnamaa 
riliitelkonna liige oli, K. E. v. Baeri sonad: ,,Baltimaa 

, arawoitmine ja arawotmine Saksa riiiitlite la.bi sai aastal 
I 816 taieliseks". 

Talurahwas oli niiiid ,. linnuprii" ... M5isnik kirjutas or
juste maara talupojale ette. Wiimasel e1 Jaanud muud iile, kui 
seda taita. Koige selle tagajarjel la.ks rahwa seisukord ikka hal
wemaks ja langes ka pollutoo, kunni 40. aastate algusel 
naljahada kaes oli, kus talupojad meeleheitel massu tostsid 
ja 6igeusku uleminekust paastmist hakkasid otsima. 
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Riiiitelkondades hakati aru pidama, kuidas rahutuste 
wastu piisiwamat ja mojuwamat rohtu leida. Tarwitusele 
woetud sojakohtud ja labilipuajamised woisid ainult aju
tiselt aidata. Hakati motet arendama, et rahutuste wastu 
kindlamaks rohuks talurahwa seast tugewa iilemise kihi 
loomine ja kindlustamine woiks olla. Parun Hamilkar v. 
Folkersahm, kes Liiwimaa aadeli uuendusmeelse woolu 
eesotsas sammus, soowitas esiteks 1841. a. talumaa sun
duslikku waljaostmist, nagu see Preisimaal la.bi wiidud. Kui

1842. a. Liiwi maapaew kokku astus, anti sellele keiser 
Nikolai I soow teada, et riliitelkond oma algatusel 1819. a. 
maaseaduse wead parandaks, nii et walja ei paistaks, nagu 
oleks uuendus jareleandmine, mille talurahwa rahutused 
tekitanud. Maapaewal endal pohjendati uuenduse tarwet 
seega, et muidu walitsuse wahelesegamist olla karta. Kuid 
tagurlise aadeli osa parun Nolckeniga eesotsas suutis 
ometi nii palju mojuda, et asi m6neks aastaks soiku jai. 

Walitsus omalt poolt awaldas surwet, et Balti agraar
uuenduste asi liikuma hakkaks. Selleks asutati n6ndanime
tatud Ostsee-komitee. Kuid aadel tegi omalt poolt koik, 
mis wois, et uuendusi karpida ja nende maksmapanekut 
wiiwitada. Ta liikkas rendi normeerimise tagasi, mida 
walitsuse asemik krahw Kisselew iilemineku jarguna talu
maa sunduslikule waljaostmisele oli ette pannud. Maa 
rentimine ja ostmine tehti jallegi wabalepingu asjaks; talu
rahwa kaitseks jaid ainult moned rendilepingu kitsendused. 
(6-aastane minimaal - tahtaeg, kirjalik leping, orjuste regu
Iatiiw) ning ,, punane joon", mis talumaid keelab m5isa
maade kulge liitmast. 

�amasuguse wisadusega, .n�gu m_aaoludes, kaitsesid
parumd olewat seisukorda k61g1l mutl aladel. Ja alles 
warskemad tuuled, mis Aleksander II walitsuse algusel 
puhnma hakkasid toid siia suuremaid muutusi. Walitsuse 
surwel ja osalt k; Eestimaa talupoegade 1858. a. rahutuste 
mojul waadati talutahwa seadus uuesti labi ja anti hiljem 
rida uusi. seadusi talurahwa elujarje tostmiseks: liikumise
wabaduse laiendus, teorendi osaline kaotamine jne. 
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Walitsuse noudel loodi ka 1866. a. uus walla oma
walitsuse seadus, mis walla moisawalitsuse alt iseseiswaks 
tegi. Korgemad omawalitsuse astmed jaid endiselt aadeli 
katte. Wiimane hoolitses. just isearaliselt selle eest, et 
talurahwas suuremate keskasutuste Hlbi ei saaks oma tillu
kestest kohalistest asjadest ille kaswada. 

Kui Wenemaal warsti paale talupoegade wabastamist 
semstwo-omawalitsus sisse seati, hakati walitsuse ringides 
projekte tegema, kuidas seda ka Baltimaade kohta laien
dada. See sundis rtiiitelkondigi omawalitsuse kiisimust 
uuesti tiles w(Hma. Paista lastes, nagu oleks ka aadel 
ajanouetele jarele andmas, katsuti siin jalle omaparase konk
suga oma endist woimu pukil hoida. Otsustati mitte maa
paewade walimisoigust laiendada, waid wahepaalne oma
walitsuse aste luua. - 1870. a. seatakse kihelkonnakon
wendid sisse, millest ka waldade saadikud osa wotawad. 
Kuid nende asutuste woimupiir oli sedaw5rd kitsas, et 
nad kuigi laialist tegewust ei saanud arend�da. 

Kuigi 60- ja 70-ndate aastate uuendused Baltimaal 
Wene walitsuse noudel ja surwel ette woeti, oskas ja 
suutis kohalik aadel end siiski sedaword maksma panna, 
et uuendused temale soowitawas sihis labi wiidi. Ja kui 
seda ka iga kord taies ulatuses mitte woimalik polnud, siis 
katsus ta wahemalt kindlustust saada, et tema teised taht
sad ja elulised eesoigused puutumata jaaksid. Nii naituseks 
suutis walitsus 1866. a. wallaseaduse alles siis la.bi wiia, 
kui riiiitelkonnale lubas, et maaolusid edaspidi korralda
takse waba kokkuleppe ja moisniku omandusoiguse poh
jusmotetel. See tahendas agraaruuenduste 15ppu. 

Uhiskonna arenemise j5ud on s�iski tugewamad kui 
selle maailma wagewate tahtmine. Oheksateistkumnenda 
aastasaja teisel poolel elab uhiskond Eestis suuri muutusi 
la.bi, mis senistele woimuherradele pahaendelisteks saawad. 
Nad piisiwad kiill ikka weel maa peremeestena. Saksa 
moisniku kaes on edasi Hihtsam osa maa asjade juhti
mises, maksude jagamisest kiriku hingekarjase mMramiseni. 
Saksa majaomanik on ainuwalitseja linna asjade ajamisel. 
Saksa kaupmehe ja ariettewotja kaes on aineline rikkus, 
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kapitaal. Kuid Eesti waikekodanline kiht tostab jn.rele
.andmata wisadusega paad. Kull paaasjalikult ainult ,,hoole 
ja usinusega" tahab ta woita enesele ,,koha paikese all". 
Kuid oma tousu teel p5rkab ta paratamata kokku maa 
·senniste peremeestega. Kuigi Eesti. talupoeg lainud aasta
saja 15pupoolel endiselt raskes kitsikuses waewleb, edeneb
tema majanduslik enesemaaramine ja wabanemine endiste
·eestkostjate alt siiski j5udsate sammudega. Linnades on
samas tousuhoos Eesti waikekodanlus. Talupoeg ja linna
kodanlane - need algawa ,,ajaloota" rahwusluse iihis
kondlikud toetuspunktid- saawad aasta-aastalt ikka tuge.wa
maks. Nende iseteadwus, oma huwidest arusaamine saab
aeg-ajalt ikka selgemaks. Ja iihes sellega omandab ka
woitlus nende arenemist takistawate, waenuliste j5ududega
ikka kindlamad iUirjooned, selgemad ja iseteadlikumad
.sihid. Eesti waikekodanlise rahwusluse paaletungimine
walitsewa feodaalw5imu kantsidele saab hoogsamaks. ,,Perno
Postimehhe" ilmumisest aastasaja keskpaigas kunni selle
lopuni on Eesti iihiskondlik mote selles suhtes juba maara
tuma wahemaa ara kainud. Jannsenil pidi siindima Eesti
rahwuslik aremimine ja t5us ainult ,,m5isawanemate ja
ulemate" abiga. ,,Eesti rahwas" pidi moisaga ja kirikuga
koige otsiwamas sopruses elama. Jakobson heitis selle tee
15pulikult k5rwale, iiles seades sakslaste ja eestlaste ilhe
oigusluse p5hjusm5tte maa asjade korraldamisel ja rahwus
Hkus ning ilhiskondlikus elus. Eesti talupoja enesema.ara
mise woitlusele oli ideoloogiline alus pandud. Aastasaja
lopu tegelased laiendawad ja silwendawad seda. Kull
walitseb weel edasi kogu kaswawa p5newuse paale waata
m.�ta Saksa soost walitsejate ja Eesti waikekodanluse wahel
wumase esinemistes Balti saksluse wastu suurel maaral
tagasihoidlikkus ja aukartus�i. Eesti rahwusluse eesr�nna�
·sammuw ,,Postimees" tunmstab otsekoheselt: ,,Me1e e1
fohi ju kiill mitte tanamatud olla, waid peame toele au
andes tunnistama, et Laa.nemeremaa ,,rililtelkond" ja ,,maa
kond" - moisnikuseisusest ja teistest seisustest suurmaa
pidajad - meie kodumaa Maks palju tublit tood on
pfiildnud teha" (Post. nr. 94 --- 1897).
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Koigist »Eesti ringkondade" leplikkudest piiiietest hooli
mata kaitseb Balti junkur ja Saksa Iinnakodanlane oma 
ees5igustatud seisukohti erandliku wisadusega, aeg-ajalt 
ka omalt poolt ikka agressiiwsemaks saades. Saksa ring
kondade awalduswiisid saawad ikka enam ja enam arrita
wamaks iseteadwamaks saawale Eesti rahwuslusele. Wil
jandi lossi omanik parun Ungern - Sternberg jagab worsti 
ja 5lut oma poja siindimise puhul walla rahwale. Saksa 
ajalehed teewad sellest trumbi, t5�tawad selle korge "haa
teo" jarjele. Asi laheb terawaks. Olle ja worsti jagamisest 
saab siindmus ja paalegi rahwusliku warwiga. Eesti aja
kirjandus segab wahele, piiiides selgeks teha, kui haawaw 
sarnane teguwiis, nagu parun Ungern - Sternbergi oma, 
wabadele meestele. See wahejuhtumine on iseloomuline 
Balti saksluse waadete kohta eestlaste pa.ale aastasaja lopul. 
Nagu eraelus nii ka ajakirjanduses lahewad wahekorrad 
sakslaste ja iseteadwama Eesti kodanluse wahel ikka tera
wamaks. Saksa ajalehtede toon Eesti rahwusluse wastu 
saab torkiwamaks ja taktiwaesemaks kui enne. Kindlalt 
wiiakse kogu elus ja tegewuses joon la.bi, et eestlased 
marksa alamat tougu olewused on. 

Eesti waikekodanluse w5itluskilp saksluse wastu on 
iihe5iguslus, iihewaartuslus. See p5hjusm5te, mis esialgu 
kahwatuna tiles kerkib, tihH karbituna esineb, saab aja 
jooksul kiipsemaks, jarjekindlamaks. 

Eesti rahwusluse woitluslipule kirjutatud iiheoigusluse 
p6hjusm6tte wastu saawad Baiti sakslastd ,,kultuurilise 
waartuse" : nende korgem kultuur oigustawat neid BaJti 
kooris esimest wiiulit mangima. Woitluses saksluse ees-
6igustega on Eesti rahwuslusel esimeseks iilesandeks t5es
tada just enese eluoigust koigil aladel. Et wanade seisu
kohtade kaitsjad Hlhtsamaks woitluskilbiks "kultuurilist 
uleolekut" tarwitawad, siis on ka loomulik, et rahwusliku 
w6itluse alal »Eesti ringkonnad" 0!11� terawamad piigi
otsad just selle "wa.artuse" wastu s1h1wad. Eesti ajakir
jandus paljastab selle kahtlase ,, waartuse" ilsna tagajarje
kalt; 5ieti ei jaeta siin kiwi kiwi pa.ale. ,, Kultuurilise 
waartuse- kepp, mille Balti sakslus oma oigustatud seisu-
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korra kaitseks walja toonud, murtakse Eesti ajakirjanduse 
poolt puruks. 

Sakslased ei tagane aga sammugi. Nende kantsid 
seisawad endiselt puutumata. Eestlaste wastu on kaimas 
intriigid endises ulatuses ja endise terawusega. Sakslaste 
ohutusel ja onnistusel jaab 1901. a. Eesti karskusseltside 
kongressi luba tulemata. Samuti teewad sakslased katset 
Tartu Eesti Pollumeeste Seltsi naitust nurja ajada. Igale 
wahemalegi Eesti kodanlise seltskonna organiseerimiskatsele 
puiitakse suuri ja waikesi kiwe teele ette ajada. Saksluse 
enese nisu aga lokkab ja 5itseb. Wene kroonu on wastu
tulelik ja toetaw nii waikestes kui suurtes asjus ja ette
wotetes. Wiinamiiiigi 5iguse kaotamise eest saawad Balti 
parunid 10 miljonit kulda. Nende eesoigused koigil aladel 
piisiwad karpimata. Nende seisukohad on endiselt walitse
wad ja juhtiwad. 

1905. aasta toi koige lootusrikkamad waljawaated 
Eesti rahwuslusele saada seisukorra peremeheks, woita 
Balti saksluse tagurluse kantsid. Kuid juba aasta lopul 
laksid karistussalgad ille maa. Lootuste pind 15i wirwen
dama. Rahutuste ajal pogenenud ,, aadel" tuli karistus
salkade saatel jalle ,, koju", joobudes ja kriisates katte
maksu uimas. 

,, Umbrohi" koigi juurtega walja ! - sai Saksa tagur
luse paewahiiildsonaks. - ,, Wotke joud kokku, waactake 
terawa silmaga eneste umber, kiskuge kindla kaega umb
rohi walja, kiilwake jalle ha.ad seemet mullapinda, mida 
meie esiisad werega on waetanud !" - kirjutas .Duna
Zeitung" oma leerile 1905. aasta lopul. Selle ,, umbrohu" 
hulka arwati ka Eesti rahwuslaste koguni .seaduslikud • 
enesemaaramise piiiided, ka koik Eesti kodanlised ajalehed 
paale ,,�istirahwa Puhapaewalehe" ja ,, Walguse. Wahe 
oli lihtsatele meestele peksa anda, neid maha lasta ja Oles 
puua. Tarwis oli aastate jooksul kogunud sappi ka iiles
poole riihkiwa Eesti kodanluse ja tema juhtide paale walja 
walada. Seda polnud raske teha. Karistussalkade eesotsas 
seisid .ju Balti aadeli wosud. Ja nende ,, waimline juhatus" 
polnud laisk ,,materjaalide" muretsemisel ja karistuse 
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wajaduse pohjendamisel. Saksa wanameelsed ajalehed toid 
iga paew "kahtlaste" nimekirju ja uusi pohjendusi Eesti 
ja Lati lehtede kinnipanemiseks. Koige lamedam ja oda
wamat sorti denuntsiatsioon tosteti patrioodiliseks kohuseks, 
nagu A. Jfirgenstein sel puhul oieti tahendab. 

Tagasikiskumine Balti saksluse laagris lokkas kogu 
rinnal. Wanameelsemad lehed tulewad jallegi patronaadi-
6iguse kaitsmisega. Jareleandmised maaomawalitsuse asjus, 
milleks aja rahutuste mojul ettewalmistused kaimas olid, 
jaetakse korwale. Jalle arkawad unistused Baltimaad Saksa 
talupojaga koloniseerida jne. Et palju mitte kaotada iile
iildise reaktsiooni lainetes, andsid ka m55dukamad Saksa 
ringkonnad oma wabameelsematele programmi nouetele 
uue ,. sisu". Ba.lti konstitutsioonilise erakonna eeskawasse 
oli rahwuslik iiheoiguslus files woetud. Kuid niiiid seletati 
seda nii, et ,, iihe5iguslus on iihe5igusliste waartuste iihe
oigusliseks tunnistamine ja mitmesugustele waartustele 
mitmesuguste oiguste andmine" (G. v. Rathlef, Nordlivl. Zeit.). 
Oheoiguslus Balti rahwaste keskel pidi tahendama suure
maid eesoigusi sakslastele nende "k5rgema kultuuri" tottu. 

Sel aarmiselt lootuswaesel tagaseinal saawad ,,Eesti 
ringkondade" perspektiiwid tumedaks ja ahmaseks. Kuid 
t5uswal j5ul ei kao usk endasse. Balti sakslus on enese 
ja k5igi Eesti seltskonna kihtide wahel sillad wiimseni 
ohku lasknud. Terna taltsutamata kire poliitika tegi woima
tuks ka koige wanameelsemale ollusele Eestis iihesmineku 
woimuherradega. Saksad katsuwad siiski endile pinda luua 
eestlaste hulgas, kuid k5ik katsed jaawad tagajarjetuks. 
Nendemotteline ajaleht ei leia koigi kunstlikkude jarel
u pituste paa.le waatamata lugejaid ja tema eluiga on 
liihikene. 

Woitlus kestab edasi endise agedusega ja waheldu
wate kaotuste ning woitudega. Molemapoolsed argumendid 
on suurel maaral endised. Ainult sakslusel on uus trump 
juure tulnud. Terna on ju nfiiid ainus korra tugi Balti
maal. Ka Eesti kodanline ajakirjandus heidetakse ,,Assita
jate• leeri. Et ,, kolmat j5udu" enese kasuks woitlusse 
tommata, oli Balti tagurlusel juba wana wote, Eesti ajalehti ja 
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rahwamehi assitamises walitsewa riigiw5imu wastu siiudis
tada. 1905. a. rahutuste tousul aga, kui Saksa feodaal
herrasid ja kogu kodanlust ilhine waenlane ahwardas, 
kadusid ka siiiidistawad noodid pea taielikult. Kui walit
sew riigiwoim tagurlusele enam endist kaitset ja tuge ei 
suutnud pakkuda, sai ka sakslaste pale ,,Eesti kaaskoda
nikkude" wastu marksa lahkemaks. Wais ju Eesti kodanlus 
Saksa kodanlusele ainsaks liitlaseks olla woitluses .kare
meelsuse" wastu. Kuid Eesti - Saksa armastusromaan ei 
ulatanud siiski kaugemale silmitegemisest. Poliitilised abi
elud on ikka waga moistuslikud. Eesti kodanlusel oli 
juba kiillalt kogemusi sakslase armuawalduste kohta ja 
liig wastolulised olid Eesti rahwusluse huwid Saksa walit
sejate omadega, kes omalt poolt pea mingit tosist wastu
tulekut ei awaldanud, eestlaste nouetele arewa aasta lopul 
ainult waikese poliitilise nAokattepidu korraldasid. 

Kui Hannibal 1905. a. lopul linna warawasse ilmus, 
muutus Saksa awaliku arwamise meel ka otsekohe. Kasaka 
nuut ja wintowka said ,,kultuurilise aadeli" juhatusel 
,,karemeelsusega • warsti toime. Jarg tuli Eesti kodanluse 
katte. Woitlus sellega oli marksa raskem. Oli ju tema 
ikka ,,seaduslikkuse" piirides tegew olnud. Ja selleparast 
oli ka siin Saksa tagurlusele esimene illesanne ara naidata, 
et ka Eesti kodanlus ,,Assitajate" laagrist parit on. - Mis 
weel koige pahem oli Saksa tagurlusele, Eesti rahwus
lastel oli woimalik edaspidigi woitlust tema wastu ,,seadus
Iikult" jatkata. Ja Saksa ajakirjandus pingutab karistus
salkade paralejoudmisel oma joudu, et selgeks teha, kuidas 
rahutuste tekitamisel suur osa ,,siliidi" ka Eesti kodanliste 
tegelaste ja ajalehtede arwele tulla kirjutada. ,,Nordlivl. 
Zeit." piiiiab naidata, et .,Postimees· iihes .Uudistega• 
rahuliku Eesti rahwa keskel meelesegadust pftiidnud siinni
tada, temast ,, rewolutsioonilisi salku walja tampida". Eesti 
ajakirjandus wastab selle paale oigusega, et just saksluse 
eesoigused ja rahwa elunouete mahasurumine Baltimaal 
koige suuremad rahutuste pohjused olnud. 

Saksa tagurlus aga tahab Balti elu O.hiskondlikka 
paiseid ,.tule ja moogaga" arstida. Wanameelne ajakirjandus 
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ohutab: ,, weidi rohkem sojawage, natukene rohkem uht
last jarjekindlust walitsuswoimu poolt . . . ja asi oleks 
korras" ( ,, Diina-Zeit.", 1 - 1906). Ja pool aastat hiljem, 
p!Hile esimese riigiwolikogu kojusaatmist, kirjutab sama 
leht, leides, et ,,rahustus" Baltimaal liig pehme olnud . 
• Mehine too", mis Orlowi ja Besobrasowi waesalgad tei
nud, waibunud ,.enne, kui rahustamine lopetatud oli". Ja
samal ajal nouab ,,Bait. Tageszeit. ", et .poolelijaanud
too" nufid sakslased ise omal kael ette wotaksid, leides, et
.see asi ei ole n ii ad , kus lugu nii kaugel on, nagu
meil, mitte enam esimesel joonel walitsuse, keda juba
killlalt on appi kutsutud, waid meie oma koduste iilemuste
asi. Nende ulesanne on siin aidata ja nimelt on see
nende esimene ja paaulesanne". - Saksa ajakirjanduse
assituse korwal on Balti aadel ka tegeli�ult aitamas ja
juhtimas karistussalku. Nad lasewad end austada ka ,,au
politseiniku" kutsega jne.

Reaktsioon oma tugewate kapjadega kaib hoolimata 
file maa. Ja kesk seda koige agedama tagasikiskumise 
ohkkonda lopewad Tartu linnawalimised weebruarikuul 
1906 Eesti uuendusmeelse erakonna kaotusega. See toob 
Saksa woidujoowastusse ambriga lisa. Isegi kiriku kants
lisse leiab see teed. Tartu Saksa Jaani kirikus loeb ope
taja Wittrock Ulnupalwes: ,,Issand Jumal, meie taname 
Sind , et Sa meie linnale oiged asemikud oled annud." 

See kaotus aga ei suiguta Eesti kodanlust pettumuse 
tegewusetusse. Ja warsti woib tema jalle woidupilha pidut
seda. Esimesse riigiwolikogusse ei p�Uise iihtki saksluse 
esitajat Liiwimaalt. See tosine saksluse kaotus sunnib osa 
Saksa poliitikamehi pohjalikumalt seisukorra iile jarele 
motlema. Saksa poliitilise lendkirja ,,Am Scheideweg" 
autor oli arwanud, et Iatlased ja eestlased muidu enam 
edasielamise oigust tagasi ei saa, kui na.d , kois kaelas, 
sakste ette polwili ei heida ja armu ei palu. NiHid aga 
koneldakse juba monel pool saksluse ringkondades. et 
sakslus Baltimaal ainult eestlaste ja 1:ttlaste majandusliku 
ja uhiskondlik-poliitilise iseseiswusetuse najal elada saa
wat. Kuigi see aratunne Saksa ringkondades iileuldiseks 
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ei saa, tehakse sellest siiski, wahemalt instruktiiwselt, 
Ulhtsad pohjusmottelised jareldused: Balti saksluse rah
wuslik baas pidi laiendatud saama; abinouks selle tarwis 
pidid olema kadakasaksa ,,jarelekaswatamine" ja Balti-Saksa 
talupojaseisuse loomine. Isearanis tahtsaks peetakse wii
mast abinou. 

Balti - Saksa ajakirjandus kahetseb, et sakslased oma 
,, waikese mehe" hooletusse jatnud. Leitakse, et weel on 
wiimane tund paasta, mis woimalik. Algab age kihutustM 
Baltimaa koloniseerimiseks Saksa maatoolistega. Moisni
kud algawad kohe ,,suguwendade" sissewedu Wolga mailt. 
Kuid elu kriipsutab iisna ruttu need rahwusromantilised 
unistused labi. Ja juba 1907. a. soidawad esimesed ,, kolo
nistid" pettunult kodukohta tagasi. 

,,Punaste aastate" rahutused raugewad. Saksa tagurlus 
Wene biirokraatia kaasabil on hoole ja agarusega tihis
kondlikku • umbrohtu" kitkumas. Alganud reaktsiooni-M 
kestab aastaid - kunni uue Wene rewolutsioonini. Selles 
aja oudses ohkkonnas, mis ei paku waljawaateid peatseks 
poliitiliseks wabanemiseks, laheb Eesti rahwuslus kogu 
energiaga tMle ,,sirbi ja saha" taha, mis saab ajaja.rgu hilild
sonaks. Mitte ,,poliitikast• ei loodeta enam p:tasmist, 
waid rahwa kultuurilisest ja hariduslikust joust. Ainult 
adra wagusid mooda minnes joudwat Eesti rahwas korge
maile kultuursihtidele' nii wiljakalt edasi, et selle ,, warju 
ka suurrahwaste sojawaelise woimu helk kustub•. 

Esimeste ,, punaste aastate" ja 1917. a. rewolutsiooni 
wahel siinniwad Eesti iihiskonnas suured muutused. See 
on Eesti talupoja ja linnakodanluse hoogus tousuaeg. 
Hoolega kasutades ilmaturu wajadusi, isearanis looma
kaswatamisele ule minnes, sammub Eesti talupoeg joud
sate sammudega oma majandusliku seisukorra kindlusta
mise sihis edasi, suurt toetust ja hoogu saades kiirelt 
arenewast fihistegewusest. Soda omalt poolt on hiljem siin 
Hlht�aks �aasaitajaks. Linnades on hoogsalt esile tousmas 
Eesh wlhkekodanlane. 

Eesti rahwuslust toetawate iihiskonna-kihtide majan
dusliku tugenemisega kaswawad ka tema poliitilised preten-
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sioonid, tema piiiided osa saada ka poliitilisest woimust, 
mille tiiilril senni Saksa ollus. 1914. a. puhkew ilmasoda, 
suurendades kiill Eesti rahwusluse lootusi, suigutab siiski 
oma erakordiste oludega tema noudmiste esitamist. Saks
luse poliitilised waljawaated lahewad esialgu killl ahmasteks, 
kuid oma eesoiguste ja woimu juures pilsib ta edasi. 
Terna jareleandmatus on koikumata. Endiselt panewad 
moisnikud koik rattad kaima, et ,, usklikule kogudusele* 
meelewastast 5petajat paale sundida. Nii tehakse 1915. a. 
Tartu-Maarjas, Haljalas ja Karusel. Samal ajal naelutawad · 
kinni kiimned faktid Saksa ringkondade waenulikkust Eesti 
keele was tu ja nende • iileolewuse • tunnet maa parisrah
wast. Koige selle pHle waatamata aga tousis siiski iisna 
reaalselt Balti aadeli ja Eesti kodanluse leppimise kiisimus 
paewakorrale. 

Kuigi Eesti ringkondades ilmasoja lahtipuhkemisel 
esialgu suured lootused · kerkisid poliitiliste ja iihiskond
likkude uuenduste p:utle Balti elus Wene walitsuse poolt, 
naitasid aga peatsed kogemused, et walitsuse rohumis
poliitika muurahwaste wastu edasi kestab. Poola manifest 
ja.i paljaks lubaduseks, arawoetud Galiitsias aeti poliitikat, 
mille kohta riigiwolikogus tunnistati, et see ha.biplekki 
Wenemaale Hthendawat, Baltimaal ei muutunud olud karwa-

. waartki lahedamaks. Wene walitsuse poolt ei olnud muu
rahwastel nahtawasti midagi paremat oodata. See koik 
omalt poolt andis tuntawat hoogu Eesti kodanlistele ringi
dile kinni haarata Eesti-Saksa .leppimismottest·, mille 
Tallinnas ruiltelkonna silmapaistwam tegelane Wetter v. 
Rosenthal awalikult iiles tostis. Tootati walja eelnou, mille 
jarele moisnikkude maapaew selles mattes pidi muude
tama, et temast ka talupoegade saadikud moisnikkudega 
ilhesuuruses arwus oleksid saanud osa wotta. See samm, 
mis oli moisnikuseisuse poolt tingitud tema piiiidest, ara 
hoida radikaalsema omawalitsuse reformi tulewikus, oli ise
loomuliseks katseks woimu Balti aadeli ja Eesti kodanluse 
wahel jagada. Kuid enne kui see teoks sai, tuli rewo
lutsioon, mis seisukorra hoopis teiseks muutis. 
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See oli otsustaw hoop Balti feodaalkorrale, Saksa 
aadeli ja kodanluse eesoigustatud seisukohtadele. Koige 
pa�ilt t5rjus rewolutsioon need molemad kihid maaoma
walitsusest korwale, neile ainult linnawolikogudes usna 
tahtsuseta kohta jattes. Ja tulewiku perspektiiwis oli aadelil 
ka majanduslikkude eesoiguste langemine, eestkatt suur
maaomanduse likwideerimine. 

Balti saksluse abiotsiwad silmad olid kogu soja kestes 
file waerinna sihitud. Niiiid, kus koik eesoigused kaest 
minemas, muutusid need pilgud ponewamaks. Kuid seisu
kord oli weel sedaword koikuw ja selguseta, et Balti aadel 
oma Saksa okkupatsiooni ootamist weel awalikult ei jule
nud esile tuua. Ja alles pa.ale Riia langemist, Kornilowi 
putshi ajal, wotab aadel jarsku julgust. Eestimaa rililtel
konna komitee awaldab oma koosolekul 23. aug. protesti 
selle wastu, et Eestimaa ajutise omawalitsuse seaduses 
wahemuse, nimelt suurpollumeeste, oigused kindlustamata 
olla jaanud. Weel sama aasta martsikuul Ee.stimaa oma
walitsuse seaduse waljatootamisel ei leidnud riiiltelkonna 
esitajad protesteerimiseks mingit pohjust. Augustikuul aga, 
Saksa okkupatsiooni lahenemisel, kraabiwad nad Harku 
1710. a. allaandmise lepingu illes, mille pohimaaruste wastu 
Eestimaa omawalitsuse seadus olla labi wiidud. 

Enamluse paewil 1917. a. 15pul hakkab Saksa aadeli 
king isearanis pigistama: moisad woetakse kaest, tule
wiku perspektiiwid koige tumedamad. Sakslased saada
wad kiires korras saatkondi Hibi waerinna, teewad k5ige 
agedamat kihutustood, et Saksa okkupatsiooni kiirendada. 
Ja nagu weeks nende weskile on enamlise Eesti toorahwa 
noukogu Hiidesaatwa komitee korraldus 27./28. jaan. ool, 
millega Balti aadel ,,linnupriiks ", waljaspool seadust seis
waks, kuulutatakse. See annab hoogu ja k51blist 5igustust 
Saksa sojakukkedele Ja paar nadalat hiljem weerewad 
okkupatsiooni waed •juba ille maa. 

Jalle tulid tagasi 1906. a. kewadtalwe paewad, kus 
Wen_e mad�ustest ja kasakatest . korraldat�d karistussalgad
�alb aadeh wosukeste agaral 1uhatusel Ja kaastegewusel 
bnnast linna ja kiilast kulla liikusid, surnukehasid ja 

. 
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pekstud inimesi maha jattes. 1918. a. karistussalgad on 
kokku seatud teistest inimestest, kuid nende eesotsas on 
jallegi ,,Balti kultuurikandjad", kes niiiid weel werisemalt 
maa Hlbi ratsutawad. Killl pekstakse wahem, kuid maha 
lastakse ja files puuakse selle eest rohkem. 

Pilt, mis edasi jargneb, on waga sarnane koigi teiste 
tagasikiskumise - aegadega meie maa elus. Balti aadel on 
iga walitsewat woimu hHde tagajargedega oma huwides 
kasutada osanud. Kuid ilkski woim ei ole temale nii 
Ulhedal seisnud, kui okkupatsiooniwoim, mis, oma ise
loomu poolest :rnrmiselt jame ja tagurline, kogu aja Balti 
parunite teenistuses on. Hiljem on Ba!ti saksluse iiksikud 
esitajad oma okkupatsiooniaegse tegewuse wabanduseks 
seletanud: kohaliku rahwa rohumine olnud korra1datud 
just sojawoimude tahtmisel, kohalik sakslus olnud selle 
wastu. Kuid ei ole iihtki tegu teada, mis seda waidet 
kinnitaks. Kull on aga endised okkupatsiooniaegsed soja
woimud tunnistanud, et neil tihti o!la tulnud just kohalikku 
Saksa aadelit tema liig agarates rahwa rohumise piiiietes 
taltsutada. 

Balti parunid polnud soja- ja rewolutsiooniaja keerus 
rnidagi unustanud ega midagi juure oppinud. Nad tule
wad tagasi woimu juure oma endiste ihadega ja endiste 
wotetega. Ainult toore jou ja wagiwallaga maksmapandud 
ja edasiarendatud politseikord pani Eesti iihiskonna nii 
rasketesse tingimistesse, mida ta enam mitu aastakiimmet 
polnud tunnud. See oli poolorjusaegne kord, kus walitse
mas surwe koigil aladel. Selles oli seda raskem hingata, 
et Hlinud rewolutsiooniaeg wabaduste wHrtusi ja monusid 
nii laialt oli tundma opetanud. Eesti kodanlusel oli siiski 
lootusi woimu jagamisel osa saada. Margukirjas, mille 
Tartu ,,seltskonnategelased" martsikuul Baieri prints Leo
poldile Tartus ara andsid, seisab must walgel: ,,Eesti 
seltskond loodab, et okkupatsiooniwoimud taielise usaldu
sega Eesti juhtiwat� ringkondade poole pooraksid nende 
ulesannete rutuliseks teostamiseks, mis Saksa politsei
woimude pa.ale orr pandud rahulepingu pohjal Wenemaaga, 
ja et nad selleks otstarbeks alalisse iihendusse (kontakti) 
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elanikkude juhtiwate kihtidega astuksid ja nimelt Eesti 
poliitiliste parteide jubtidega." 

Ja samal ajal otsib parempoolne kodanlus woimalusi 
ja aluseid, kuidas okkupatsiooniwoimudega iihes tootada. 
12. mail peetakse Tartus Eesti Maarahwa Liidu kongress
lira, kus wastuwoetud otsuses oeldud: ,,Eesti Maarahwa
Liidu iilemaaline kongress tunnistab, et liidu liikmed Saksa
sojawaelise juhatuse all kodumaa walitsusasutustes jarg
mistel tingimistel kaasa tootada woiwad : Kaastootamine
peab sojawaewalitsuse ja rahwa wastastikuse usalduse alu
sele rajatud olema, mille eeltingimiseks molemapoolsete
kasude kaitsmise kokkukolasse seadmine on."

Prints Leopoldile antud margukirjas ja Eesti Maa
rahwa Liidu kongressi otsustes Eesti kodanluse poolt 
awaldatud walmisolek, kui tingimised wahegi soodsad, 
okkupatsiooniwoimudega fihes tootada, parkas aga wastu 
sojawoimude ja aadeli jareleandmatuse kaljut. Kumbki neist 
hoidub Eesti kodanlusega kui organiseeritud koguga tihen
dusse astumast. Kindral Seckendorff ei wota weebruaris 
Eesti p:rnstekomiteed jutule. Ja kui Eesti Ajutise Walit
suse pa.a.minister K. Pats hiljem katset teeb Eesti Maa
rahwa Liidu keskkomitee liikmena okkupatsiooni kindrali 
jutule paaseda, ei !:the see tal jallegi korda. 

12. martsil saadetakse koigi Eesti Ajutise Walitsuse
liigete allkirjadega ma.rgukiri kohaliku kohtukorralduse 
kohta Baltimaal asuwate Saksa wagede illemjuhatajale, Ara
kiri sellest antakse Saksa Pohjakorpuse komandoorile kindral 
�eckendorffile. Wiimane saadab aga juba samal paewal 
1seloomulise wastuse K. Patsi nimele, milles oeldud: 

. . 1. ,,Nagu Teile juba teatatud, ei ole fihtki, seega ka 
AJubst Eesti Walitsust olemas. Walitsuswoimu maal ei 
ole .. �l.lakirjutanud isikutele mitt<: usaldatud. Oksikute 
polnbhste erakondade otsustel et ole mingit tahtsust. 
Keel�n s�ega igasuguse ,,Eesti Ajutise Walitsuse• nimetuse 
tarw1tam1se. 

2. ,,?a.ale selle keelan iga otsekohese kirjawahetuse
Wagede Olemjuhatajaga. Iga ettepanek ilksikute isikute 
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poolt tuleb tulewikus ainult Pohjakorpuse kindralkoman
dole Tallinnas - Toompea - saata." 

Kuigi suur osa Eesti kodanlust ,,kontakti" soowis 
okkupatsiooniwoimudega ja ,,Saksa sojawaelise juhatuse 
all kodumaa walitsusasutustes" walmis oli ,, kaasa tootama" � 
ei leia aga sakslaste kaugemaleulatawad riigipoliitilised 
ettewotted ja Balti hertsogriigi loomise katsed kusagilt, ka 
koige tagurlisema kodanluse kihi poolt, poolehoidmist. 
Kujukam awaldus selle kohta on Eesti wallawanemate 
protest Riias. Waatamata selle pU.le, et nimetatud esitajad 
Riia maakogule olid walitud pa.Aasjalikult tsaariaegiste 
wallawanemate poolt, seega olles meie koige tagurlisema 
tihiskonna- kihi - taluperemeeste - teiseastmelised esita
jad, kelle poolt sakslased koige rohkem oma ptiiietele 
poolehoidmist woisid loota, keeldusid aga nemadki oma 
kiwi Balti hertsogriigi hoonesse panemast. 

Koik ,,kontakti loomise" ja ,,kaasatootamise• Iootu
sed okkupatsiooniwoimudega ja Balti sakslusega, mis 
alguses argade idudena siit ja siialt ,,Eesti ringkondade" 
kohklewas osas paad tostsid, langesid aga pea lopulikult� 
kui selgus, et uus woim milleski walmis pole ja.rele andma. 
Hoolimata kttega korraldati koikide alade walitsemine nii, 
kuidas seda enesele kasulikuks ja wajaliseks peeti, ilma 
et koige wahematki kohalikkude elanikkude laiemate hul
kade tahtmisest oleks hoolitud. Samuti laiendati surwet ka 
kodanliste tegelaste pa.ale; neid hakati wangistama ·suwe 
keskpaigas pea sama agarusega, nagu seda algusest saadik 
tehti toolisteklassi liigetega. Eesti haritlus torjuti koigilt 
aladelt igasuguste abinoudega eemale. Sarnases ohkkonnas 
hoidus Eesti seltskonna rahwuslikult iseteadwam osa ka 
saalt eemale, kuhu tal juurepaas tegelikult weel woimatuks 
polnud saanud. Eesti iiliopilaskond omas rohuwas ena
m uses (walja arwatud korp. "Estica" ja iiksikud ,,metsikud ") 
otsustab Tartu Saksa illikoolist eemale jaada ja kuulutab 
boikoti alla koik okkupatsiooniwoimude poolt awatud korge
masse kooli astunud Eesti soost iili5pilased. - Talupere
mehed, ka need, kes talwel Saksa wagesid kui paastjaid 
terwitasid, on aga suwe lopuks pa.Aasjalikult roowrekwi-
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sitsioonide tagajArjel ta.ielikus oppositsioonis okkupat�iooni
woimudega. Nii ei olnud lopuks enam ilhtki kindlamat ja 
tiisedamat Eesti seltskonna kihti, kes Balti hertsogriigi 
loojaid oleks toetanud. Nende woill! wois seista ainult 
woora tagurlise sojalise jou paal. Uhes wiimase kokku
langemisega pidi warisema ka Balti hertsogriik, mis ka on 
slindinud. Kui aga lugu ilmberpoordud oleks olnud, Saksa 
tagurline imperialistlik woim pilsima oleks. jaanud, oleksid 
seega ka Balti aadeli kawatsused teoks saanud. Missugused 
aga need kawatsused olid, need on meile osalt juba eel
mistest paatiikkidest tuttawad. Osalt peame neid ka siin 
waatlema, et illeiildist pilti saada, missugusena taheti meie 
maa tulewikku naha Balti hertsogriigi woidu korral. 

Baltimaade suurejoonelised saksastamiseplaanid tek
kisid koiksakslaste paades juba ammu - ammu enne 
okku patsiooni. Isearalist hoogu said nad paale 1905. a. 
rahutusi, kus Balli sakslus ara nagi, et ta warsti, woib 
olla juba lahemas tulewikus, ilma pinnata jaab, kui ta 
endale "waikest meest", pilsiwamat Saksa waikekodanlist 
kihti, talupoega ei soeta. Algasid suure hooga Baltimaade 
koloniseerimise katsed Saksa pollutoolistega, mis aga warsti 
taiesti nurja laksid. Koik see aga ei heidutanud koik
sakslisi ringe. Ja nende arew fantaasia loob plaani plaani 
jarele Baltimaade saksastamise kohta. Koige lihtsamalt ja 
koiksakslisele paale koige iseloomulisemalt on see ktisimus 
kasitatud killl wist 1911. a. ilmunud Tannenbergi raamatu
keses ,,Suur-Saksamaa". 

Seletades koige paalt, et kolme Balti kubermangu 
�.386.918 elanikust 15 protsenti sakslased olla (tosiasja
hkult oli see protsent enam kui pool wahem), s. o. umbes 
355:000 inimest, arwab aga autor, et kui maa Saksa riigi 
wahtsuse alla Htheb siis ka ,, wist paljudele joukamatele 
Ultlastele ja eestlasteie meele tulla, et nende soontes weidi 
S�k_sa _w�rd woolab, nii et eestlasi ja Ultlasi umbes kaks 
mtlJomt Jarele jaab". 

Koloniseerimisega tulla sakslaste arw 3 miljoni paale 
suurendada, nii et neile ainult 2 miljonit maa parisrahwast 
wastu seisaks. Latlaste ja eestlaste saksastamise pidawat 
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riik tosiselt kttsile wotma. See ei olla raske Htbi wiia. 
Sisemised tingimised selleks olla koige paremad : "Maa 
on sakslaste kaes. Suurmaaomandus walitseb waikemaa
omanduse file. Rahwas on luteriusuline. Need kolm asja
olu teewad too kergeks. Selle juure tuleb weel see, et 
Eesti ja Ulti rahwal keskklassi olemas ei ole ja et kultuur 
iileni Saksa kultuur on." - Nii harutab au tor, kirjeldades 
Hihemalt neid abinousid, mis eestlaste ja Hitlaste saksasta• 
miseks waja tarwitusele wotta: 

,,Korgematesse koolidesse ja kahte iilikooli woetakse 
ainult Saksa wanemate lapsi; latlaste ja eestlaste lapsi 
woetakse ainult sel korral wastu, kui nende wanemad 
Saksa nime wotawad ja teatawad, et nemad tosiselt taha
wad sakslased olla ..• 

,,Kolme aasta jooksul seatakse �oigis kolmes kuber
mangus sunduslik kooliopetus sisse. Opetust antakse Saksa 
keeles. Mis HHlastesse ja eestlastesse puutub, siis on ope
tuse otstarwe Saksa keelt laiali laotada. Ainult neil lastel, 
kes on 8 aastat koolis kainud ja tunnistuse saanud, et 
nad Saksa keelt Uiiesti tunnewad, on oigus wanemate maa
omandust parida. 

,,Lati ja Eesti keeles ei tohi ilkski ajaleht ilmuda, 
sest et see iileliigne oleks; sama wahe tohib Lati ja Eesti 
ajakirju ja raamatuid waljastpoolt sisse wedada. Post ei 
tohi neid wastu wotta. 

• Kilmne esimese aasta jooksul peetakse eestlaste ja
latlaste jaoks jumalateenistust nende keeles, siis aga haka
takse sedamooda, kuidas saksastamine edeneb, jumala
teenistust wMral keelel wahehaawal ara kaotama. Kolme
kiimne aasta parast peetakse ainult iiks kord nelja nadala 
tagant jumalateenistust Lati ja Eesti keeles wanematele 
inimestele . 

• Walitsusewoimud tarwitawad ainult Saksa keelt,
mitte iiksnes korgemad woimud, waid ka kohalikud woi
mud linnades ja kiilades. Tolgi abi woib ainult maksu 
eest tarwitada; maks Utheb Saksa koloniseerimise kassasse. 
Maksu korgus mHratakse tolgi abi tarwitaja joukuse ja.rele. 
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,, Kolme aasta jooksul antakse koigile linnadele, kiila
dele; iiksikutele taludele, meredele, lahtedele, wainadele, 
saartele, jogedele, ojadele jne. jne. saksakeelsed nimed." 

Kui saksastamine enam-wahem kindlale alusele pan
dud, tulla Baltimaa Preisi kuningriigiga iihendada. Lopuks 
koneleb Tannenberg neist teedest, kuidas eestlastelt ja 
latlastelt nende liikumata warandust tiles osta, et neilt 
igasuguse majandusliku olemise alus wotta. 

Kuigi meile Tannenbergi pea fantastilised ettekuju
tused Baltimaade parisrahwaste saksastamisest lihtsa jabur
damisena tunduwad, ei puudunud neil siiski koiksaksa 
juhtiwates ringkoncades m�juw�id. s5pru. Ja kui Saksa 
okkupatsioon tosiasjaks sat,_ tous1_d wahepaal jahtunud 
koloniseerimise ja saksastam1se umstused mojuwalt jalle 
esilawale. Kuigi okkupatsiooni olupoliitikud neid iiksik
asjus Tannenbergi jaburduste piiridesse ei saanud panna, 
olid nad uleiildiselt siiski tema koiksaksa margi all. 

Baltimaade okkupatsioon kogu oma surwega ja koigi 
kaaskaiwate nahtustega polnud juhuslik siinnitus, waid 
koiksaksa imperialismi kawakindlate piHiete saawutus. 
Terna iilesandeks pidi olema tee tasandamine Saksa impe
rialismile Pohja - Ida Euroopasse. Terna pidi Wenemaa 
Euroopa akna Saksa kapitali walitsemise alla andma ja 
sellele ilheks toeks olema woistluses liitriikide, eestkatt 
Inglise imperialismiga. Koik Saksa imperialismi ideoloogid 
on selle kohta ilhel arwamisel. Samuti ei lahe nad iiks
teisest lahku iseseiswate Eesti ja Lati wabariikide hinda
mises. Pohjendatult naewad nad neis liitriikide mojualuseid 
woime, mis Suur-Saksamaa huwides wastuwotmata. Ainus 
riiklik kord, mis koiksaksa pilildeid Baltimaal kindlustada 
wois, oli Balti hertsogriik, kus woim Saksa ja tagurlise 
olluse kaes . 

. Riigisaksa imperialismi ja koh��iku Balti saksluse 
huw1d. langesid siin taiesti ilhte. Uhisel joupingutusel
lo�dett. oma ilhistele eesmarkidele jouda. Kahju aga oli
m�le�1l, et loodawas riigis Saksa kodanlised alamkihid pea 
Ullesh puudusid. Nende wajadusest tagurlise riigiwoimu 
tugedena oli juba ammu aru saadud. Okkupatsiooni tosi-
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asjaks saamisel pandi molemalt poolt hoogsalt koik rattad 
kaima, et Baltimaile Saksa waikekodanlist ollust soetada. 

Koige paalt pidi siin Saksa talupoeg .enesele koha 
leidma. Baltimaade koloniseerimiseks asutati Saksamaal 
suuri kapitale ja tehti selleks agedat kihutustood. See sai 
isearanis suurt hoogu 1918. a. suwel. Selleks tegid otsusi 
iga sorti ,,isamaalised" kongressid. Seda toetasid aineliselt 
Saksa maapaewad ja mitmesugused eraettewotted. Selleks 
hakati ka kohal s5jawoimude poolt tarwilikka ettewalmis
tusi tegema. Waremini Saksa okkupatsiooniwoimude katte 
langenud Baltimaa osades, Kuramaal, hakati seda juba 
otsekohe teostama. 

Kuramaa riHltelkonna sellekohasele otsusele pohjene
des anti Saksa wagede iilemjuhatuse poolt 1918. a. 17. juunil 
korraldus maakiisimuse kohta Saksa ida miliHrnrwalitsus
kondade maades, mis suurejooneliselt Kurawaa koloniseeri
misele Saksa asunikkudega teed pidi rajama. Selle korral
duse jarele pidi iga riiiitlimoisa omanik, kelle maa kogupind 
1000 wakamaani (360 hektaari) touseb, 1/a sellest Kuramaa
koloniseerimise seltsile ,, Kurland" sojaeelsete hindadega 
mililma, mis siis edasi Saksa asunikkude katte pidi minema. 

Baltimaade pohjapoolsemates osades, Liiwi- ja Eesti
maal, ei joutud koloniseerimise teostamisega kuigi kaugele. 
Kuid ettewalmistused olid siingi kaimas. Maa miiiimine 
seati woimude kontrolli alla. Selle iilesandeks pidi olema, 
et maa mitte ,, waenuliste olluste" katte ei Ulheks ja kolo
niseerimise alt ei p�Hlseks. Iseloomulikult walgustab maa
operatsioonide kontrolleerimist Harju maakonnapaa.liku 
Hindenburgi kiri 18. sept. 1918. a. (nr. 507) Eestimaa 
prowintsiwalitsusele, kus seletatakse, misparast ta Rapla 
alewis ei ole 20-tiinulise maatiiki miiilmiseks luba annud. 

Maakonnapa.alik Hindenburg kirjutab, et _kaesolewal 
juhtumisel olla jutt suuremast alewis olewast maatiikist, 
mis isearanis hasti Saksa ka.sitooliste asutamiseks kolb·a
wat, kuna nende jarele suurt puudust tuntawat. Kui niiiid 
miliiki lubada, siis woida maa ara jaotatud ja miiiidud 
saada woorale ollusele ja mitte koloniseerimise alla tulla . 
• Et koloniseerimist Eestimaal labi wiia," kirjutab Hinden-
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burg, ,,ja et maaesitus oma lubadust - maad selleks walmis 
panna - Hiita woiks, naib tarwilik olewat ka seda maa
tiikki nimetatud koloniseerimise sihtideks waba hoida ja 
mitte lu bada, et ta teistesse katesse iile la.he ks." - Edasi 
seletab paalik, et talle suur hulk maamiiiigi�loa palweid 
tulnud, kuid ta ei pidawat woimalikuks neid rahuldada, 
silmas pidades koloniseerimise huwisid. 

Eestimaa prowintsi paalik leidis, et Hindenburgi sele
tused oiged on, kuid arwas tarwiliku olewat, et Baltimaade 
sojawa.eline walitsus ennast sellega iihemotteliseks tunnis
taks ja koigile maakonnapaalikutele juhatuse annaks nende 
pohjusmotete jarele talitada. Wiimase poolt seletatakse 
siis ka 16. oktoobril, et tema Harju maakonnapaaliku 
pohjusmotetega nous olla. 

Baltimaade koloniseerimisega taheti majanduslikult 
kohalikkudel rahwustel jalad alt ara ltiiia. Surwepoliitika 
teistel aladel taotles sama sihti. Sakslus pidi walitsewaks 
saama nii majanduslikult kui poliitiliselt ja kultuuriliselt. 
See wois woimalik olla ainult purutagurlises Balti hertsog
riigis. Ja see wois siindida ainult sama reaktsionaarse 
riigisaksa sojalise jou toetusel. Suures usus Saksa soja
riistade jou woitmatusse woeti oma eesmarkide saawu
tamiseks koige hoolimatumad, koige kalgimad abinoud 
tarwi tusele. 

Okkupatsiooni langemine tombas aga jarsu kriipsu 
Balti sakslaste unistustest Hlbi. Nad seis1d taiesti lohki
loodud kiina ees. Ohtki. Eesti iihiskonna-kihti polnud natl 
tahtnud enesega siduda, ka kodanluse tagurlist osa, kes 
ometi ,,kaasatMtamise" woimalusi oli otsimas. Saksa 
rewolutsioon heitis Balti feodaalherrad lopulikult minewiku 
kolikambrisse. 
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