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1838,0. asutah Tartus Öpetotvd Faehlmanni surmo pöördull
Eesti Selts, el "edendada leodmi- Kreutzwaldi poole palvega ee
si eesli rohva minevikust ;0 oIevi- pase kooslomine lOpule via vos
(ust. keelesI jo Kirjandusest ning Ius Oü - ··nJl Te,e J(aICVlPQtOIc ke
eestlasle asustatud maasI." 19 dogi paremal kokkuseadJol el
asuta)o1lolc:mehulgosoidkoKreutz- leto. tuleb minul nõus aDo," 1853
woldi eestlastest sõbrad Fr. R, Fo· volminud kõs,ktrlas legi tsonsOf
ehlmenn Jo D. H. JÜrgenson. oIuisi körpeid JÖfgnevateloosto
Kreulzwold astus seltsi 1839.0. joo- Ici tOiendas Kreutzwald eeposo
nuoos jo SOl I(ohe ülesandeks kI- kõsi ' ning aastalei 1857 61 I·
jutado tOO- ., • mus ..'Kolevi·
mat "Viina- (l..;len..t mulle kannel!.\ .Ult mujm poeg· saksa,
katk" (1840). KduniS lugu mõlJotub 11\('\..1('.... keehe tOll(e
Nij see ka :'\llll~tse põlv," piUõmcltL"'l."~1 ga Opclotud
e nam i k \Ihkan laulu i1mutieldd. Eesli Seltsi Tol
tema hilise- m 0 II 5 I e s
maid proosaraameluid - ollegoori- Teoduslik völJoonne Orolos löhe
liBotiriüne julustus "Reinuvader re- leponu mooamol(l~onduses.ees
bone·' (1850). mölesluslvt! "PaoT ti rahva hulk.a JOudls eepos
sammukest röndomrse leeer (1853) 1862.0. peamiselt KrctvlWoldi inU,
_ põhinevad "Or6klr1Onduse eesio::u· slolllvn Kuopios ilmunud rahvavöi
jul. ~uid moodusIavad isil(upöloste joondeno
!öOUuslena eesli ä}onduse lohu!a· ~Ka\cvlpolo" kO.....ol oU Kreult
maiu 0$0. Toimetodes pl1<ko aega 'NoIdi ilukirjanduslikus loomIngus
H_ laakmanni "Kosulise I(alendfi" kõige tOhelopondovomOks soo
lisa ovaldos Kreutzwald seol julle vutusek..s ·'Eosll rohvo ennemulsl
"Videvik" "Põllumees jo ommet- sed Julud" (1860 1865J MUInas
mees" ,"Tuisulased". Olulised rohvo- juttude ~oudu avon...b mõjuv pill
valgustusli völjaanded on kogu- eesli rohvO svuhs(> pocclillSC loo
mbJd "Sippelgos" jo opkrjono ka mIngu n~kusest JO ilust_
"otsetud "Maailm JO mõnda. mis 1877.a loobus Kl"cvtrwold aIr
seal sees leido on'·. AoslakOmneid lIomellst JO JOl~OS k-,r/ondushe.ku
oli Kreutzwald oes·j U oklilvse· nIng pubhlSlilh~lu logeyvsl To
maid iik:meid adOtes koo~ le~ tegI koostOöd e R JakobsonI
vO eesti ho11109:onnojo e5fofiidest 'Sokalole" kOO.lOS leOstloarnotu
soli:Sloste uhisele OlOOIohvo keele Kodutahter I tOOtas iJmber oma
jo I'Tllf)Cvt U\"K1fTISCIe. k:ir}OndU~1 tuigolovlu rllosoollll

Kolevlpo;o mulStenolles1 rOO· SC POeefT'll ··lembllv
SId OES-s Fr R. Faehlmann ;0 G loululso SVrl 'ortu~ 250vovstd
SChultz &or1l'omJUoo 1839.0. Pörost 1882

E
esli rahvusi. u kv 'uun- fO
kirjandusloo SUl,;lmees
Fneonch Re-rnold (reu

tZ'Wold sundis 26. (14 del~embnl

1803 '::odrino Kl e o:.onnas Jõepe
re mÕ60S RJStme SOl PonsOf'jLr.>€')1
vobonesperek.ond 1815.0 SCrnol
aoslal algas noole ....reullwa dl
Koolitee Ro~...ere e'ementoor1COO
16. mis jatKus Rok...ere ,0 Talhnna
kfeisik.oois milie lÕpetas 1920 oo!>
lal. AlgKooIiõpelojOno,o'~05Iööd
Tol6nn05 jo 182.: - 1825 koou6pe
lajone PeterburiS. se~lSe ... ÖPPl
mine ailas vUO suure eesmorgi!"
16. JOonvaril 1826 ImrTlOlr,o:.UIeCnl

Kreutuzwo1d Tartu 0 I ooh OI~t,

teaduskonna uliöpümeb
Ol~ooIis!la1olgu~ !>ÕprusjO Ilhe

koostöö M_ R. foehlmon....9o Neid

gdVS ro~vu~" pori oIvjo tohe pö
oo eestlaseKS. Hu'lide jo mõtteloo
OI sarnosuses uhenda!. neid en·
neo õ ..e armastus ee I rahvaluu'
le kee e JO YV-Jonovse vOSIU

833.0. one s Kreutzwald arsti·
vo'1de JO SOl Cl'StKXb'Tlr. Somalocn
101 obiel.Js to Mone Ek5.obeth soed
~ f"lII"lg siirdus orstlbOle I/~.

Alates 1837 oaslaslleglta In
tens ... set l:aostoõd Tortu libe
lac sete "olltloste osutatud no
dolo1enele I Dos olond» SOl(.~

"eelne lugemlSvoto el ulotunud
• u I lolurahvOnl. l(Uld hr.ulls1el
,"OhO 0::1,151 etvst JO IOnvelombes
• ~usl CM lsenSOfll(Orbetesl hooli
matO hor 11051 ngrondode kou
d.,; lealo'" mO/u ajajOlgu '0'01
mue ule

K. R'avd Ko!evlpo1o SOfn'1
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PETERBURI 300

I ADMlRALlD A. J. v. KRUSENSTERN
JA F. G. B. v. BELLINGSHAUSEN

Adam Jo
hann von Kru
senstern sün
dis 1770. o.

Adam J.v.
Krusenstern
19.11.1770
Hogudi
24.08.1846
Vlrumaa,Klltsl

Tegi ekspeditsioonil geo
graafilisi. astronoomilisi ja
hüdrogroafitisi vaatlusi. 1819

1821 juhtis
esimest

Vene lõu·
na-polaa
rekspeditsi
ooni laevo
del "Vostok"
jo "Mirnöi"
(komandõr
M.P.lazarev).

Avastas
ekspeditsi
ooni käigus
Antarktise ja "
mitmeid soa-
ri jo saores
tikke.

Ekspeditsi
ooni tulemused avaldas
1831.0. kaheköitelise teoseno.

Koos Krusensterniga oli
vene Geograafiaseltsi asu-

mega on seofud paljud Eestist
pärit polaaruurijad nagu Edu·
ard Tall, Korl Baer. Ferdinand
Wrangel. Olto .
Kotzebue jt.
Vene Geo
graafiaseltsi
(1845) ja
nüüdse Mere
võeakadee
mia osutajaid
jo mitme völis
mao teadus·
ühingu jo Pe
terburi TA liige.
Krusenstern
suri 24.08.1846
jo on maelud
Tottinno Toam
kirikusse.

Fablan G.B.v.
Belllngshausen
20.09.1778 Saaremaa
25.01.1852 Kraanlinnas

Hogudis.
Juhatas 1803-1806 esimesi

Venemaa ümbermaailmoreisi
loevadel ((Nadetdan ja (NeVOlI

Tänavu täitub kakssada Bellingshousen. Mõlemad tege
aastal kuulsa meresõitjo, ad- lesid pedagoogide ja teadlas·
miral Adam Johann von Krv· teno. ning teenisid Kroonlinnas.
senstemi üm- r~~-;n-:--.....,..,..~ kus Krusenstern
berrnaailmo- oli kadetikor-
reisi algusest • puse direktor
jo kakssada . I ja Bellingshou-
kak s le: ü m - sen sõjaleuber·
mend viis ner.
aastal admi
raI Fabian
Gotllieb yon
Bellingshau
seni sünnist.
Nende sünd
muste tähis
tamiseks on
Eesli Geo
graafia Selts.
Eesti Palaor
Iand. Eesti
Meremuuseum jo Veeteede
Amet korraldanud Tallinnas
Teaduste Akadeemia majas
leaduskonverentsi. kus esinesid

._.FDC--
ettekannefega eesti. vene
inglise saksa JO rootsi teod
lased Samull avati Akadeemi
lises Raamatukogus nöitus "Bel
lingshausen - Eestist pörit An
larklise avaslaja" Eesli Posl on
seloastol völJo andnud eri·
templi. ~ümbnku· jo margi ko
hest kuulsasl admiralist.

Admiralid tegutsesid ojal. mil
mehed olid rauast jo loevad
puusI. Neid mehi sidusid mil·
med ühised eluetapid. Sündisid
Eestis. ÕPPISid. tÕSI küll. eri ae
gadel. Tallinna Toomkoolis. olid
Kroonlinna Merevee Kodellkor
puse kosvondikud, osalesid
~OOS 1803- 1806 umbermaail
morelSlL mido JuhtIs' seostern
JO nOOfe ohvitsenno oli koosas

( mandõr J.lisjanski). mille käi
gus tehti milmeid geograafilisi
avastusi. Kaardistafl JaapanI
soorle löenerannile: jo Sohhalinl
lõunaosa ning avastati osa Ku·
riile. Kooslos reisiltehtud kaordis
luste jo vaaliusandmete alusel
"lõunamere atlase" mis on
oma 010 parim. Porasl ümber
maailmareisi 501 Krusensternist
völismlnistri nõuandja jo oma
010 arvestatavautoriteet. To
algatas jo koostas mIimeid e 
peditsioone. valis nende mees
kondi. Tolle aja Venemaa mere
retked alid suuremal või vöhe
mai moora! seolud KrusensternI
nimega. Krusenstern avaldas
suurt mõju merede. enti ago pa
tooralode uunmlsele. Tema ni-

Fabian Gotlieb von Bellings
hausen sündiS Saaremaal lohe
taguse mÕIsas.

Osales 1803-1806 esimesel Ve
nemaa ümbermaallmoreisil.

tojaliikmeld. Suri 25.01 .1852 jo
on maetud Kroonlinno luteri
kalmistule.

Jüri Trel
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EESTI AJUTINE VALITSUS
ALUSTAB TÖÖD

Tänavu veebrua~s tähistasime Ees" Vabariigi väljakuulutamise 85.aastapäeva Jo no
vembris Ee," Vabanlgl valitsusasutuste loomise 8S.aastapäevo. 1918.0. 11.novembril alus
tas tööd Ees" VabarIIgi Aju"ne Valitsus. loodi Kaltse1m, tegevust alustasid m~ed teised
riigiasutused nagu Ees" Post, RIIgi Teataja toimetus jpt. Peterburi Teataja lugejaian kind
las" huvitav teada, kuldas see kõlk algas jo oluline on kindlas" seegl.et paljud tolle oja
Ees" riigitegelased jo diplomaadid olid oma ülikoolihariduse saanud Peterburis.

JOrI t,eI

Snike Soovõi

•••
2 Oehl!!mbrli toimus SuyolOvi

10$10/5 konverents M"ohvV5bk Pctor
bun~ kus «nrtlctl 10:0 WrTlOflIJllelrsc
OJOU)O wt Nrl"lbn1 AjOb(J OW
10l'l'T'.MT mOÖOVS'" oo~1oT

UnlUllot e5lnoS RuglovumO
~JO G SC\eVlrO"" o:e:. rOö~
enfll!'vole fon ~toDl~t

venemool

TEADUSKONVERENTS
llPETERBURI
JA EESTI MUUSIKAl)

Eesli 'OOIn 10 MUUSII-OmuvSev

miS k.orraldotl leoduskonvel(mls
(IPeterbl.(l 10 ~Il muuS/kOll Eile
kannelega eslne~ ROlmo PuIIot
IlPelet'l:>Ufl emIiaste 010100 uurimts
SetSII Alo PO'dmOe d'CICfM ~on·

servatoonum JO eosll mUUSIKOli
Agnes toornlol!'Retnlov6u3 õjQve
monootlt. MarI Humal IICynUus
~ccgl Pclerb\.Xls loodud loovcll
louiudu Igor 10nvns-lnEestl konnel
PeTerbunlill jo Urve Leernets llAlnO
Tamme l:.~Jod PelCJoont» KO'W6
lCnhll cnlncsld sOnavOltudego
ning o~le~d umortouo y~rluvin

gtS Kuno A/(.~ JI)i lree. Venna loul
jo JUri A1per'tcn.

VÄLIS-EESTI PÄEV
TALLINNAS

JO. novembril 2003 Ieogunetl
Völjs-Eesti Ohlngu 750astoooevo
le pühendalud pidulikule koosvi
bimisele 'ollinno il'oekollo PÕ
evoKohoste sõnovõt dega esI
nesid Rügikogu esimcm. o--'odco
mik Ene Ergmo. Pfon!Susmoo
Suu~oadlk. EestIs pr. ShonTal De
Bourmonl jo VölisTEesU Ohlngu Ju·
hOIaJo. Lell1 Ulno. Koosviibimine
lõppes kounl konlserdl Ja Ohilla
Icohvllouogo

Uudised

SIBERI JA VOLGAMAA
EESTLASTE PÄEV

OritUli toimus Eesti K'trjondus
muuseumi saolis Tortvs 22.l'lO\Oem
tri k...a. Anu Korb JUfusIOS Eesti Roh
yokJule Arhiivi e peclit9aonidesl
Siberi 10 Volgamoe eesTlaste ;Aw
de. Küla~e(t leelo f'lUJgos enamik
oli jusl nendesl paikodesl põrit
eestlased vootosld Aada UnITopl
filmi ltV6õrol mool, l(ougel leeht
Kaug'lda eesTlaste ojaloosl jo elusl
esitas oma ellek.onde AivOI Jür
genson. Arlur Kergondi luU oli pü.
hendotud Estono-Scmeno""ka
Icülo oJoloo kogumisele. Anu Korb
tegi elleponeku omIedo Vene
maol sündinud eestlasTe pörlmus
le kogumise1. Esitotud nöitusel oli
võimalus tulvvdo ilmunud tooma
tule. orIl "e jo fOTodega.

Vet"onIka Mahftno

M.Grol
«EeSTI rahvusrIIK»

Tolllnn

{Tunnistada tuleb J.Poska
teeneid Eesti välissaatkon
na juhina,kui la hankis löö·
ne-Euroopas Eestile dlplo
maatiJist tunnustust ja osa·
les Pariisi rahukonverenlsil,
1919 nimetati Nõukogude
Venemaaga peetavate lä
birääkimiste Eesti delegatsi
ooni juhiks. saavutas
02.02.1920 "Tarlu Rahule
pingu" allakirjutamise!

Valitsusjuhi kandidaadiks
jäi siiski K. Päts. kes 20.no·
vembril oti Saksa vangilaag
risl tagasi jõudnud.

12.novembril Jagas
Maonõukogu vanemate
kogu ministrikohad (kuni
MoonÕUkogu kokkutulekuni
20.novembril) järgmiselt: K.
Pöts- peo- jo siseminister. J.
Poska- peaminisui asetäitja
jo Kohtuminisler. J. "vkk- si
seministri asetöltja jo rahan
dusminister. O. Slrandman
völisminisler. A. lorka- sõja
minister, F. Peterson- teede
minister. J. Roamol- põllu
töö- jo tOiTlustusminister. P
Põld- haridusminister. J. Tõ
nisson- portfellita minister
Töö- JO hoolekandeministri
ning toöslus- jo koubondus
ministrt kohad reserveentl
solsiaaldemokrootldele. kel
lega peell valitsusse luleku
üle intenslivseid läbiröaktmi
Sl.

SotSialistide astumine .... 0
litsuskoalitsloonl kodanlike
parteidega on olnud plob
leem alatI JO kõikJal, seda
enam ESDTP-le kriisi helkU
EestiS 1918.aaslo lõpukuu
del. Partei oDo~ltsiooni jÖÕ

mIne oteks Jörsull 0 en
danud vallause sotsiaalset
baaSI. süvendanud vahfSus
vastaseid meeleolUSId, an·
dnud kommunistidele uut
tuuli tIIbadelise

ti, et tõnu nn. võlisdelegat
siooni tegevusele on
Entente'i riigid tunnus
lanud Maanõulcogu ain
saks kõrgemaks seadusand
lilcuks võimulcs Eestis, mis tö
hendab ka seda. et "kõik
üleüldise valimisõiguse alu
sel valitud maa-. linna- ja
vallaomavalitsuse asutused
peavad aega viitmata
oma katlcestatud tegevust
jätkama jUhatuse järele.
mida Ajutise Valitsuse voli·
nikud kohtadel annavad.
Vahepeal tegevuses olnud
ametiasutustell jo isikutelt
tuleb asjaajamine üle või
ta." Eesli rohvast kutsuli
valitsust tema ellevõtmis
les iga Il toelama.

Juhtpoliitikute Icitsamas
ringis arutati. kes võilcs jo
pealcs valitsuse eesotsas
olema. Tõstaius küsimus,
kas üks kandidaatidest K.
Päts Icoos Maaliiduga pole
end okupatsiooni esimestel
kuudel sakslastega kompro
missi otsides kompromilee
rinud_ Mõnigi kohtles Pätsi
moraolses õiguses peaminis
ter olla ning soovitas Poskal
see amet endale võtta. Too
keeldus kategooriliselt.

J. Poska ei olnud eesti rah
va seos tollal populaarne.
tema tegevus kubermangu
komissaarina ei vaimus
tanud eriti kedagi. Talle het·
d~ti ette venesTamisele
kaasaaitamist. rahvusasja
dele käegalöömist. huvi
puudust eesti kultuuri köe
kõigu vostu. Omeli hinnati
teda kui silmapaistvat jo
etudeeritud. Imode sideme~
teg6 InimesI. tema poliit 1

uomadus!. poska tegevus
Eesti vabariigi huvides oas
ail 1918·1920 kinnltobkL et

tema noololl egemlsl sil
mapaistvalt e deka dlpla
moediga. kelle panus Eesti
iseseisva rohuvsriigl lekklmi
selosutus üpris suureks

Üldpoliitilisi ja ka koha
peat valitsevat olukorda
arutasid 10.novembril 1918
J. Posko ja von Seckendorff.
Sakslase pärimisele, kas lei
va ja teiste toiduainete nor
mi tõstmises! piisab rahva
rahustamiseks. vastas Posko
eitavolt. Posko arvates oli
kiiresti vaja astuda leo polii
tilisi samme. loslo
Moanõukogul kokku tulla.
Mõni lund hiljem saatis
Seckendarll sõna, et to on
rohvuslaste tingimused·
ettepanekud vastu või
nud.

Tänu sellisele leppimusele
kogunes jörgmisel päeval
oma esimesele koosolekule
Eesti Ajutine Valitsus.
Enamasti paar korda päe·
yas peelud istungitelosales
ka teisi Tallinnas viibinud
tuntumaid poliitikuid.

Ajutise Valitsuse esimesel.
11.novembri koosolekul vii
bisid J. Poska. J. Jaakson. F.
Peterson. A. Hanko. J. Raa
mat jo J. Kukk. Poslca infor
meeriS Seckendarfliga
peetud läbirääkimistest.
Seejärel võeti vastu otsus
omaleoilse laiali saata jo
maa kaitsmine sõjaministri
alluvuses tegutseva Eesti
KaItseliidu kätte anda. Tö·
helepanuvöõrne on. el J.
Kukk volitati pidama läbi·
roäkimisi sotsioaldemolcroa
lidega valitsuse moodusta
mise üle.

KoostatI ka üleslculSe
"Eestimaa rahvastele", mis
avaldati Eesti AV nimelteh
tedes 12.novembril. Selles
meenu oti Iseseisva EestI
demokraatliku vabariigi vol
Jokuulutamlsf 24.veebruaril
jo tea atl. el Ajutine Vaht
sus on oma tegevusI uuesti
alustanud et lõhemail pä
eVIl (oguneb Eesti Moon
õukogu osumoks e nekõi
ke Asu avo Kogu valimisle
korreida lsele_ Veel eata-
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KUMME AASTAT TAGASI TAASALUSTAS
OMA TEGEVUST EESTI JAANI
KIRIKU KOGUDUS PETERBURIS

-KAUNEID JOULE JA
TEGUDEROHKET

UUT AASTAT!
Pelerburi Juani kogudus•

Pelerburi Eesti Sells .
Peterburi Teatilja

:.
•'.'

.:-

.:.

.:..:..:.

Boris Gorbunov

10 oastol tagasi. 19. detsembril 1993.0. toosavoti piduliku jumalateenistusega Pe
terbun Eesli Jooni kiriku kogudus. Kuno eesti kogukannale Peterburis ei olnud selleks
ajaks veel tagostatud Jooni kiriku hoonet. toimus pidulik koguduse !eosavamise ;u
matoteenislus Koltu~i ingeri-soome lulerlikus kirikus (Kellon Idrkkol. Pidulikule jmola
teenistusele kogunes palju Peterburis jo Leningradi oblastis elavaid eestlasi. Kogudu
se taasavamise jumalateenistusel osalesid EELK peopiiskop Kuno Pajula jo Virumaa
praast Peeter Kaldur.

Pidulikul jumalateenistuse1 õnnittesid jo tervitasid toosavatud eesti Jooni kiriku ko
gudust Ingeri Kiriku piiskop leina Hassinen, Peterburi Aposlliku Öigeusu kiriku metro
poliidi esindaja isa Nikolai. Peterburi Rooma-Katoliku Kiriku metropoliidi esindaja isa
Pavel. Ülevenemaalise Luterliku Saksa Kiriku piiskop KrelOmor. Kõneles Eesti Vabani
gi Presidendi esindaja Ants Paju jo EV Peterburi Peakonsulaadi peokonsul Mört Vol
mel. Eesti kogudusele laulsid Peterburi Eesti Kooli lapsed. Jumalateenistusel osales
Tallinna Toomkiriku kommeransambel. Isamaalisi laule laulis eesti kogudusele popu
laarne eesti lauljonno Anne Veski.

Pörast pidulikku jumalateenistust võttis EELK peapiiskapi Kuna Pajula vastu Peter- "-'
blJfi jo laodogo Apost~'kuÖigeusu kirik:u metropoliit Joonn.

Peterburi Eesti Jooni \(jnlcu koguduse toasavamine oli suursündmuseks Peterburi
eestlaste elus.

I. septembnl 1997.0 tagastoti Jooni kiriku hoone eesti kogudusele. Kahetsusvöör
ne on see. et pärast Jooni kiriku hoone tagastamist tollane koguduse juhatuse esi
mees Georg Rosenberg ei korraldanud kirikuhoone valve!. Selle tagojö~eks oli maja
rüüslomne jo logostomine. Jooni k:in fondi mooduslomine 1999.0. pööstis kirikuhoone
lõplikust hövingus!.

Hetkel tegelevad kogudus. fond. EV Kultuuriministeerium jo Eesti Kontsert koos Pe
lerburi linna esindajatega lahenduste otsimisega. et taastada Jooni kiriku hoone ki
rik-kontserdisaolina. Tänuvöõme on olnud ka paljude eesti kollektiivide abi jo toetus
kiriku taaslamiseks. Kogudus jo kulluuriselts on oastote jooksul saanud nii Eesti riigilt
kui ka mitmetel! eesli kollektiivideit toetusl kiriku taastamiseks, mille eest Jooni kiriku
kogudus jo Eesti Sells on võgo lonurikud.
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