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Eesti Vabariik 100 

Kuidas Eestist sai iseseisev riik ja mis on tema saja-aastases elus juhtunud 

 

2018. aasta on Eesti inimeste jaoks väga tähtis – iseseisva Eesti Vabariigi sünnist möödub 24. 

veebruaril ümmargune sada aastat. Seetõttu on igati paslik heita pilk ajas tagasi, et mõista, 

kuidas jõudsime iseseisvumise väljakuulutamisele ning mida on meie maa ja rahvas selle saja 

aasta jooksul kogenud ja näinud.  

 

Lühidalt vanemast ajaloost 

 

Esimesed inimesed jõudsid Eestisse juba umbes 11 000 aastat tagasi, pärast seda, kui suur 

mandrijää oli siin viimaks ära sulanud. Saksamaal on leitud ka neandertallaste luid, aga Eestis 

pole me nii vanu inimeste jälgi leidnud. Küll aga võisid Euroopa viimased mammutid just 

Eesti alal elada. 

 

Umbes 10 000 aasta pikkusest ajast teame ainult arheoloogiliste leidude põhjal. Need on 

esemed, mida inimesed ära viskasid, ära kaotasid või tahtlikult maa sisse panid. Küllap tuli 

nende elus ette igasuguseid seikasid, juhtus head ja halba, aga üldiselt elasid nad samamoodi 

nagu teisteski maades. Peamiselt elati taludes ja külades, ehitati linnuseid ning siit ilmast 

lahkunud maeti kodu lähedale kalmetesse. Teatud kohtasid on juba vanast ajast peetud pühaks 

– hiied, ohvrikivid, raviva veega allikad jm. 

 

Eesti ala inimestel on läbi aegade olnud väga tihedad sidemed Saksamaaga. Peamiselt Põhja-

Saksamaalt tulid umbes 800 aastat tagasi ristiusu levitajad ja ristisõdijad Eesti ja Läti aladele 

ning vallutasid need maad. Palju sakslasi tulid siia püsivalt elama, eelkõige linnadesse 

(Tallinn, Tartu, Viljandi, Vana- ja Uus-Pärnu linna jt). Samuti ehitati suuri tugevaid 

kivilinnuseid, millest mõned on siiani alles. Laevadega sõideti merd mööda ka teistele 

maadele ning kaubeldi linnadega lähedalt ja kaugelt. Nõnda kujunes Põhja-Euroopas 

kaupmeeste ühendus – Hansa Liit – , mille liikmed üksteisega äri ajasid ning teineteist aitasid. 

Sakslased olid üldiselt jõukamad ja tähtsamatel ametikohtadel, eestlased aga jäid pikaks ajaks 

eelkõige maarahvaks. Siiski suhtlesid eestlased ja sakslased ka omavahel. Sellal Eestis elanud 

sakslaste tõttu on meil eesti keelde tulnud palju saksa keelest pärit sõnu (näiteks ’hunt’, 

’amet’, ’peegel’, ’köök’ jne).  
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19. sajand – rahvuslik ärkamisaeg 

 

Eestimaa on ajaloo jooksul olnud tegelikult väga paljude erinevate riikide võimu all. Lisaks 

Saksamaale nimetame siinkohal Taanit, Rootsit, Poolat, Leedut ja Venemaad. Nüüd jõuamegi 

oma jutuga tegelikult Eesti riigi sünni eelduste ja põhjuste juurde. Kui meie maal on nii palju 

võõraid valitsejaid olnud, kuidas üldse sai aset leida iseseisva Eesti Vabariiki tekkimine?  

 

Vaatame tagasi 19. sajandisse, umbes 150 aastat minevikku. Eesti ala kuulus sellal Vene 

Keisririiki. Nagu mitusada aastat varemgi, olid peamised otsustajad, ülemused ja rikkamad 

inimesed Eestis elavad sakslased (baltisakslased), kes elasid linnades ja maal mõisates. 

Eestlased, kes seni olid elanud pigem maal ja olid üldiselt sakslastest vaesemad, hakkasid sel 

perioodil aina rohkem linnadesse kolima, sest seal leidus vabrikutes ja tehastes töökohti.  

 

Samal ajal tekkis paljude Euroopa rahvaste seas tõsine huvi oma juurte ehk päritolu vastu. 

Nõnda oli olukord ka Saksamaal, kus näiteks vennad Grimmid panid kirja vanu jutte. Tänu 

nendele me tunneme tänapäevalgi üle maailma muinasjutte nagu „Lumivalgeke“, „Hunt ja 

seitse kitsetalle“, „Tuhkatriinu“ ja „Punamütsike“.  

 

Sakslaste eeskujul asusid mõned haritud eestlased, keda siis oli veel väga vähe, uurima 

eestlaste vanu jutte ja rahvalaule. Kirikuõpetaja Jakob Hurt kutsus üles inimesi üle Eesti 

koguma ja talle saatma vanu rahvalaule, jutte, vanasõnu ja muud pärimust. Pärast Jakob 

Hurda surma otsustasid tema lähemad mõttekaaslased luua tema töö jätkajana Eesti Rahva 

Muuseumi, mis asutati aastal 1909. Tänavu tähistab muuseum oma 109. sünnipäeva. 

 

Palju tänapäevalgi olulisi Eesti sümboleid laenati tegelikult just 19. sajandil Saksa kultuurist. 

Mis need on? 

 

Rahvuslikud sümbolid – eepos ja laulupeod 

 

Eesti rahvuseepos on „Kalevipoeg”. Mitmed vanad rahvajutud rääkisid suurest vägilasest 

Kalevipojast, kes ennemuistsel ajal kuhjas kokku mägesid, pildus hiigelsuuri kive, kõndis läbi 

järvede ning võitles Vanapagana ja teiste halbade olenditega. Võru linna arst Friedrich 

Reinhold Kreutzwald, kellel oli küll saksa nimi, aga kes ise oli eestlane ja suur rahvajuttude 

huviline, kogus neid jutte ja kirjutas nende põhjal pika poeemi Kalevipojast. Sellepärast sai ta 
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endale hüüdnime „Lauluisa”. Kalevipoja esimeses väljaandes oli eestikeelse teksti kõrval 

saksakeelne tõlge, et ka Eesti rahvakultuurist huvitatud haritud sakslased võiksid seda lugeda. 

Päris alguses eestlased ise eriti „Kalevipoega” ei lugenudki, ent ajapikku muutus ta järjest 

populaarsemaks. Tänapäevaks on Kalevipoja eepose ainetel tehtud balletietendusi ja 

koomikseid, teda on maalitud ja vormitud temast skulptuure.  

 

Üheks Eesti sümboliks on kahtlemata laulupeod, millest esimene toimus 1869. aastal Tartu 

linnas. Mõtte algatajaks oli ajakirjanik Johann Voldemar Jannsen, kelle ajalehe järeltulija 

„Postimees” ilmub muide siiamaani. Laulupidude eeskujuks olid sakslaste laulupäevad, milles 

samuti tulid koorid kokku üheskoos laulma. Aga just eestlaste, lätlaste ja leedulaste laulupeod 

kasvasid kiiresti väga suurteks rahvapidudeks, mida nad on siiamaani. 2019. aastal toimub 

Tallinnas juba 27. Üldlaulupidu – 150 aastat pärast esimest laulupidu. Alates 1934. aastast 

peetakse laulupidude kõrval ka tantsupidusid. 

 

Sinimustvalge lipp 

 

Eesti lipuvärvid on sinine, must ja valge. Kuid kuidas said just need värvid Eesti sümboliteks? 

 

Üliõpilastel oli 19. sajandil tava koonduda tundengiseltsidesse ehk korporatsioonidesse, millel 

igaühel pidid kindlasti olema ka omad lipuvärvid. Kusjuures Saksa üliõpilaste korporatsiooni 

„Corps Baltica-Borussia Danzig zu Bielefeld” värvid olid juba alates 1860. aastast sinine, 

must ja valge; täpselt nagu Eesti lipulgi. 

 

Tartu Ülikoolis õppis palju saksa tudengeid ja neil olid omad korporatsioonid. Eestlasi oli 

ülikoolis veel vähe, aga nemadki soovisid oma rahvuslikku korporatsiooni teha. Seetõttu 

moodustasid tudengid Eesti Üliõpilaste Seltsi ning valisid oma lipuvärvideks sinise, musta ja 

valge. Nende esimene, umbes neli meetrit pikk ja poolteist meetrit lai lipp õnnistati sisse 

Otepää kirikus 4. juunil 1884. Tänapäeval tähistame seda päeva lipupäevana. Sinine, must ja 

valge värv võeti kiiresti Eesti rahvusvärvidena omaks, ka tavalised eestlased õmblesid oma 

kodudesse sinimustvalgeid lippe. Kõige esimene Eesti Üliõpilaste Seltsi lipp on tänapäevani 

säilinud ning seda hoitakse Eesti Rahva Muuseumis. Muide,maailmas pole just väga palju 

rahvaid, kelle esimene rahvuslipp on säilinud. Tänavu 4. juunil saab meie esimene 

sinimustvalge lipp 134 aastaseks. 
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Eesti rahvuslindu ja rahvuslille 19. sajandil veel ei tuntud  – suitsupääsuke ja rukkilill valiti 

Eesti sümboliteks alles nõukogude ajal. Sellest ajast räägime hiljem veel lähemalt. 

 

Peame siiski tõdema, et ehkki paljud Eesti sümbolid võeti kasutusele juba 19. sajandil, siis 

iseseisvast Eesti Vabariigist sellal veel eriti ei räägitud. Pigem sooviti, et eestlased saaksid 

oma elu korraldada Vene Keisririigi alamatena, ent see kõik sõltus suuresti ka Vene valitseja, 

keisri, heasoovlikkusest.  

 

Luuletajad on vist alati julgenud teistest rohkem unistada. Lõuna-Eesti mees Andrus Dido ja 

Peipsi järve lähedalt pärit Juhan Liiv mainisid oma luuletustes juba kaugelt enne teisi unistust 

vabast Eesti riigist.  

 

Juhan Liiv (1905): 

„Ja nõnda on lugu ka Eestis 

ja nõnda on elu kiik: 

ükskord – kui terve mõte – 

ükskord on Eesti riik!” 

 

Tegelikult läks veel mitu aastat, enne kui iseseisva Eesti riigi loomise plaane võidi päriselt 

pidama hakata.  

 

Iseseisva Eesti Vabariigi sünd 

 

24. veebruar 1918 on väga tähtis kuupäev meie loos, Eesti Vabariigi sünni päev. Selleni 

viivad sündmused hakkasid siiski pihta juba veidi varem. 

 

Suurem osa Euroopa riike läksid 1914. aastal omavahel tõsiselt tülli ning puhkes väga suur 

sõda. Tänapäeval kutsume seda I maailmasõjaks. Kuna Vene Keisririik, mille alla Eesti oli 

selleks ajaks juba 200 aastat kuulunud, astus sõtta Saksa ja Austria-Ungari Keisririikide vastu, 

siis värvati sõjaväkke palju mehi, sealhulgas eestlasi. Kõik osapooled tahtsid hästi kiiresti 

võita, kuid möödus aasta ja teinegi, ent ükski riik ei suutnud olla teistest niipalju tugevam, et 

sõda võita. Kui alguses läksid sõdurid suure hurraaga rindele, siis aja jooksul muutus sõda 

väga ebapopulaarseks. 

 



 5

Venemaal toimus 1917. aasta veebruaris revolutsioon. Rahvas nõudis kõrgemaid palkasid ja 

sõja lõpetamist, aga ka õiglasemat riigikorraldust, sealhulgas valimisõigust naistele. Vene 

Keiser Nikolai II oli viimaks sunnitud valitsemisest loobuma ja andis riigijuhtimise Ajutisele 

Valitsusele. Eesti poliitikud nägid selles keerulises olukorras võimalust oma rahva olukorda 

parandada. Nad nõudsid Eestile autonoomiat – see tähendab, et kuigi oldi nõus olema ka 

edaspidi Vene Keisririigi koosseisus, oleks Eestil õigust palju asju oma äranägemise järgi 

korraldada. Venemaa valitsus andiski Eestile autonoomia, aga päris iseseisvaks Eesti sellal 

veel ei saanud.  

 

I maailmasõda kestis aga ikka edasi ja inimesed olid endiselt rahulolematud. 1917. aasta 

sügisel haarasid Venemaal relvade toel võimu kommunistid Lenini juhtimisel. Nemad tahtsid, 

et kogu võim läheks töölistele ja vaestele maainimestele, et kõik suured ettevõtted antaks 

nende juhtida ning et rahvas saaks rikastest (ja kommunistide meelest ebaõiglastest) 

inimestest üldse lahti. Kommunistide võimuvõtmist kutsutakse oktoobrirevolutsiooniks. 

Nende nõudmine „Leiba! Maad! Rahu!” oli vaeste inimeste seas populaarne, aga võimu nimel 

olid nad tegelikult kõigeks valmis, sealhulgas süütute inimeste tapmiseks. Kommunistid 

keelasid igasugused mõtted Eesti ja teiste väikeriikide iseseisvumisest ära. Tagatipuks läks 

olukord veelgi keerulisemaks, sest Saksa väed, kellega Venemaa sõdis, olid hakanud peale 

tungima ning jõudsid Eestile järjest lähemale. Ajad muutusid aina ebakindlamaks ja 

murettekitavamaks. 

 

1918. aasta veebruaris jõudsid Saksa väed Eesti mandriosasse, Saaremaa ja Hiiumaa olid juba 

eelmise aasta sügisel nende kätte läinud. Kommunistid hakkasid kartma ning taganesid 

Venemaale. Nüüd polnud kallis mitte enam iga päev, vaid lausa iga tund. Eesti rahvuslikel 

tegelastel tuli kiiresti tegutseda. 

 

Loodi Eesti Päästekomitee, kuhu kuulus kolm meest – Konstantin Päts, Konstantin Konik ja 

Jüri Vilms. Nemad koostasid koos veel mõne aktiivse inimesega väga olulise dokumendi: 

„Manifest kõigile Eestimaa rahvastele”, mida teame ka kui Eesti Iseseisvusmanifest. Lisaks 

eestlastele elas siin ju palju sakslasi, venelasi, ka rootslasi, juute ja teiste rahvaste esindajaid. 

Manifest teatas, et Eesti elu korraldamine on nüüd Eesti enda inimeste kätte läinud, samuti et 

Eesti ei osale I maailmasõjas ja et sisse seatakse rahulik elukord. Manifesti tekst loeti Pärnu 

linnas rahvale ette juba 23. veebruaril, Tallinnas ja mitmel pool mujal Eestis aga 24. 

veebruaril. 24. veebruaril määrati tööle ka iseseisva Eesti esimene valitsus ning sellepärast 
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tähistamegi vabariigi juubelit kokkuleppeliselt just nimelt sellel päeval. Tähtis oli 24. 

veebruar ka seetõttu, et esimest korda ajaloos heisati Tallinna Pika Hermanni torni 

sinimustvalge lipp. 

 

Samal ajal aga jätkasid Saksa Keisririigi väed Eesti mandriosa vallutamist ning jõudsid üks 

päev pärast Eesti iseseisvaks kuulutamist Tallinnasse. Nad ei võtnud kuulda, et Eestist on 

vahepeal saanud iseseisev riik, vaid okupeerisid maa – hoidsid seda järgneva üheksa kuu 

jooksul enda kontrolli all. Mitmed eestimeelsed inimesed arreteeriti. Saksa vägesid toetasid ka 

kohalikud baltisakslased, sest neil oli idee Eestis ja Lätis luua hoopis iseenda riik nimega Balti 

hertsogiriik. See plaan neil siiski ei õnnestunud, sest 1918. aasta novembris sai ka Saksamaa 

inimestel sõjast nii kõrini, et nad kukutasid oma maa keisri Wilhelm II ning Saksamaa andis 

alla. I maailmasõda sai läbi ja Saksa sõjavägi lahkus Eestist.  

 

Selle üle, et maailmasõda läbi sai, oli eestlastel muidugi väga hea meel ja nad asusid kohe 

oma riigiasju korraldama. Ometi ei läinud asjad nüüdki rahumeelselt, sest kommunistide 

juhitud Nõukogude-Venemaa väed hakkasid kohe ida poolt jälle omakorda peale tungima.  

 

Vabadussõda 

 

Nüüd peame rääkima Vabadussõjast, tänu millele Eesti tõepoolest vabaks riigiks sai. Ükski 

sõda pole lihtne ega tore. Liiatigi oli väga ohvriterohke I maailmasõda just äsja lõppenud. 

Kuna aga kommunistide sõjavägi – Punaarmee – tungis muudkui peale ning vallutas ühe Eesti 

asula teise järel, siis ei jäänud üle muud, kui püüda moodustada Eesti oma kaitsevägi. Algul ei 

tahtnud inimesed väga sõjaväega liituda, kuna kardeti kaotada – Venemaa oli ju palju suurem 

kui väike Eesti. Olukorra päästsid paljuski noored koolipoisid, kes kodumaa vabaduse eest 

olid nõus võitlema ning mõnel juhul lausa klasside kaupa rahvaväkke astusid. Kõige 

nooremad neist võisid olla kõigest 11-aastased. Kommunistid ehk punased, nagu neid rahva 

seas nimetati, sest nende sümboliks oli punane lipp, suutsid küll hooga vallutada idapoolse 

osa Eestist, ent siis õnnestus Eesti sõjaväel nende edasitungile piir peale panna.  

 

Eesti sõjaväe relvastus polnud eriti alguses kiita, palju kasutati vana Vene, aga ka Inglise ja 

Saksa sõjaväe varustust ja relvi. Õnneks tulid eestlastele appi vabatahtlikud soomlased, 

rootslased ja taanlased, samuti Inglise laevastik, mistõttu said Eesti sõdurid julgust ja 

enesekindlust juurde ning asusid maad kommunistide käest vabastama. Edusammud 
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kasvatasid indu ning inimeste poolehoid oma vabariigile ja sõjaväele kasvas. Väga tõhusad 

olid soomusrongid, mis sõitsid mööda raudteed ja vabastasid olulised asulad Tapa, Tartu ja 

Valga.  

 

Paljud Vabadussõjas osalejad näitasid üles suurt julgust. Mainime siinkohal vaid paar vaprat 

inimest: 

 

* Julius Kuperjanov – noor leitnant, kes juhtis Vabadussõja algul vabatahtlikke partisane. Ta 

ise sai väga ägedas lahingus Valga lähedal surmavalt haavata. Tema mälestuseks on meil 

tänapäeval Võrus Kuperjanovi pataljon ja Tartus Kuperjanovi tänav. 

 

* Anna Vares – Eesti naine, kes võitles Vabadussõjas meheks maskeeritult. Peeter Ronga 

varjunime all tegutses ta käskjalana, toimetades ratsahobusel kiiresti ühest kohast teise 

vajalikke teateid. Lahingus ülesnäidatud vahvuse eest sai ta pärast sõda autasuks Vabadusristi. 

 

Eesti väed suutsid vastase oma maa piiridest välja tõrjuda. Lisaks Nõukogude-Venemaa 

vägedele tekkis eestlastel aga Lätis veel üks vastane. Need polnud aga lätlased, vaid 

baltisakslased, kes polnud endiselt loobunud lootusest Eestis ja Lätis oma riik kehtestada. 23. 

juunil 1919 võitsid Läti alal Võnnu lahingus Eesti väed baltisaksa sõjaväge Landeswehri. 

Seda kuupäeva, mis ühtlasi on jaanilaupäev, tähistatakse tänapäeval võidupühana.  

 

Eesti Vabariigi ja Nõukogude-Venemaa vahel sõlmiti Tartus 2. veebruaril 1920 rahuleping. 

Selles oli kirjas, et Nõukogude-Venemaa tunnustab igaveseks ajaks Eesti iseseisvust. 

Vabadussõda sai päriselt läbi ning paika pandi ka Eesti ja Venemaa vaheline riigipiir, mis oli 

praegusest veidi erinev. Eesti riigile kuulus siis ka kogu Setomaa ehk Petseri maakond. 

Hiljem, Nõukogude okupatsiooni ajal, võttis Venemaa pool Setomaad endale ning praegugi 

on Setomaa jagatud Eesti ja Venemaa vahel kaheks osaks.  

 

Kakskümmend aastat iseseisvana 

 

Eesti Vabariigi loomisega ei kadunud kõik probleemid muidugi iseenesest ära, endiselt pidi 

palju tööd tegema ja vaeva nägema. Ometi oli nüüd viimaks teoks saanud üks suur unistus –

oma eestikeelse kultuuri ja asjaajamisega riik, mis oli täiesti meie endi oma. Maailmas oli ja 

on siiani väga palju rahvaid, kellel pole oma riiki, nii et meie, eestlased, võime väga 
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õnnelikud olla, et meil just nii on läinud. Alguses oli eluolu raske, kuid aja jooksul õpiti toime 

tulema. Ehitati uusi koole ja rahvamajasid. Tartu Ülikoolis anti kõrgharidust ja tehti teadust 

esmakordselt ajaloos eesti keeles. Loodi uusi ettevõtteid. Mujal maailmas said populaarseks 

Eestist pärit toiduained või, munad ja peekon. Paljud linnakodud said elektriühenduse, 

millega tulid majapidamisse esimesed elektrilised töövahendid. Televiisorit siis veel polnud, 

küll aga hakati tegema regulaarseid raadiosaateid. 

 

Vabadussõjas langenute mälestuseks püstitati paljudesse paikadesse ausambad.  

 

II maailmasõda ja nõukogude aeg 

 

Rahulik elu olekski võinud jääma kestma, kuid kahjuks algas kõigest 20 aastat pärast I 

maailmasõja lõppu järgmine, II maailmasõda, mis osutus veelgi verisemaks. Saksamaa läks 

1939. aastal sõtta Poola, Prantsusmaa ja Suurbritanniaga ning paar aastat hiljem Nõukogude 

Liiduga (nagu Venemaad ja tema vallutatud alasid sellal nimetati). Nagu me teame, kestis II 

maailmasõda kokku kuus aastat ja lõppes Saksamaa kaotusega. Samas kaotasid mitmed 

väikesed riigid, sealhulgas Eesti, mitmeks aastakümneks oma iseseisvuse.  

 

Ehkki Nõukogude-Venemaa oli tunnistanud igaveseks ajaks Eesti Vabariiki, ei mõelnud ta 

tegelikult oma kokkulepetest kinni pidada ning okupeeris II maailmasõja alguses suurte 

sõjajõududega uuesti Eesti, Läti ja Leedu. 1940. aastal lõppes Eesti iseseisvusaeg rohkem kui 

50 aastaks. Tagatipuks kannatas Eestimaa nõukogude ja Saksa vägede vaheliste koledate 

lahingute käes. Nende sõjavägede ridades oli paraku taas palju eestlasi. Kuna Nõukogude Liit 

oli üks sõja võitjatest, siis jäi ta pärast II maailmasõja lõppu kolme Balti riiki edasi 

okupeerima. Soome vallutamine tal ei õnnestunud, sest soomlased hakkasid väga südilt vastu 

ning suutsid oma iseseisvust hoida. 

 

Paljud Eesti inimesed põgenesid sõja ajal ohtude eest teistesse riikidesse – Soome ja Rootsi, 

Inglismaale, Ameerikasse ja Austraaliasse ning neid tuli ka Saksamaale (Lääne-Saksamaale). 

Nendes maades oli võimalik rahulikult eesti kultuuriga edasi tegeleda, ent kohati oli see ka 

keeruline, sest eestlased elasid tihtilugu üksteisest väga kaugel ning ei pruukinud eriti 

üksteisega kohtuda. Sellepärast algatati ESTO päevad – Eesti kultuurile pühendatud iga nelja 

aasta tagant toimuv festival, kus väliseestlased üle kogu maailma said omavahel kokku. 

Nõukogude Liidu okupatsiooni all elavad eestlased ei saanud aga neist osa võtta. 
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Kodumaale jäänute elu polnud nõukogude ajal kerge ja esines ka väga-väga raskeid aegu. 

Maainimesed pidid astuma vastu tahtmist põllumajanduslikesse ühismajanditesse 

kolhoosidesse ja sovhoosidesse. Kahel korral küüditati tuhandeid eestlasi väevõimuga kodunt 

kaugele itta – Siberisse. Mitu aastat hiljem lubati neil küll kodumaale tagasi tulla. Mõnel 

õnnestus pageda metsa ning ennast seal varjata või koguni okupatsioonivõimude vastu 

võidelda. Neid inimesi kutsuti metsavendadeks.  

 

Kõik olulised Eestit puudutavad otsused tegid valitsejad Moskvas, Eesti rahvas pidi võõraid 

käske vastuvaidlemata täitma. Neid käske ja keelde oli väga palju. Mõningad asjad, mis 

võisid nõukogude ajal kaasa tuua suuri pahandusi, olid näiteks: 

 

* Sinimustvalge lipu kandmine; 

* Vabadussõja ausambad – paljud lõhuti ära, mitmed peideti salaja maa sisse; 

* Jõulude tähistamine ja kirikus käimine; 

* Poistel pikkade juuste kasvatamine ja vahel koguni noortel rokkmuusika kuulamine; 

* Mere ääres pimedal ajal jalutamine – piirivalve valvas mereranda, kuna kardeti, et inimesed 

võivad paatide või väikeste laevadega üle mere põgeneda ära Soome või Rootsi. 

 

Väga hoolikalt pidi inimene kontrollima, mida ja kuidas üldse oma mõtteid välja ütelda, sest 

alati võis juttu kuulda keegi, kes pidas öeldut riigivastaseks ning seejärel võis koolis või töö 

juures tulla tõsine pahandus. Väga keeruline oli ka välismaale sõitmine, Kui riigivõimud 

arvasid, et inimene pole väga usaldusväärne, ei pruukinud nad reisimiseks üldse luba anda. 

 

Meile tundub praegu juba veidi kummaline, et nõukogude ajal ei olnud tihtipeale poodides 

saada väga tavalisi ja vajalikke kaupu, sealhulgas koguni toiduaineid. Näiteks teksapükse ei 

tehtud Nõukogude Liidus üldse ja seepärast ei müüdud neid ka poodides. Noored ostsid 

moekaid riideid tutvuste kaudu või said neid välismaal elavatelt sugulastelt pakiga. Ka muud 

välismaa kaupa polnud poodides peaaegu üldse – kui vahel harva seda siiski juhtus, müüdi see 

väga kiiresti ära ning letid jäid uuesti pooltühjaks. Inimesed pidid olema osavad ja leidlikud 

ning vajaminevaid asju ehitati sageli ise käepärastest juppidest. 

 

Eestis Ida-Virumaal leidub väärtuslikku maavara põlevkivi. Selle põlemisel tekib palju 

soojusenergiat, mida saab kasutada näiteks elektri tootmisel. Nõukogude ajal kaevandati 
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põlevkivi väga suurtes kogustes. Samas tõi see kaasa ka hulgaliselt probleeme. Põlevkivi 

põletamine paiskas õhku saasteaineid, samuti tekkis palju tuhka, millega ei osatud muud teha, 

kui kuhjata see hunnikutesse. Sedasi kerkisid kaevanduspiirkondadesse kõrged tuhamäed ning 

reostus põhjavesi. 

 

Uuesti vaba 

 

Õnneks ei kestnud nõukogude aeg meil igavesti. Nagu ei tulnud Eesti Vabariigi 

väljakuulutamine 1918. aastal päris korraga, nii ka uuesti iseseisvaks saamise sündmused 

toimusid mitme aasta jooksul. 1980. aastate teisel poolel hakkasid ametivõimud järk-järgult 

lubama inimestel taas oma arvamust välja öelda. Seda ei lastud endale kaht korda öelda. 

Hakati arutama, et Eesti rahvas peaksid taas ise omal maal saama otsustada – näiteks 

küsimuses, kas kaevata maavarasid või hoida oma loodust. Nendel teemadel käivad ka 

tänapäeval tulised vaidlused, ent vähemalt ei pea me enam kartma, et võõrad inimesed tulevad 

meie eest asju otsustama. Sinimustvalged lipud toodi uuesti välja ning kedagi selle eest enam 

ei karistatud. Puhkes nn laulev revolutsioon – tuhanded inimesed kogunesid korduvalt 

Tallinna Lauluväljakule, et laulda isamaalisi laule, mis vahepeal olid ära keelatud. See kõik 

tugevdas rahva usku, et nad on võimelised oma elu taas paremaks muutma. 

 

Selleks, et muule maailmale teada anda, et Eesti, Läti ja Leedu kaotasid II maailmasõjas 

ebaõiglaselt oma iseseisvuse, tehti hästi pikk, kolme riiki läbiv inimeste rida – Balti Kett. Keti 

üks ots algas Tallinnast, läks läbi Eesti Lätti ja läbi selle pealinna Riia ning jõudis Leetu 

Vilniusesse. Pikka aega kuulus Balti Kett Guinessi rekordite raamatusse maailma pikima 

inimahelikuna – 600 km ja umbes 2 miljonit inimest. On arvatud, et iga neljas eestlane, 

lätlane ja leedulane osalesid selles aktsioonis. 

 

Mida tegi selle peale Nõukogude Liit? Ta ei tahtnud sugugi meile alguses vabadust anda. 

Leetu ja Lätti saadeti koguni Vene sõjaväelased, kes tulistasid tänavatel meeleavaldajaid. 

Sõjaväemasinate kolonn sõitis 1991. aasta augustis ka Tallinna poole, kuid õnneks jäi tee 

peale seisma ning meil verevalamiseks ei läinud.   

 

Viimaks 20. augustil 1991 kuulutas Eesti, et taastab oma iseseisvuse. Sama sündis Läti (21. 

augustil 1991) ja Leeduga (teistest varem, juba 11. märtsil 1990). Esimese riigina tunnustas 

meie iseseisvust Island, kellele järgnesid ridamisi teised riigid. Balti riigid võeti Ühinenud 
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Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) liikmeteks. 1991. aasta lõpus lagunes Nõukogude Liit 

lõplikult. 

 

Sellest ajast peale, juba pea 27 aastat, oleme taas oma riiki ehitanud. Nagu esimeselgi 

iseseisvusperioodil, ei lähe ka nüüd asjad alati lihtsalt, kuid eks see ole ka paratamatu. Siiski 

on üht-teist väärtuslikku korda saadetud. Eesti võttis oma rahana kasutusele Eesti krooni, 

mille rahatähti on kiidetud kauni kujunduse eest. 1990. aastatel jõudis siia internet. Eesti riik 

on püüdnud korraldada sedamoodi, et mitmed teenused ja asjaajamised oleksid võimalikud 

interneti abil, ilma kodunt lahkumata. Sellega oleme olnud ka muule maailmale eeskujuks. 

2004. aastal astus Eesti Euroopa Liitu ja 2011 läksime üle eurorahadele. Samuti sai Eesti 

NATO liikmeks, et meil oleks häid liitlasi juhul, kui ajad peaksid millalgi taas karmiks 

minema. Me kõik loodame siiski, et tulevik on rahulik. 

 

Üks sajand on Eestile möödunud küll väga sündmusterohkelt, on olnud nii paremaid kui ka 

halvemaid aegu. Praegu võime sellele tarkusega tagasi vaadata ning soovida, et meie 

järeltulijad võiksid tähistada ka Eesti Vabariigi 200., 300. ja edaspidiseid juubeleid.  

 

Anti Lillak (Eesti Rahva Muuseum) 

Veebruar 2018 


