Eesti autonoomia sündis

Peterburis/Petrogradis
„Üheks esimeseks ja mõjuvamaks Eesti rahvuslise
r
iseteadvuse
avalduseks välise ilma ees tuleb pidada Peterburis (Petrog
r radis
r )
toimepandud eestlaste poliitilist meeleavaldust. Oma ulatuse poolest oli see ennenägemata suur ja mõju poolest ajalooline sündmus, mille mälestus osavõtjate südames iial ei kustu,“ kirjuta
r b
„Pealinna Teataja
T
“, eestlaste ajaleht Petrog
r radis
r .
Meeleavalduse algataja oli Eesti Vaba
V riiklaste Liit (EVL), mille asutasid Petrog
r radis
r
viibivad Eesti sõjaväelased mõni päev päras
r t
veebruarirevolutsiooni.
r
EVL pöördus
r kõikide Peterburi ja selle ümberkaudsete organisatsioonide
r
poole üleskutsega korraldada
rr
Eesti

sõjaväelastega ühine meeleavaldus autonoomia toetamiseks.
Ettepanek leidis haruldaselt sooja poolehoidu kõigis Peterburi
eestlaste organisatsioonides
r
ja rahv
r akihtides.
8. aprillil (26. märtsil
r vkj) 1917 toimus Peterburis eestlaste manifestatsioon autonoomianõude toetuseks. Jaani kiriku ette ja ümberr
kaudsetele tänavatele kogunes ligi 40 000 eestlast (neist 10 000–
12 000 sõjaväelast)
sõjaväelast , kes liikusid sinimustvalgete lippude ja loosungitega sõjaväeorkestrite marsihelide
r
saatel läbi linna Tau
T ria palee
juurde,
r et nõuda Venemaa
V
A
Ajutiselt
V
Valitsuselt
Eestile autonoomiat.
Juba neli päeva hiljem, 12. aprillil (30. märtsil
r vkj) kinnitas Ajutin
A e

Jaan Poska

Valitsus määruse „Eestimaa kubermangu administratiivse
V
r
valitsemise ja kohaliku omavalitsuse ajutise korra
rr kohta“, millega Eesti
sai auto
aut noomia sugemetega omavalitsuse. Eestimaa kubermang
(Põhja-Eesti) ja Liivimaa kubermangu põhjaosa (Lõuna-Eesti)
ühendati üheks haldusalaks. Kubermangukomissariks määra
rti Jaan Poska ja omavalitsusorganina
r
alustas tegevust Eestimaa
Kubermangu Ajutine
A
Maanõukogu (Maapäev), mis oli esimene ülemaaline Eesti rahva
r
esinduskogu. Kümme kuud hiljem, 24. veebruaril 1918. aastal kuulutati välja Eesti Vaba
V riik.
Jüri Trei
SA Jaan Poska Mälestusfond

Manifestatsioon alustab liikumist Jaani kiriku juurest

Manifestatsioon on jõudnud Nevski prospektile

Eesti sõjaväelaste meeleavaldus-rongkäik Petrogradis
26. märtsil (8. apr.) 1917 lipuga „Elagu vaba Eesti“.

Liteinõi prospekt – Špalernaja tänav – T
Tauria palee

Eesti V
Vabariiklaste Liidu sõjaväelaste esinduskogu
ühes Eesti Sõjaväelaste Keskkomiteega
Jaani kiriku juures, 1917.

Ɋɨɠɞɟɧɢɟɷɫɬɨɧɫɤɨɣɚɜɬɨɧɨɦɢɢ
ɜ ɋɚɧɤɬ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟɉɟɬɪɨɝɪɚɞɟ
©Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɩɟɪɜɵɯ ɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɷɫɬɨɧɫ
ɤɨɝɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɛɟɡ ɤɚɤɨɝɨ
ɤɚɤɨɝ ɥɢɛɨ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɫɬɚɥɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɷɫɬɨɧɰɚɦɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ ɜ ɋɚɧɤɬ
ɤ
ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ ɉɟɬɪɨɝɪɚɞɟ). ɉɨ ɫɜɨɢɦ ɦɚɫɲɬɚɛɚɦ ɨɧɚ ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ
ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨ ɜɧɭɲɢɬɟɥɶɧɨɣ ɱɬɨ ɜɵɜɟɥɨ ɟɟ ɜ ɪɹɞ ɜɚɠɧɵɯ ɢɫɬɨɪɢ
ɱɟɫɤɢɢɯ ɫɨɛɵɬɢɢɣ ɩɚɦɹɬɶ ɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɫɟɝɞɚ ɛɭɞɟɬ ɠɢɬɶ ɜ ɫɟɪɞɰɚɯ
ɢɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ», – ɩɢɫɚɥ «ɋɬɨɥɢɱɧɵɣ ɜɟɫɬɧɢɤª ɝɚɡɟɬɚ ɷɫɬɨɧɰɟɜ
ɉɟɬɪɨɝɪɚɞɚ.
ɂɧɢɰɢɚɬɨɪɨɦ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢɢ ɛɵɥ ɗɫɬɨɧɫɤɢɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɣ
ɋɨɸɡ (Eesti Vaba
V riiklaste Liit), ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɫɟɝɨ ɱɟɪɟɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɧɟɣ
ɩɨɫɥɟ Ɏɟɜɪɚɥɶɫɤɨɣ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ ɫɭɦɟɥ ɫɨɛɪɚɬɶ ɩɪɨɯɨɞɹɳɢɯ ɫɥɭɠɛɭ
ɜ ɉɟɬɪɨɝɪɚɞɟ ɜɨɟɧɧɨɫɥɭɠɚɳɢɯ Ɍɨɝɞɚ ɗɫɬɨɧɫɤɢɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɣ
ɋɨɸɡ ɨɛɪɚɬɢɥɫɹ ɤɨ ɜɫɟɦ ɩɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɢɦ ɢ ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɫɹ ɜ ɨɤɪɭɝɟ
ɷɫɬɨɧɫɤɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ ɫ ɩɪɢɡɵɜɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɟɞɢɧɨɟ ɫ ɷɫ

ɬɨɧɫɤɢɦɢ ɜɨɟɧɧɨɫɥɭɠɚɳɢɦɢ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɜ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɚɜɬɨ
ɧɨɦɢɢ ɞɥɹ ɗɫɬɨɧɢɢ ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɧɚɲɥɨ ɠɢɜɨɣ ɢ ɝɨɪɹɱɢɣ ɨɬɤɥɢɤ
ɭ ɜɫɟɯ ɩɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɢɯ ɷɫɬɨɧɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɥɨɹɯ
ɩɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɝɨɷɫɬɨɧɫɤɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹ.
8 ɚɩɪɟɥɹ (26 ɦɚɪɬɚ) 1917 ɝɨɞɚ ɜ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ ɫɨɫɬɨɹɥɚɫɶ ɦɚɧɢɮɟɫ
ɬɚɰɢɹ ɷɫɬɨɧɰɟɜ ɜ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ ɞɥɹ ɗɫɬɨɧɢɢ ɍ ɰɟɪɤɜɢ ɋɜɹ
ɬɨɝɨ ɂɨɚɧɧɚ ɫɨɛɪɚɥɢɫɶ ɨɤɨɥɨ 40 000 ɷɫɬɨɧɰɟɜ (ɢɡ ɧɢɯ 10 000 – 12
000 ɛɵɥɢ ɜɨɟɧɧɨɫɥɭɠɚɳɢɦɢ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɢ ɜɨɟɧɧɨɝɨ
ɨɪɤɟɫɬɪɚ ɫ ɥɨɡɭɧɝɚɦɢ ɩɨɞ ɫɢɧɟ ɱɟɪɧɨ ɛɟɥɵɦɢ ɮɥɚɝɚɦɢ ɩɪɨɲɥɢ
ɦɚɪɲɟɦ ɱɟɪɟɡ ɰɟɧɬɪ ɝɨɪɨɞɚ ɤ Ɍɚɜɪɢɱɟɫɤɨɦɭ ɞɜɨɪɰɭ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨ
ɛɵ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɬɶ ɨɬ ȼɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ ɞɥɹ
ɗɫɬɨɧɢɢ ɍɠɟ ɱɟɪɟɡ ɱɟɬɵɪɟ ɞɧɹ 12 ɚɩɪɟɥɹ (30 ɦɚɪɬɚ). ȼɪɟɦɟɧɧɨɟ
ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɭɬɜɟɪɞɢɥɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ©Ɉ ɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬ
ɜɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
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ɗɫɬɬɥɹɧɞɫɤɨɣ ɝɭɛɟɪɧɢɢª ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɗɫɬɨɧɢɹ
ɗɫ
ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɚɜɬɨɧɨɦɢɸ ɫ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɗɫɬɥɹɧɞɫɤɚɹ
ɝɭɛɟɪɧɢɹ ɋɟɜɟɪɧɚɹ ɗɫɬɨɧɢɹ) ɢ ɫɟɜɟɪɧɚɹ ɱɚɫɬɶ Ʌɢɮɥɹɧɞɫɤɨɣ
ɝɭɛɟɪɧɢɢ (ɘɠɧɚɹ ɗɫɬɨɧɢɹ) ɛɵɥɢ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɵ ɜ ɨɞɧɭ ɚɞɦɢɧɢɫɬ
ɪɚɬɢɜɧɭɸ ɟɞɢɧɢɰɭ Ʉɨɦɢɫɫɚɪɨɦ ɗɫɬɥɹɧɞɫɤɨɣ ɝɭɛɟɪɧɢɢ ɛɵɥ ɧɚɡɧɚ
ɱɟɧ əɚɧ ɉɨɫɤɚ ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɪɝɚɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɱɚɥ ɪɚɛɨ
ɬɭ ȼɪɟɦɟɧɧɵɣ Ɂɟɦɫɤɢɣ ɋɨɜɟɬ ɗɫɬɥɹɧɞɫɤɨɣ ɝɭɛɟɪɧɢɢ (ɷɫɬ Maapäev), ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵɥ ɩɟɪɜɵɦ ɜ ɦɢɪɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɦ ɫɨɛɪɚɧɢɟɦ
ɷɫɬɨɧɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚ.
Ⱦɟɫɹɬɶ ɦɟɫɹɰɟɜ ɫɩɭɫɬɹ 24 ɮɟɜɪɚɥɹ 1918 ɝɨɞɚ ɛɵɥɚ ɩɪɨɜɨɡɝɥɚɲɟɧɚ
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɗɫɬɨɧɫɤɨɣɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢ.
ɘɪɢɌɪɟɣ

ɆɚɧɢɮɟɫɬɚɧɬɵɭɌɚɜɪɢɱɟɫɤɨɝɨɞɜɨɪɰɚ
Ɇɚɧɢɮɟɫɬɚɧɬɵɧɚɇɟɜɫɤɨɦɩɪɨɫɩɟɤɬɟ

ɐɟɪɤɨɜɶɋɜɂɨɚɧɧɚ±ɭɥɢɰɚȾɟɤɚɛɪɢɫɬɨɜ Ɉɮɢɰɟɪɫɤɚɹɭɥɢɰɚ ±ȼɨɡɧɟɫɟɧɫɤɢɣɩɪɨɫɩɟɤɬ±Ɇɨɪɫɤɚɹɭɥɢɰɚ±
ɇɟɜɫɤɢɣɩɪɨɫɩɟɤɬ±Ʌɢɬɟɣɧɵɣɩɪɨɫɩɟɤɬ±ɒɩɚɥɟɪɧɚɹɭɥɢɰɚ±Ɍɚɜɪɢɱɟɫɤɢɣɞɜɨɪɟɰ

ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɜɨɟɧɧɨɫɥɭɠɚɳɢɯɗɫɬɨɧɫɤɨɝɨɪɟɫɩɭɛɥɢ
ɤɚɧɫɤɨɝɨɫɨɸɡɚɢɗɫɬɨɧɫɤɨɝɨɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨɤɨɦɢɬɟɬɚ
ɜɨɟɧɧɨɫɥɭɠɚɳɢɯɭɰɟɪɤɜɢɋɜɂɨɚɧɧɚɝ.

