
„Üheks esimeseks ja mõjuvamaks Eesti rahvusliserr iseteadvuse 
avalduseks välise ilma ees tuleb pidada Peterburis (Petrogrr radisrr ) 
toimepandud eestlaste poliitilist meeleavaldust. Oma ulatuse poo-
lest oli see ennenägemata suur ja mõju poolest ajalooline sünd-
mus, mille mälestus osavõtjate südames iial ei kustu,“ kirjutar b 
„Pealinna TeatajaTT “, eestlaste ajaleht Petrogrr radisrr .

Meeleavalduse algataja oli Eesti VabaVV riiklaste Liit (EVL), mille asu-
tasid Petrogrr radisrr viibivad Eesti sõjaväelased mõni päev pärasrr t 
veebruarirevolutsiooni.rr EVL pöördusrr kõikide Peterburi ja selle üm-
berkaudsete organisatsiooniderr poole üleskutsega korraldadarrrr Eesti 

sõjaväelastega ühine meeleavaldus autonoomia toetamiseks. 
Ettepanek leidis haruldaselt sooja poolehoidu kõigis Peterburi 
eestlaste organisatsioonides ja rr rahvrr akihtides.

8. aprillil (26. märtsilrr vkj) 1917 toimus Peterburis eestlaste manifes-
tatsioon autonoomianõude toetuseks. Jaani kiriku ette ja ümber-rr
kaudsetele tänavatele kogunes ligi 40 000 eestlast (neist 10 000–
12 000 sõjaväelast)sõjaväelastsõjaväelast , kes liikusid sinimustvalgete lippude ja loosun-
gitega sõjaväeorkestrite marsiheliderr saatel läbi linna TauTT ria palee 
juurde,rr et nõuda VenemaaVV AjutiseltA ValitsuseltVV Eestile autonoomiat. 
Juba neli päeva hiljem, 12. aprillil (30. märtsilrr vkj) kinnitas AjutinA e 

ValitsusVV määruse „Eestimaa kubermangu administratiivserr valitse-
mise ja kohaliku omavalitsuse ajutise korrarrrr kohta“, millega Eesti 
sai autoautaut noomia sugemetega omavalitsuse. Eestimaa kubermang 
(Põhja-Eesti) ja Liivimaa kubermangu põhjaosa (Lõuna-Eesti) 
ühendati üheks haldusalaks. Kubermangukomissariks määrarr -
ti Jaan Poska ja omavalitsusorganinarr alustas tegevust Eestimaa 
KubermanguAjutineA Maanõukogu (Maapäev), mis oli esimene üle-
maaline Eesti rahvarr esinduskogu. Kümme kuud hiljem, 24. veeb-
ruaril 1918. aastal kuulutati välja Eesti VabaVV riik.

                                  Jüri Trei
SA Jaan Poska Mälestusfond

Eesti Vabariiklaste Liidu sõjaväelaste esinduskogu VV
ühes Eesti Sõjaväelaste Keskkomiteega 

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

Eesti autonoomia sündis 
Peterburis/Petrogradis 

Liteinõi prospekt – Špalernaja tänav –Liteinõi prospekt – Špalernaja tänav – Tauria paleeTT

Manifestatsioon alustab liikumist Jaani kiriku juurest

Manifestatsioon on jõudnud Nevski prospektile

Jaan Poska
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