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Miks ei tabanud eestlasi preislaste saatus?

Literaat  Olev Remsu kirjutab nädalavahetuse  Postimehe lisas AK (04.12.2011),  artiklis 

Armastades  ja  sõdides,  mis  puudutab  Poola  masuuride  vähemusrahva  saatusele 

pühendatud linateost (Róża), lõpetuseks järgmist:

“P. S. Muuseas, kas keegi on mõelnud, miks ei koloniseerinud sakslased Eesti  alasid,  

kuigi see protsess algas juba 13. sajandil? Meie linnad olid täielikult saksakeelsed, kuid  

meie külades elasid eestlased, mis sest et mõisnikud oleksid eelistanud saksa talupoegi,  

pidades  neid  töökamaks  ja  osavamaks.  Linnadesse  sai  tulla  mööda  merd,  kuid 

talupoegade tee kulges maitsi koos oma vankrite ja loomadega. Saksamaa ja meie vahel  

oli  Poola,  kes  pidas  mitu  sajandit  ägedaid  lahinguid  ristirüütlitega.  Sakslased  suutsid  

koloniseerida ainult Masuuria ja Preisimaa, kaugemale nende jaks ei küündinud. Nõnda  

peame olema tänulikud poolakatele ja masuuridele…”

Ajalugu  on  alati  olnud  atraktiivne  kõigile  asjahuvilistele,  eriti  kui  näib,  et  minevikust 

terendavad  kujutlusvõimet  ületavad  sündmused  ja  võrreldamatud  kangelasteod,  ehkki 

seejärel  asub  kolletanud  akademism  sädemena  viskunud  entusiasmi  faktidega 

lämmatama. Seegi kord näib ajaloohuviline jäävat klassikute “rängale taagale alla”.

Professor Sulev Vahtre kirjutab aastal 1987 TRÜ Toimetistes (789) nii:

“Saksa  feodaalide,  linlaste  ja  kiriku  kurikuulus  tung  itta  –  Drang  nach  Osten –  tõi  

lääneslaavi  ja  preislaste  aladele  kaasa  ka  saksa  talupoegade  kolonisatsiooni,  mille  

tulemuseks oli  kohalike rahvaste hävitamine ja assimileerimine. Samasugune surmaoht  

tõusis saksa vallatusega ka eesti rahva kohale, kuid mitmetel põhjustel kujunes allutatud 

Baltikumi  rahvaste  saatus teistsuguseks.  Sakslased asusid  esialgu  vaid  linnustesse ja  

linnadesse, mõisad tekkisid alles pikema aja jooksul. Saksa talupoegi Vana-Liivimaale ei  

tulnud, kuigi üksikuid katseid nende koloniseerimiseks oli  tehtud. Nii soovitas Liivi ordu  

1261.aastal lüübeklastele kutsuda Kuramaale saksa talupoegi, mis jäi aga tagajärjetuks.  

Saksa  talupoegade  võimalikku  kolonisatsiooni  tõkestas  kõigepealt  Leedu,  kes  sulges 

maatee Saksamaalt Vana-Liivimaale. See  oli aga vaid üks tegur ja vististi mitte peamine.  
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Talupojad võinuks tegelikult tulla ka mereteed pidi.  Tõsisemaks takistuseks olid Eesti  

looduslikud  tingimused,  klimaatilised  olud  ja  nendest  tulenevad  põlluharimise  

iseärasused, mida saksa talupojal tulnuks siin, võõras ja vaenulikus keskkonnas,  

hakata alles õppima. Eesti ala oli  juba küllalt  tihedalt  asustatud, põlluharimiseks  

kõlbulikke vabu maid õigupoolest  polnud. Ainult  muistses vabadusvõitluses tühjaks 

jäänud kohtadesse saanuks kolonisatsioon toimuda, siis aga olid olud veel segased ja  

ümberasumine seotud paljude ohtudega. Järgnevalt täitus maa jälle eesti talupoegadega,  

keda praktiliselt  ei  olnud võimalik kõrvale tõrjuda. Et maa uued võimumehed meelsasti  

vastu võtsid mitte-eestlasi, näitab rootsi kalurite-talupoegade asumine Eesti mererannikule  

ja  saartele.  Seda  toetasid  nii  maahärrad,  eriti  Lääne-Saare  piiskopid,  kui  ka  vasallid.  

Väljarändajad said õiguse asuda tühjadele rannikualadele, ka eestlaste kalastuskohtadele,  

ja  rajada  seal  oma  külasid.  Samuti  ei  tehtud  takistusi  vene  kalurite  tulekule  Peipsi  

asustamata  läänekaldale.  Sellega  kolonisatsioon  Eestisse  piirdus,  vallutatud  maa 

põhiliseks  harijaks  jäi  eesti  talupoeg,  määravaks  said  selles  tema  paljude  eelnevate  

sajandite  vältel  omandatud  oskused,  kogemused  ja  traditsioonid.  Vallutusega  tõusnud  

füüsilise hävingu oht osutus seega pareerituks.” (lk24-25)
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