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Kuidas toitus maarahvas?

Ilukirjandusesteetik  Margit  Sutrop refereerib  14.aprilli  2005.aasta  Päevalehes 

ilmunud kirjutises  (Järelmaksuga  maasikad:  Kas eestlased  ongi  nii  ahned,  nagu uued 

riigivalitsejad  arvavad?)   Karl  Ernst  von  Baer‘i De  morbis  inter  Esthonos  endemicis 

(1814) kirjakohta eestlaste toitumisharjumustest, mille kohaselt olevat eestlastel kombeks 

kõht  liialt,  keha  loomulikku  dispositsiooni  moonutavalt,  täis  süüa.  Seejärel  teeb 

kirjandusteadlane  Sutrop   Baer’i  teksti  juurest  hüppe  Andrus  Kivirähki  seepi  maitsva 

rehepapi juurde. 

On ilmne, et  teadusliku lähenemise jaoks pole  selline üleminek kohane,  kuivõrd 

Baer tegi tõsimeelselt  teadust, Kivirähk teeb algusest lõpuni nalja. Kui Baer uskus end 

teadlasena kirjeldavat fakte, siis Kivirähki eestlased on fiktsionaalsed.  Osutuskategooriad 

erinevad fundamentaalselt: Kivirähki referendid ei kuulu reaalsesse maailm. Seega ei ole 

sellel  midagi  ühist  küsimusega:  1.  kas eestlased on aplad,   2.  kas aplus  implitseerib 

ilmtingimata ahnust, 3. kas uus koalitsioon (2005.a 13.aprillil vahetus välja Juhan Parts’i 

valitsus pärast mõõdikute vaidlust) kohtleb valijaid (eestlasi) poliitiliselt ausalt. Raske on 

mõista, millist funktsiooni antud üleminek esindas – Baeri kirjelduse naljaks pööramine tegi 

seda  sama  artikli  põhiprobleemiks  seatud  teesiga  ahnusest  ja  järelmaksuga  toidu 

ostmisest. On võimalik, et pöörduti lugeja tunnete poole, ent mitte väljanaermiseks, sest 

fakte ja Baeri naeruvääristaks ainult ignorant, vaid (rahvusliku) uhkuse poole – võte, mis 

kuulub demagoogide instrumentaariumi.

Baeri asjassepuutuv tekstikoht on Ülo Torpatsi eesti tõlkes järgmine:

• Eestlased on õige aplad. Juba nende boreaalne maa lubab seda kergesti oletada;  

ent oma naabreid samal geograafilisel laiusel ületavad nad kaugelt. Siit tulebki, et  

juba  lapseeast  peale  topitakse  kõht  liialt  täis  ja  venitatakse  välja.  Talvel  sööb  

eestlane kaks korda päevas ja suvel, mil ta juba varahommikul tööle tõttab, võtab ta  

kolm korda toitu: esimest korda hommikul kella üheksa paiku (ei  maksa mõelda 

kergele einele, mida meie võtame), siis pärast kuue tunni möödumist ja seejärel  

õhtusel ajal. Söömisel unustab eestlane (olgu lubatud nii öelda) kõik kõrgema ja  

inimväärsema. Ei ole peaaegu võimalik suurema aeglusega selle tegevuse juures 

olla. Ja peaaegu mitte kunagi, isegi rahvarikka koosviibimise puhul, ei lõbusta nali  

Studia Cartesiana Estonica (2009)
1



AJALUGU - EESTI

vaikivat sööjateringi. (lk26)

• Kartulite suure toiteväärtuse ning selle tõttu,  et  peaaegu kunagi ei  ikaldu,  

aitab  see  mingil  määral  viljapuudusest  üle.  Liha  sööb  eestlane  ainult  harva,  

peaaegu üksnes pühapäevadel või muude pühade ajal. Sealiha eelistab ta kõigele  

muule, ja sügisesel ajal, kui pulmi ja lõikuspidusid peetakse, täidab ta kergesti kõhu 

üleliia nende oma maiuspaladega. (lk 27)

Baer teeb järgmisi huvipakkuvaid väiteid:

• 1. kliima ja apluse määr on korrelatsioonis;

• 2. eestlased ületavad isukuses naabreid samal geograafilisel laiusel;

• 3. talvel süüakse 2X ja suvel 3X päevas – 9:00, 15:00 ja  21:00;

• 4. süüakse aeglaselt ja vaikides;

• 5. liha süüakse harva.

Kõigepealt punkt 1 ja 2.

Lähtuvalt  esimesest,  ja  võttes  aluseks  võrdluse  viimases,  on  eestlaste  habitus 

metsikum  (loomalikum)  kui  naabritel.  Teiste  võrreldavate  rahvaste  sekka  kuulusid 

venelased  ja  sakslased.  Mõnikord  ta  osutab  ka  taanlastele.  Laiuskraadi  ja  elatusviisi 

poolest saanuks eestlasi võrrelda venelaste, rootslaste, norralaste ja shotlastega. Kolme 

viimase  rahvaga  Baer’il  noore  mehena  kokkupuuted  puudusid.  Pole  tõenäoline,  et  ta 

tegelikult  teadis,  kuidas Peipsi  taga elati  vene külades.  Seetõttu  võib  antud süllogismi 

2.punkti  pidada kiirustatud järelduseks, mille aluselt  ei  ole korrektne arutleda ega teha 

asjakohast üldistust.

Neljas punkt annab aimu eestlase apluse välisilmest, mis ei saanud seisneda n.ö 

koeralikus hetktilises ja kiires toidu purustamises, selleks et kõht kiiresti täita, vaid sarnles 

kirjeldaja jaoks, vastupidiselt,  mäletsevate olendite aeglusega, mille juurde, sellele näib 

Baer osutavat, kuulusid n.ö matsutavad helid. Ilmselt ei tuntud lihtsates oludes söögiriistu 

– kasutati käsi ja vedelamaid toite ammutati otse toidualuse äärelt.

Kaasaegse toitumisteooria seisukohalt teeb Baer pärisorjastatud (st põllupidamisele 

ja  maalelamisele  sunnitud)  eestlastele  ülekohut.  Arvestades eestlaste  energiareziimi  ja 

toidu energiarikkust  näis  nende toitumis-habitus kui  kohastumuslikkus (kombed on viis 
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kohastuda ümbritsevaga –  kreeklaste eetika,  st  juba  Pythagorasele  hästituntud,  tees) 

olevat igati asjakohane. Talvel, kui tööde mahud olid väiksemad, söödi ka vähem, kuna 

suvel vaatamata märkimisväärselt  kasvanud töö raskusastme ja kestuse tõusule, söödi 

vaid kord enam. Päev ei alanud toidukorraga, vaid, nagu Baer märgib, tööleminemisega 

hommikul kella 4-5 ajal.  Söödi madalakalorilisi  toite, kuigi  oleks pidanud,  ilmtingimata, 

tarbima  rohkem süsivesikuid ja loomseid valke. Viimaseid aga ei saanud  mõisasõltlastest 

maainimesed  endale  lubada,  mistõttu  energikulu  tuli  kompenseerida  madalakalorilise 

“pahn”-toiduga,  mida   mäluti  seeditavuse  nimel  korralikult  läbi   ja  mida  energinälja 

täitmiseks söödi suurtes kogustes.

Milline oli menüü ja võimalused?

Tangukört piimaga, kapsad-naerid. Herned-oad. Viljapuid ei kasvatatud, marjadest 

tunti musta sõstart, mustikat, palukat, jõhvikat, sinikat, pihlakat, murakat, metsmaasikat.

Teiselt poolt, samuti põhitoiduainete hulka kuulunud aganaleib ja aganad teraviljas 

on kaasaegse arusaama kohaselt mao peristaltikale hea.

Seega,  kohastumuslikust  seisukohast  ei  olnudki  muudmoodi  võimalik  raskeid 

välitöid teha kui madalakalorilisi toiduaineid enam tarbida, kuivõrd sobiv toit (lihatoidud) oli 

füüsilist tööd mittetegeva kihi privileeg.

Lõpuks  aplusest  ja  ahnusest.  Surmapattude  kontekstis  kuulub  aplus  kui 

toiduarmastamine  koos  joomarlusega  õgardluse  surmapatu  alla,  kuna  ahnus  on  koos 

ihnusega  omandihimu  koosseisus.  Surmapattude  taksonoomias  on  patud  üksteisega 

seotud  esimese  patu  –  ülbuse ehk  alpuse  –  varal.  Ehkki  õgardlus  asub  nimekirjas 

omandihimust  allpool,  ei  eelda esimene viimast.  Seega,  apluse hälve ei  eelda ahnuse 

kõrvalekallet.   Iseenesestmõistetavalt  on  võimalik,  et  Margit  Sutropi  lähtekohaks  oli 

teistlaadi  traditsioon ja õpetus kommetest,  kui  see, mille võttis  aluseks  Püha Thomas 
Aquinost.  Kokkuvõttes  näib,  et  Baer  ei  puutu  kuidagi  küsimusse  uue  koalitsiooni 

kavatsuste  poliitilisest  aususest,  sest  Baeri  tekst  kirjeldab  möödunud  eluolu.  st  aplus-

ahnus korrelatsioon ei ole iseenesestmõistetav.

Studia Cartesiana Estonica (2009)
3


