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MAAILMAVAATELISED SEISUKOHAD AJARÄNNAKU JUURDE 

1. ALALHOIDLIK 

MARIE keskealine naine, lesk, 2 poega: 18a ja 16a 

Elukoht: Tartu Supilinn 

Amet: õmbleja- läks tööle pärast mehe surma 1916. aastal 

Õmbles peamiselt vorme sõjaväele 

Üks tema vendadest sai surma Dannenbergi lahingus, teine on teadmata kadunud 

Petrogradis 

Vanem poeg on enamlaste mõju all 

Arusaam Eesti elust: 

Poliitika on toonud ainult halba: mees on surnud, vend on surnud, teine vend on 

kadunud, poeg enamlaste mõju all. 

Me oleme väike rahvas ja suurriigid otsustavad meie eest. 

Teeme rahulikult tööd nagu meie esiisad, teeme nii nagu on alati olnud. Ued 

asjad ja ajad toovad ainult halba, emana näen, et poeg ei austa oma ema! 

Olen kuulnud, et enamlased tahavad maa kõigi omaks teha- siis ei ole see ju enam kellegi 

oma ja segadused ja austusetus aina süveneb. 

Loodan, et sõda ei tule ja võimul pole tähtsust. 

Tähtis on see, et igaüks saaks oma lapsi kasvatada ja tööd teha, siis kestame siin ikka edasi 

 

2. ASJALIK PESSIMIST 

JAAN TAMM sündis 1890. 

Osales I maailmasõjas 



Kuna ei saanud väljarännata, tuli linna vabrikusse tööle (munad ja või olid kaasas, samuti 

vanad püksid: need ta sai tasuks vennalt, kelle talus ta töötanud oli.) 

Ta oli pere noorim poeg, oleks tahtnud linnas koolis käia, aga polnud võimalik. 

Kibestunud 1905 a revolutsiooni tõttu. 

Arusaam Eesti elust: 

Kui 1905. a midagi välja ei tulnud, miks peaks siis praegu midagi õnnestuma? 

Tööinimene peab ikka oma rida ajama, ega minu pärast midagi ei muutu ega muudeta. On juba 

küll sõjaaegu ja mässuaegu nähtud, ka tsaari pole enam aasta jagu, oleks juba rahu ja igaüks 

saaks oma töö juurde asuda. 

Ega vaene järsku rikkaks saa, tema jääb ikka vaeseks, isegi Ameerikas on rikkad ja vaesed. 

 

 



3. UUENDUSMEELNE SOTSIALIST 

Vasakpoolsete vaadetega üliõpilane VIKTOR VASARSEPP sündinud 1896 aastal, 23 

aastane. 

Pärit jõukamast töölisperekonnast, elukoht Tartu, õpib Tartu ülikoolis juurat. 

Arusaam Eesti elust: tööline ja talupoeg on meie tulevik- maa peremehed. Miks 

me peaksime toetame pursuide valitsust? 

Narvas juba pakuti maad! 

Eraomand on aegunud igand- töörahva ja maarahva kommuun on tulevik! 

Võimule peaksid saama eestlastest talupojad ja töölised. 

Tuleb luua uus: sotsiaalselt võrdne ühiskond, kus reformidega jagatakse rikkus ümber. Tulevik 

on kommunism! 

 



 

4. AATELINE JA ISAMAALINE 

ALMA on MHG ehk Tartu Tütarlaste Noorsookasvatuse Seltsi lõpetanu. 

Elab Tartus Aia tänaval. 

Isamaalised põhimõtted sai kaasa koolist. 

Arusaam Eesti elust: lõpuks ometi saavad ehk ka naised ülikooli ja saab eesti keeles ülikoolis 

õppida. 

Naiste olukord ühiskonnas tõuseb ja saab ehk ka valima minna. 

700 aastane orjapõlv on läbi ja nüüd ajame selja sirgu! 

Olen Juhan Liivi luule austaja ja olen rõõmus, et musta lae aeg saab läbi ja Juhan Liivi 

õhkamine on teoks saanud! 

Mis on meil kaotada? Proovime kõik koos Eesti riigi üles ehitada! 



 
 

 

 

 


