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Uskonnollinen
kirjallisuus
Tallinnassa1700-
luvun
jälkipuoliskolla

Hengellisellä kirjallisuudella on ollut virolaisten
elämässä enemmän merkitystä kuin tähän asti on
ajateltu. Aapista, katekismusta ja raamatunhistori-
allisia kertomuksia on käytetty vironkielisessä kou-
lussa perusoppikirjoina jo kolmen vuosisadan ajan.
Levinnein vironkielinen kirja 1600-ja 1700-luvuilla
oli neliosainen kirkkokäsikirja. Raamattu, virsikirja
ja kalenteri ovat olleet vironkielisten kotien perus-
kirjoja aina 1900-luvun alkuun asti.1

Luterilaisuuden periaatteen mukaan tuli kristi-
tyille saarnata äidinkielellä ja antaa mahdollisuus
myös lukea äidinkielistä Raamattua. Tämä periaate
edisti kansankielisen kouluopetuksen sekä kirjalli-
suuden kehittymistä. Reformaation aikana julkais-
tut katekismukset olivat ensimmäisiä vironkielisiä
kirjoja. 1600-ja 1700-luvuilla valtaosa Viron viron-
kielisistä painaneista oli uskonnollisia. Tallinna oli
1700-luvulla Viron kirjapaino- ja kustannuskeskus.
Suuren Pohjan sodan jälkeen toimintaansa pystyivät
jatkamaan kuitenkin vain Tallinnan kaupungin ja
kymnaasin kirjapaino. Se olikin Viron ainut kirja-
paino kuuden vuosikymmenen ajan. Vasta vuonna
1776 aloitti toimintansa Peter Ernst Wilden kirja-
paino Põltsamaalla, kymmenen vuotta myöhem-
min Martin Christoph Iversenin ja Johann Sigmund
Fehmerin yksityinen kirjapaino Tallinnassa. 1700-
luvun jälkipuoliskolla alkoi ilmestyä yhä enemmän
maallisia tai puolimaallisia kirjoja, vaikka 83,5 %
julkaistuista vironkielisistä kirjoista ja 12,6 % vie-
raskielisistä kirjoista oli vielä uskonnollisia.2

RAAMATTU
Uskonnollisen kirjallisuuden pääteoksista ilmestyi-
vät 1700-luvun jälkipuoliskolla vironkielisen ko-

koraamatun toinen painos (1773), Uusi Testamentti
(1790) ja suomenkielinen Raamattu, joka tunnetaan
Suomessa Räävelin Raamattuna (1777).3

Raamatun ensimmäinen vironkielinen laitos
ilmestyi vuonna 1739, ja se oli vuosisadan alku-
puolen edustavin julkaisu. Ensipainoksen typo-
grafinen nimiösivu on kaksivärinen, tekstiä koris-
tavat kuparipiirrosfrontispiisi sekä puupiirrosvin-
jetit. Toisen laitoksen painamisesta Viron kirjojen
kustannuskassa (Eesti Raamatute Kirjastuskassa,
per. 1721) teki sopimuksen kaupungin ja lukion
kirjapainon kanssa maaliskuun 4. päivänä vuonna
1771,4 Painosmäärä oli 4100 kappaletta, joista 4000
painettiin painopaperille ja 100 kirjoituspaperille.
Painatuskorvaus oli 2464 ruplaa, tästä 2440 ruplaa
oli tarkoitettu painatusmenoihin ja 24 ruplaa kisäl-
leille (Discretion für Gesellen). Viron konsistori
tiedotti myös Raamatun ennakkotilausmahdolli-
suudesta: seurakunnan pappi merkitsi muistiin ti-
laukset ja keräsi ennakkotilausmaksut. Esimerkiksi
Tallinnassa ennakkotilauksia otti vastaan konsisto-
rin sihteeri Johann Erhard Kiesow, Tartossa pasto-
ri Theodor Oldekop, Põltsamaalla pastori August
Wilhelm Hupel ja Pärnussa pastori Wilhelm Scipio.
Painetun tekstin korjaus vedoksia luki pastori David
Christoph Schnabel.5

Raamatun esipuheeseen, joka oli täsmälleen
samanlainen kun ensimmäisessä painoksessa, si-
sältyi katsaus vironkielisen Raamatun valmistumi-
sesta. Myös kielellisesti painos oli muuttamaton.
Painoteknisesti Raamatun toinen laitos oli vaati-
mattomampi kun ensimmäinen, puna-musta nimiö-
sivu sekä frontispiisi oli jätetty pois.

Joulukuussa 1787 Kustannuskassa tilasi Uuden
testamentin uusintapainoksen Iversenin ja Feh-
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merin painosta. Painosmäärä oli 4000 kappaletta,
työn aloittamisesta maksettiin painajille 300 rup-
laa. Painaminen ei kuitenkaan sujunut odotusten
mukaisesti, vuoteen 1791 asti oli saatu valmiiksi
painoksesta vasta puolet. Vuonna 1790 Uusi testa-
mentti ilmestyi kaupungin ja lukion kirjapainosta.
Kustannuskassan arkistosta ei löydy merkkiä täs-
tä tilauksesta. On siis mahdollista, että Iversen ja
Fehmer antoivat itse osan painoksesta painettavaksi
kaupungin kirjapainolle.6

Raatiherran ja kirjapainon omistajan Axel
Heinrich Lindforsin kustannuksella ilmestynyt
suomenkielinen kokoraamattu Biblia, se on koko
Pyhä Raamattu (1777) on teknisesti viimeistellym-
pi kun vironkielinen.

Suomenkielinen Raamattu on Tallinnan vieras-
kielisistä painotuotteista yksi laajimmista. Raamattu
oli tarkoitettu levitettäväksi Venäjän suomenkieli-
sellä alueella Inkerinmaalla. Siihen asti suomenkie-
lisiä kirjoja Inkerinmaan tarpeisiin olivat tuottaneet
vain Suomen ja Ruotsin kirjapainot. Vuonna 1773
Turun tuomiokapituli pyysi Narvan konsistoria jär-
jestämään Inkerinmaalla Jacob Bremerin kustan-
nuksella Turussa ilmestyvän suomenkielisen Raa-
matun neljännen painoksen ennakkotilauksen.7

Narvan konsistori pyysi sen jälkeen vuoden
1774 tammikuussa Viron, Liivin- ja Suomenmaan
oikeuskollegiolta (Reichs-Collegium der Ehst-
Lief- und Finnländischen Sachen), jonka hallintoon
Inkerinmaan kirkolliset kysymykset kuuluivat, lu-
paa järjestää Raamatun ennakkotilaus. Voimme vain
arvailla, kuinka raatiherra Lindfors sai tiedon Turun
Raamatun painamisesta, mutta keväällä 1774 oike-
uskollegio sai Viron kenraalikuvernöörin, prinssi
Peter August Holstein-Beckin sekä varakuvernöö-
rin Christian Joachim Sieversin allekirjoittaman
muistion, jossa pyydettiin, että Tallinnan raatiherra
Axel Heinrich Lindforsille annettaisiin oikeus
painattaa suomenkielinen Raamattu. 8 Muistioon oli
lisätty Lindforsin anomus, jossa haa lupasi hankkia
Raamatun painamista varten uudet kirjakkeet sekä
kustantaa suomenkielisen virsikirjan, katekismuk-
sen ja aapisen painaminen. Hän pyysi kollegiolta
myös privilegiota suomenkielisten kirkollisten ja
koulukirjojen kustantamiseen Lindfors halusi

saada ennakkoon maksun 1500 kappaleesta; kir-
joituspaperille painetun kappaleen hinnaksi hän
määritteli 2 ruplaa ja 35 kopeekkaa, painopaperille
painetun kappaleen hinnaksi 1 ruplan ja 30 ko-
peekkaa. Oikeuskollegio ilmoitti Turun Raamatun
tulevan halvemmaksi ja ehdotti, että Lindfors te-
kisi samanlaisen tarjouksen. Lindfors suostui ja
lupasi omalla kustannuksella myös nostaa painos-
määrää, kun tuhat ennakkotilausta olisi saavutettu.
Marraskuun lopussa 1774 Lindfors oli saanut jo 700
ennakkotilausta.

Vaikka kyseessä oli kilpailu, A. F. Puukko on
arvellut, että molemmat toimittajat - Turun ro-
vasti Anders Lizelius ja Tallinnan pastori Johann
Sverdsjoe - tekivät myös yhteistyötä. Räävelin
Raamattu ei ollut kuitenkaan suomenkielisten raa-
mattulaitosten uusintapainos, vaan niistä kielelli-
sesti paikoin poikkeava käännös.9 Turun Raamattu
ilmestyi vuonna 1776. Sitä painettiin 9050 kappa-
letta.10 Koska Räävelin Raamattu ilmestyi miltei
samanaikaisesti, Turussa painettu laitos ei toden-
näköisesti käynyt yhtä hyvin kaupaksi kuin varhai-
semmat suomalaiset raamattulaitokset.

Lindforsin painos valmistui vuonna 1777 ja se
on teknisesti yksi kauneimmista Viron 1700-luvun
jälkipuoliskon painotuotteista. Valitettavasti valta-
osa Räävelin Raamatun kappaleista on vuosisatojen
kuluessa tuhoutunut. Suomessa löytyi yksi kappale
Sortavalastajuuri ennen talvisotaa. 11 Virossa on kak-
si säilynyttä kappaletta Tallinnan kasvatustieteelli-
sen yliopiston akateemisessa kirjastossa (Tallinna
Pedagoogikaiilikooli Akadeemiline Raamatukogu,
aiemmin Eesti Akadeemiline Raamatukogu).

1 Paul 2001.175

2 Reimo 2001. 145,147

3 Kirja Suomessa 1998,205.

4 Reimo 2001, 115

5 Reimo 2001, 115-116

6 Reimo 2001,118

7 Reimo 2001, 126

8 Reimo 2001,126

9 Kirja Suomessa 1988, 205

10 Kirja Suomessa 1988, 204

11 Gardberg 1957,188
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KIRKOLLISET KÄSIKIRJAT JA VIRSIKIRJAT

Vironkielisistä kirjoista painettiin eniten neliosaista
käsikirjaa Eesti-Ala Rahna Koddo- ja Kirko-Ramat.
joka sisälsi katekismuksen, evankeliumikirjan,
Jeesuksen Kristuksen kärsimisen ja kuoleman histo-
rian sekä kertomuksen Jerusalemin kaupungin hävi-
tyksestä, virsikirjan ja rukouskirjan. Virsikirjaan oli
lisätty pietististen virsien kokoelma Monned keiu-
nid Waimolikkud Laulod. Periaatteessa käsikirja
oli samanlainen teos kuin Manuale Finnonicum
tai virsikirja Suomessa. 12 Jokaisella osalla oli oma
nimiösivu, kaikkia osia on myös sidottuja myyty
erikseen. On tavallista, että yhdessä sidoksessa on
eri vuosina painettuja osia.

Kirkkokäsikirjan perinne alkoi 1600-luvulla.
Heinrich Stahlin tallinnankielinen (tai pohjoisviron-
kielinen) neliosainen teos Hand- und Hauszbuch
Fürtenth das Fürtenthumb Esthen in Liffland
painettiin vuosina 1632-1638, ensimmäinen osa
Riiassa, toiset jo Tallinnassa, hieman aiemmin
perustetussa kirjapainossa. Vironkielisten kirjojen
painaminen Virossa alkoi virsikirjasta (1637).
1600-luvulla ilmestyi kahdeksan kirkko-
käsikirjan painosta. 1700-luvun alussa
käynnistettiin valmistelut uuden käsikirjan
painamiseksi. Aiempaa laitosta muokattiin pietistis-
ten ideoiden mukaan, suuri osa virsikirjan virsistä
käännettiin uudelleen. Teos painettiin vuonna 1721
Haliessa. Kirja osoittautui varsin onnistuneeksi ja
käyttökelpoiseksi, 1700-luvun aikana siitä julkais-
t i in 16 uusintapainosta.

Kirjahistorioitsija Endel Annus on löytänyt
1700-luvun jälkipuoliskolta 14 painettua kokonaista
vironkielistä kirkkokäsikirjaa, niistä kahdeksassa
on säilynyt nimiösivu (1752. 1758. 1765, 1771.
1777, 1787. 1790, 1793).  13 Vuonna 1752 painetun
kokokäsikirjan ainoa säilynyt kappale on Helsingin
yliopiston kirjastossa. Vuosisadan toisella puolis-
kolla ilmestyi 16 katekismuksen, 18 virsikirjan, 19
evankeliumikirjan sekä 17 rukouskirjan painosta.14

Käsikirjan painosmäärä oli tavallisesti 4000-6000
kappaletta. 1700-luvun loppuun mennessä niitä i l-
mestyi oletettavasti vähintään 56 000 kappaletta.
Kun Virossa eli tähän aikaan oli noin 480 000 ih-
mistä, tämä merkitsee, että vhdeksää ihmistä koh-

ti    kansallisuudesta riippumatta    pa ine t t i in yksi
kirja.

Virsikirja oli kalenterin ja katekismuksen rin-
nalla virolaisten kotien tärkein kirja sekä keskeisin
aapista seuraava lukemisto, koska muita vironkie-
lisiä oppikirjoja ei vielä ollut. Ensimmäinen maal-
linen lukemisto - George Gottfried Marpurgin tar-
tonkielinen Weikenne oppetusse nink luggemisse
Reunat (Pieni opetus-ja lukukirja)-ilmestyi vasta
vuonna 1805. 15

Tallinnan piirin rovasti Anton Heinrich Lücke
(1745-1799) laati sisällöllisesti samanlaisen käsi-
kirjan, jonka kaikki osat ilmestyivät erikseen: Keik
Ewangeliummid ja Epistlid (Evangeliumit ja episto-
lat), Uus Laulo-Ramat (Uusi virsikirja) ja Lühhike
Pahve-Ramat (Lyhyt rukouskirja) vuonna 1796 ja
Uus Katekismusse Reunat (Uusi katekismus) vuon-
na 1797. Kaikki kirjat painettiin Lindforsin kirja-
painon "kulutuksella ja kirjoilla".

Ruotsinkieliset kirkolliset kirjat olivat hieman
toisenlaisia. Vuosisadan puolivälissä, vuonna 1742,
ilmestyi virsikirja S\venska Psalmboken, ellerkiär-
nan af gamla och nya Psalmer, som wid swenska
församblingars gudztienst öfning så wäl i huiset soin
Kyrckian i Estland och Reval brukelige och wan-
lige äro. Se sisälsi virsikirjan, evankeliumikirjan
sekä rukoukset, osilla ei ole erillisiä nimiölehtiä.
Teoksen toinen painos Then Swenska Psalmboken,
... nödtorsteligen förbättrad, och til Swenska för-
samlingarnas tjenst uti Ehstland ä nyo uplagd il-
mestyi 1767. Molemmat kirjat ovat harvinaisuuksia.
Neuvostoliiton aikana kootun 1700-luvulla painet-
tujen vieraskielisten kirjojen katalogin mukaan en-
simmäisestä on vain yksi kappale Viron kansallis-
kirjastossa, toisesta kaksi kappaletta Akateemisessa
kirjastossa.16 Molemmat kirjat ovat käsinpainettu-
jen kirjojen kansainvälisen tietokannan Hundpress
Book Database mukaan myös Tukholman kunin-
kaallisessa kirjastossa.

Saksankielisiä seurakuntia varten ilmestyi
Tallinnan raadin määräyksestä ja rahoittamana
kolmiosainen käsikirja Revalisches Kirchenbuch
(1 740) . Tässä kirjassa vahvistettiin liturgian ja
kirkollisten toimitusten kaavat Tallinnan kirkois-
sa. Kirjan kolmas osa sisälsi myös kertomuksen
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Jeesuksen Kristuksen kärsimisestä ja kuolemasta
sekä Jerusalemin kaupungin hävityksestä. katekis-
muksen viisi lukua ja katekismussaarnoja.

Uusintapainos vuosisadan alussa kirjankauppi-
as Christian Trappin kustannuksella painetusta sak-
sankielisestä tuhatsivuisesta virsi- ja rukouskirjasta
Vollständiges Revalisches Gesang-Buch ... ilmes-
tyi vuonna 1764 kirjakauppias Johann Jacob llligin
kustannuksella.17 Samanaikaisesti käytettiin myös
vuosisadan alussa painettuja kirjoja, joista on säi-
lynyt Virossa yleisesti harvinaisia värillisiä perga-
menttisidoksia..18

Vuonna 1768 Tallinnan Olevisten kirkon pap-
pi Reinhold Johann Winkler (1731-1795) aloitti
raadin tilauksesta uuden saksankielisen virsikirjan
Sammlung geistlicher Lieder kokoamisen. Kirjan
kustansi Tallinnan kaupunginministeriön (konsis-
torin) papinleskien kassa (Stadt-Prediger Fiscus
Cassa). Virsikirjassa on 948 virttä, aikaisemmin
tunnettuihin virsiin on lisätty uusia Berliinissä käy-
tetystä virsikirjasta, muun muassa C. F. Gellertin,
C. F. Cramerin ja J. A. Schlegelin runoihin tehty-
jä sävelmiä.l9 Uusia virsiä vastustivat Tallinnan
molemmat killat, jotka halusivat käyttää vanhaa,
niin sanottua Trappin virsikirjaa (troppausche
Gesangbuch). Raadin vuonna 1772 antaman lupa-
uksen mukaisesti saatiin käyttää molempien virsi-
kirjojen virsiä, vuodesta 1773 lähtien käyttöön jäi
ainoastaan uusi virsikirja.20

Vironkielisen kirkkokäsikirjan ja saksankieli-
sen virsikirjan kustannusoikeudet, jotka vuosisa-
dan alkupuoliskolla kuuluivat Viron konsistorin
perustamalle Viron kirjojen kustannuskassalle,
siirtyivät oikeudenkäyntien jälkeen vuosina 1773
ja 1770 kaupungin ja lukion kirjapainon omistajalle
raatiherra Axel Heinrich Lindforsille.21 Uusi, pas-
tori Philipp Christian Moierin koostama virsikirja
Gesangbuch zur Beförderung der öffentlichen und
häuslichen Andacht. Für die deutschen Gemeinden
des Herzogthums Ehstland und den Dom zu Reval
painettiin konsistorin kustannuksella vuonna 1787
Göttingenissä. Sitä julkaistiin 1900 kappaletta pai-
nopaperille ja 238 kappaletta kirjoituspaperille pai-
nettuna. Tämän virsikirjan uusintapainos ilmestyi
Göttingenissä kaksi vuotta myöhemmin. 1800-lu-

vun alussa virsikirja painettiin Tallinnassa J. H. H.
Gresselin kirjapainossa. 22

SAARNAKIRJAT
Ensimmäinen vironkielinen saarnakirja Tallinnan
tuomiorovastin, myöhemmin Inkerinmaan superin-
tendentin Heinrich Stahlin saksan- ja vironkielinen
kaksiosainen teos Leyen-Spiegel (Maallikon peili)
ilmestyi 1600-luvun puolivälissä..23 Sen jälkeen kului
yli sata vuotta seuraavien saarnakirjojen ilmestymi-
seen. Vuonna 1779 painetun teoksen Juthusse Ramat
(Saarnakirja) kokoonpanosta ja painamisesta huo-
lehtivat papit Friedrich Immanuel Arvelius, Johann
Heinrich Schwabe, Heinrich Wilhelm Wigand ja
Jonas Carlblom. Kirjan painosmäärä oli 4200 kap-
paletta. Se ilmestyi Viron kirjojen kustannuskassan
rahoituksella..24 Saamat olivat Viron kuvernementin
pappien kirjoittamia. Lähes kolmasosan - 25 saar-
naa - kirjoitti Järva-Jaanin pappi Johann Christoph
Paucker, seitsemän saarnaa Anton Heinrich Liicke
sekä kolme tai neljä saamaa David Gottlieb Glan-

12 Kirja Suomessa 1988,202.
13 Eestikeelne 2000, nr. 201- 202. 222-225. 243- 246. 287-

290. 329-331.354-356. 380-383.
14    Reimo2001, 149.
15 Eesti kirjanduse 1965. 259.
16   Viron Kansalliskirjasto: Rl 76 : Tallinna Pedagoogikaülikool

(TPÜ) Akateeminen kirjasto: 1-856.
17  Tietääkseni ainoa kappale tästa kirjasta on Venäjän tietea-

katemian kirjastossa Pietarissa: Svodnyj katalog knig na
inostrannyh jazykah. izdannyh v Rossii v XVII I veke(CK).
T 1  3. Leningrad: Nauka. 1984- 1986, nr. 3011.

18   Haljasmäe 2000. 171   172: Reimo 2001, 254. 205.
19   Baemeister 1772. 523.
20   Paucker 1849. 353. Luultavasti Paucker ajatteli ilmaisun

troppausche Gesangbuch tarkoittavan Trappin virsikirjaa.
Todennäköisesti Paucker ei tuntenut Tallinnan virsikirjojen
ilmestymisen historiaa eikä tiennyt, mitä raadin pöytäkirjas-
sa oleva sana tarkoittaa.

21   Reimo 200l. 128  132
  22     Reimo 2001. 119
 23      Eestikeelne 2000. nr 21,22 Kirjan nimiösivut sekä esipu-
           heet ovat saksaksi. sivut jakautuvat kahdeksi palstaksi:
         ensinunäisella on saksankielinen, toisella vironkielinen
          teksti
 24    Reimo 2001. 116-117.
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ström ( P ai d e ) . Jonas Carlblom (Noarootsi). Ott.
Wilhelm Eberhard (Rapla). Thomas Sabler(Haljala ja
Friedrich Immanuel Arvelius (Viru-Nigula).
Yhdestä saarnasta maksoi kustannuskassa kolme
ruplaa. 25 Kirjan korrehtuurin luki pastori Johan;:
Sverdsjoe.  26 Saarnakirjan uusintapainos ilmestyi
2000 kappaleen suuruisena vuonna 1791. 27

Tartonkielisen (etelävironkielisen) saarnakirjan
Juttusse Reunat kokoonpanija oli pastori Johann
Benjamin Sczibalsky (1728-1797) . Liivinmaan
konsistori ja superintendentti Christian David Lenz
hyväksyivät kirjan ja suosittelivat sitä kaikkien seu-
rakuntien papeille. Kirkoissa, joissa sunnuntaisin ei
ollut pappia saarnaamassa, kehotettiin koulunopet-
tajaa lukemaan saama saarnakirjasta.  28

KATEKISMUKSET
Katekismus oli kansanopetuksen pääoppikirja, sen
virheetöntä lukutaitoa vaadittiin niin lapsilta kuin
nuoriltakin sekä ehtoolliselle että avioliittoon pää-
semistä varten. Katekismuskuulustelun (examen ca-
techeticum) idea esiintyi ensimmäistä kertaa 1600-
luvun alusta peräisin olevassa Tallinnan kaupunki-
koulun rehtorin Heinrich Vestringin (1562-1650)
laatimassa koulujärjestyksessä, jossa korostettiin
myös sitä. että ruotsalaisten ja virolaisten seurakun-
tien pappien tuli selittää katekismusta saarnoissa.  29

Näin ollen on itsestään selvää, että katekismuksista
otettiin paljon uusintapainoksia. 1600-ja 1700-lu-
vulla painettuja katekismuksia, samoin kuin aapi-
siakin on kuitenkin säilynyt hyvin vähän.

Vironkielisen kirkkokäsikirjan ensimmäinen
osa sisälsi lyhyen katekismuksen. Siitä julkaistiin
1700-luvun jälkipuoliskolla 16 painosta. Tämän
lisäksi ilmestyi vielä kolme sisällöltään toisistaan
poikkeavaa katekismusta, joista otettiin yhteensä
17 painosta. Tallinnan kaupungin ja lukion kirja-
painon julkaisuluetteloissa ne esiintyvät kahdesti:
vuonna 1 775 (großes Catechismus in 8°. ein dito
kleines in 8°, ein dito kleines mh Auslegunu in 8°)
ja 1803 (Drey ehstnische Catechismi).  30

Katekismusse Lühhike Selletus (Katekismuksen
lyhyt selitys) sisälsi kristinuskon pääkappaleet 38
sivulla.31 Seuraava, enemmän selitvksiä sisältä-

bä painos oli 84- tai 88-sivu i n e n Önsa Öppetaja
Lutterusse Katekismusse Ramat (Autuaallisen opet-
tajan Martin Lutherin katekismus), josta on säily-
nyt painoksia vuosilta 1768, 1774, 1785, 1793 ja
1794. 32Eniten on tietoja 156-sivuisesta kirjasta
Katekismusse Öppetusse Sellelus ( Katekismuksen
opetuksen selitys), josta on säilynyt viisi painosta
vuosilta 1750, 1760, 1786, 1795 ja 1800. Tietoja
on vielä viidestä painoksesta vuosilta 1767, 1773,
1778, 1779, 1793, mutta tähän asti niistä ei ole löy-
tynyt säilyneitä kappaleita. Säilyneistäkin kirjoista
on tallella vain muutamia kappaleita, vuonna 1750
painetusta katekismuksesta ainoastaan yksi kappale
Kööpenhaminan kuninkaallisessa kirjastossa.  33

Toinen laajalti levinnyt kirja oli katekismusta
muistuttava, kysymyksistä ja vastauksista koos-
tuva pietisti Johann Anastasius Freylinghausenin
teokseen Ordnung des Heils perustuva opetuskir-
ja, joka sai viroksi nimen  Jummala Non Innimesse
iggawesse önnistussest. Tämän 1700-luvulla suo-
situn teoksen käänsi viroksi Kultamaan (saksaksi
Goldbeck) pastori, pietisti Heinrich Gutsleff vuonna
1713. Ensimmäinen vironkielinen painos ilmestyi
vuonna 1727, painosmäärä oli 5000 kappaletta. 34

Vuosisadan jälkipuoliskolla kirja ilmestyi vielä
viisi kertaa (1758, 1766, 1790, 1791, 1793). Teos
on merkitty myös vuoden 1775 kirjapainon julkai-
suluetteloon, näin ollen voimme olettaa, että si i tä
otettiin si l loin vielä yksi painos. 35

Anton Heinrich Lücke kirjoitti vironkielisen kate-
kismuksen tapaisen uskonopetuksen Ristiusso Ülle-
mud Öppetnssed (Kristinuskon opetukset; 1796).

Tallinnassa on painettu myös saksan-, ruotsin-
ja suomenkielisiä katekismuksia. Kirjapainon jul-
kaisuluetteloon vuodelta 1772 on merkitty neljä-
arkkinen, pienikokoinen (1 2° ) , saksankielinen ka-
tekismus: duodesimokokoinen viiden arkin laajui-
nen suomenkielinen katekismus sekä yhdeksästä
arkista koostuva oktaavokokoinen ruotsinkielinen
katekismus. 36 Vuoden 1775 luettelossa on mainit-
tu kolme erilaista saksankielistä katekismusta sekä
ruotsinkielinen katekismus. 37

Tähän asti on löytynyt kaksi erilaista saksan-
kielistä katekismusta. Auszug der Uebung des klei-
nen Catechismi D. Martin Luthers mit angehängten
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Fragstücken, zu Frankfurt an der Oder mit Sprüchen
der Heil Schrift erkläret (1773, 12°) on Hartwig
Ludwig Christian Bacmeisterin mukaan todennä-
köisesti uusintapainos eräästä Saksassa ilmestynees-
tä katekismuksesta. 38 Tallinnan katekismuksen uusin-
tapainos ilmestyi narvalaisen Franz Abraham Jolmin
kustannuksella. 39 Oktaavokokoinen D. Manin Lu-
thers Kleiner Catechismus (1774) sisälsi myös ope-
tuksia Freylinghausenin teoksesta.40 Sama nimi on
myös vuonna 1756 todennäköisesti katedraalikou-
lun kustannuksella ilmestyneellä katekismuksella.
Arvailujen varaan jää, oliko vuonna 1783 luettelos-
sa mainittu pieni katekismus (der kleine domische
Catechismi) sen uusintapainos.

Luettelossa vuodelta 1803 on mainittu viisi sak-
sankielistä katekismusta, yksi ruotsinkielinen sekä
yksi suomenkielinen katekismus. Tallinnan kujan-
painajan Carl Johann Gottfried Minuthin Viron ku-
vernementtihallitukselle 10. lokakuuta 1810 esittä-
män selostuksen mukaan hän painoi suomenkielisen
katekismuksen myös vuonna 1790.41 Valitettavasti
meillä ei ole tietoja ruotsin- ja suomenkielisten ka-
tekismusten säilyneistä kappaleista.

Kaikkiin edellä mainittuihin katekismuksiin ei
ole merkitty tekijän nimeä. Nimensä teokseen on
lisännyt Anton Heinrich Lücke, joka samanaikai-
sesti vironkielisen katekismuksen kanssa julkaisi
myös saksankielisen ison katekismuksen Martin
Luthers Catechismus (1797). Tarton Johanneksen
kirkon papin Tobias Plaschnigin (1703-1757) ko-
koama niin sanottu Riikalainen katekismus Kurtzer
Auszug aus dem Rigischen Catechismo (Riikalaisen
katekismuksen pieni tiivistelmä) ilmestyi vuonna
1778. Tietääkseni ainoa säilynyt kappale tästä on
Latvian Akateemisessa Kirjastossa.42

MUUT USKONNOLLISET KIRJAT Katekismuksen
lisäksi julkaistiin erilaisia oppi- ja hartauskirjoja.
Anton Heinrich Lücke koosti vironkielisistä
raamatunhistoriallisista kertomuksista, virsistä
ja katekismuksen pääkappaleista oppikirjan
Oppetusse-Ramat (Opetuskirja: 1795, I 796).
Tallinnan katedraalikoulun rehtori Johann Jacob
Preusse koosti koululaisille Raamatun mie-

telauseista saksankielisen oppikirjan Biblisches
Spruchbuch. Welches zum Unterricht in Schulen
her allerley Alter der Jugend, nützlich kann ge-
brauchet werden, joka todennäköisesti, ilmestyi
katedraalikoulun kustannuksella vuonna 1756. 43

Toinen samanlainen pieni kirja Spruch-Büchlein,
Darinnen die Reim-Gebetlein und Sprüche auf
alle Sonn- und Festtage des ganzen Jahres
enthalten ilmestyi vuonna 1787 kaupungin ja lukion
kirjapainon kustannuksella.44 Saksankielinen
sentenssikirja on mainittu kaikissa kirjapainon
julkaisuluetteloissa, näin ollen voimme arvella, että
1700-luvunjälkipuoliskolla sitä julkaistiin vähin-
tään kolme kertaa. Narvan Johanneksen kirkon
pappi sekä kaupunkikoulun rehtori Johann Heinrich
Lange (1717-1788) koosti oppikirjan Kurzer Entw
urf der christlichen Lehre, joka ilmestyi vuonna
1785 .45

Johann Samuel Diterichin (1721-1797) kristin-
uskon opetus Unterweisung zur Glückseligkeit nach
der Lehre Jesu (1772) on Bacmeisterin mukaan uu-
sintapainos Friedrich Nicolain Berliinissä julkai-

25 Reimo2001, 156

26 Reimo 2001, 117

27 Reimo 2001, 118

28 Reimo 2001, 156

29 Allikas&Reimo 2000, 238—139

30 Reimo 1997,143, 147

31 Säilyynyt on vain kolme kappaletta vuodelta 1792;

kirjallisuusmuseossa Tartossa; A 6201,OLS3294; TPÜ:n

akateemisessa kirjastoss:F-498

32 Eestikeelne 2000, nr 260,282, 322,390,394

33 Eestikeelne 2000, nr198, 230, 258, 277,295, 304, 325, 386,

398, 425

34 Helk 1991, 59

35 Reimo 2001, 153

36 Reimo 1997, 140

37 Reimo 1997, 142-143

38 Bacmeister 1772, 304

39 Auszug 1773

40 TPÜ Akateeminen kirjasto. 1-4214

 41 Reimo 2001,154-155              42 Reimo 2001. 55

43 TPÜ Akateeminen kirjasto 1-234   44 TPÜ Akateminen kirjasto
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samasta kirjasia. 46 Sama oppikirja paineltiin kaksi
kertaa myös Pietarissa (1779, 1794) sekä vuonna
1798 Viipurissa, jossa painajana oli Tallinnan enti-
nen kirjanpainaja Martin Christoph Iversen.47

Vironkieliset raamatun historialliset kertomuk-
set oli tarkoitettu sekä lapsille että aikuisille. Kirjan
koosti Harju-Madisen ja Ristin seurakunnan pappi
Johann Christoph Henckel (kuol. 1790-luvulla),
viroksi sen käänsi Johann Kristow Henkel. Kirja il-
mestyi nimellä Jummala surest Teggudest Mailma
peäl (Jumalan suurista teoista maan päällä) kaksi-
osaisena vuosina 1774 ja 1777. Samasta kirjasta
valittiin kappaleita vironkielisen kalenterin täyden-
nysosaan kymmenen vuoden ajan (1776-1786).48

Saksankieliselle rahvaalle oli tarkoitettu
Jeesuksen Kristuksen kärsimisen ja kuoleman his-
toria Das erneuerte Andencken des leidenden und
sterbenden Jesu (1751) sekä Die kostbare Leidens-
und Sterbengeschichte unsers göttlichen Erlösers
Jesu Christi (1775). 49

Hyvin paljon julkaistiin ruumis- ja muisto-
saarnoja. Hautajaispuheita ja -runoja kirjoittivat
pappien lisäksi myös lukion professorit. Näiden
tilapäätekstien tarkkaan määrää emme tiedä, niitä
on varmasti painettu paljon enemmän kuin niitä on
säilynyt. Jokaiselle merkitykselliselle valtion- tai
kaupungin virkailijalle painettiin ainakin hauta-
jaispuhe. Säilyneitä ovat puheet Königsbergin yli-
komendantin Hans Heinrich von Helwigin (tekijä
F. C. Jester; 1761), ylemmän maaoikeuden sihtee-
rin Justus Heinrich Riesenkampffin (tekijä J. M.
Herold: 1767), Tarton poliisipäällikön Johann Hein-
rich Peuckefin (tekijä C. D. Lenz; i 775). Tallinnan
raatiherran Adrian Heinrich Fresen (tekijä E, A.
W. Hörschelmann: 1779), neuvonantaja Otto von
Lilienfeltin ja luutnantti Caspar von Stackelbergin
(tekijä F. W Willmann; 1779), Tallinnan lukion pro-
fessorin Johann Christian Dreyerin (tekijä M. L.
Wolff: 1779), kapteeni Wilhelm Gustav von Wran-
gellin (1780), amiraali Samuel Greighin (tekijä M.
von Pabien: 1788), paroni Thomas von Dellings-
hausenin (tekijä P. H. Frey: 1797), tuomarin rou-
van Maria Juliana von Wrangellin (tekijä O. R. von
Holtz: 1781) ja paroninrouva Apoilonie Juliane von
Dellingshausenin (tekijä P. H. Frey: 1787) kuole-

man johdosta. Tilapäärunoja ovat ansainneet por-
mestari Thomas Clayhill (1757), lukion professori
Anton Mickwitz (1770). kenraalikuvernööri Peter
August Friedrich, prinssi Holstein-Beck (1775).
pormestari Adrian Heinrich Frese (1779). kapteeni
Wilhelm Gustav von Wrangell (1780), neuvon-
antaja Bernhard Otto von Mohrenschildt (1789), ar-
kistonjohtaja Gustav Leutner (1798), lääkäri Georg
Ludwig Knobloch (1798), lukion professori Daniel
Ernst Wehrmann (1799), piirikunnan lääkäri Peter
Friedrich Körber (1799) ja monet muut.50

Teologisia kirjallisuutta edustavat kymnaasin
professorien kirjoittamat uskonopin metodiikkaa
käsittelevä! ohjelmat. Kolme tällaista on kirjoitta-
nut Raamatun, heprean ja latinan kielen professori
Heinrich Christian Gehe (1752-1807). Kaksi niis-
tä - Gedanken von der Art und Weise, Jünglingen
religiöse Gesinnungen und Empfindungen bey-
zubringen (1781-1782) sekä Fortsetzung und
Abhandlung von einigen wichtigen Fehlern des ge-
meinen Unterrichts in der Religion (1787) - on me-
netelmällisiä ohjelmia. Johann Friedrich Recken
ja Karl Eduard Napierskin sanakirjassa on mai-
nittu myös Gehen puhe Rede von dem wichtigen
Einfluß der christlichen Religion in das Glück der
Staaten (1786), josta ei ole tiedossa säilyneitä kap-
paleita. 51

Tähän asti on luultu, että myös Viron ja Liivin-
maan katolisen tuomioherran Karl Carolath-Schön-
aichin puhe Rede von der Unsterblichkeit der
Christen, jonka hän piti Birgitan luostarin rauni-
oissa Piritalla 1. marraskuuta 1786, olisi hävinnyt,
mutta siitä löytyi kuitenkin yksi kappale tietokan-
nan Handpress Book Database avulla Venäjän kan-
salliskirjastosta.52

Uskonnolliseen kirjallisuuteen kuuluu myös
Viron ensimmäinen matrikkeli Prediger Matricid
Ehstlands und der Stadt Reval (1794), josta saa tie-
toja kaikkien tuona aikana Viron kuvernementissa
virassa olleiden pappien sukutaustasta ja toimin-
tavuosista. Teoksen koosti Noarootsin (Nuekö,
Haapsalun lähellä) Katariinan seurakunnan pappi
Gustav Cariblom (1761 - 1814).

1700-1uvun lopulla vakiintui Virossa omalaatui-
nen tilanne - sekä saksankielisten että vironkielis-
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ten teosten kirjoittajat, kustantajat ja painajat olivat
saksalaista syntyperää, julkaisuista valtaosa oli kui-
tenkin vironkielisiä. Samanlainen kehitys tapahtui
myös Latvian ja Suomen kirjakulttuureissa.

Saksankieliselle yläluokalle oli vaikea tarjota
kiinnostavia kirjoja - Saksassa painettuja kirjoja, ai-
kakauslehtiä ja sanomalehtiä oli Tallinnassa helposti
saatavilla. Sen vuoksi paikallinen saksankielinen
julkaisutuotanto keskittyi oppikirjoihin, kirkollisiin
kirjoihin ja käytännöllisiin kirjoihin. Virolaiset voi-
vat valita vain Virossa tai Riiassa painettujen kirjo-
jen välillä. Virolaisen potentiaalisen lukijakunnan
tärkeyttä korosti se, että Viron ensimmäinen kus-
tantamo. Viron kirjojen kustannuskassa. perustettiin
juuri vironkielisten uskonnollisten kirjojen julkai-
semista varten. Se, että rahvaalle painettiin enim-
mäkseen uskonnollisia tai puolimaallisia kirjoja, oli
1700-luvulla tavanomaista koko Euroopassa.

Artikkelin on suomeksi muokannut dos. Tuija
Laine.
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