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EESTI KULTUUR

Ülesanne 1.

Lugege teksti. Nimetage eesti kultuuri olulisemaid fakte.

Eesti kultuur on nii Eesti territooriumi kui eestlaste kultuur. See on tihedalt seotudEesti ajaloo ja

loodusega. Eesti ajaloo jooksul on kultuurilisi mõjusid tulnud igast suunast.

Vanimateks teadaolevateks Eesti territooriumi kultuurinähtusteks on Pulli ja Kunda asulakohtadest,

ka Narva Joaorust leitud Kunda kultuuri (9. või 8. aastatuhat eKr) kuuluvad arheoloogilised leiud.

Mõningate  meieni  jõudnud  rahvakultuuri  (nt  usundiliste)  nähtuste  juured  ulatuvad  tõenäoliselt

aastatuhandete taha.

Muinasaja  lõpuks kujunesid vanade hõimude ja  hõimumurrete  baasil  eesti  rahvas  ja  eesti  keel.

Eestlased  olid  paiksed  põlluharijad,  kes  nimetasid  end  maarahvaks.  Kujunesid  rahvakultuuri

iseloomulikud piirkonnad – Põhja-Eesti, Lõuna-Eesti ning Lääne-Eesti ja saared. Lääne-Eestile ja

saartele olid iseloomulikud Skandinaavia mõjutused. Lõuna-Eestis (eriti Mulgimaa) säilisid mitmed

vanapärased kultuurinähtused kõige kauem. Kogu eesti  rahvakultuuri  seisukohast  olulisemate ja

püsivamate  ühiste  elementidena  võib  nimetada  regilaulu,  regielamut,  rukkileiba, pulma-  ja

jõulukombeid ning sügisest hingedeaega.

Eesti territooriumi ja eesti kultuuriga on seotud ka baltisakslaste, setude, rannarootslaste ja vene

vanausuliste kultuur.

Eesti keel kuulub Uurali keelkonda, soome-ugri keelte hulka. Eesti keeles on vanemad sõnad,  mis

ei ole omased ei soome-ugri ega indoeuroopa keeltele: sõnad "meri", "mägi", "haug", "eile", "sugu",

"must", "selg", "nüri" ja paljud teised. 

Pärisorjuse  kaotamine  (1816/19.  a)  ning  1860.  aastail  alanud  talude  päriseksostmine  andis

eestlastele võimaluse majanduslikuks ja kultuuriliseks edenemiseks.  1857 hakkas ilmuma esimene

eestikeelne  püsiv  ajaleht "Perno Postimees"  (väljaandja  Johann  Voldemar  Jannsen),  millest  sai

hiljem  nädalaleht  Eesti  Postimees.  Jannsen  võttis  senise  maarahva  asemel  omanimetusena

kasutusele mõiste  eestlased. Asutati laulu- ja mängukoore, 1869. atoimus I üldlaulupidu, millest

võttis osa 1000 lauljat-mängijat ja 12 000 pealtvaatajat.  1865. aastal asutatud laulu- ja mänguselts

"Vanemuine" pani aluse  eesti rahvuslikule teatrile (esimene etendus  1870).  1913 valmis  Estonia

teatri hoone Tallinnas. 1909. aastal valmis Eesti Rahva Muuseum Tartus.

1920. võeti vastu esimene Eesti põhiseadus. Praegune (1992. a) põhiseadus on 1938. a alusel.

Eesti  hümn – 1848. aastal lõi  hümni Soome helilooja Friedrich Pacius, sõnad Johann Voldemar

Jannsen. 

Eesti lipp – 1884. a Otepää kirikus, riigilipuna 1918. a

https://et.wikipedia.org/wiki/Perno_Postimees
https://et.wikipedia.org/wiki/Estonia_(teater)
https://et.wikipedia.org/wiki/1913
https://et.wikipedia.org/wiki/1870
https://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_teater
https://et.wikipedia.org/wiki/Vanemuine_(selts)
https://et.wikipedia.org/wiki/1865
https://et.wikipedia.org/wiki/I_%C3%BCldlaulupidu
https://et.wikipedia.org/wiki/I_%C3%BCldlaulupidu
https://et.wikipedia.org/wiki/Johann_Voldemar_Jannsen
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Võrrelge eesti ja vene (või oma rahvuse) kultuurielemente. Lisage omalt pool veel.

kultuurielement eesti vene minu – 

Keel/keelkond

Kirjakeel  (mis
ajast?)

Tähestik 

Esimene  ülikool
(kus? millal?)

Usk  (mis?  mis
ajast?)

Esimene  raamat
(mis? millal?)

Eepos 

Hümn  (pealkiri,
autor)

Esimene
olümpiavõitja  (kes?
mis alal?)

Suurim
kunstimuuseum

Suurim muuseum

Tähtsamad
kultuurisündmused
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Tutvuge  Eesti  hümni  sõnadega.  Öelge,  mida  autor tahtis  väljendada esialgse

luuletusega.

"Mu isamaa, mu õnn ja rõõm"

muusika: Friedrich Pacius

sõnad: Johannes Voldemar Jannsen

Mu isamaa, mu õnn ja rõõm,

kui kaunis oled sa!

Ei leia mina iial teal

see suure, laia ilma peal,

mis mul nii armas oleks ka,

kui sa, mu isamaa!

Sa oled mind ju sünnitand

ja üles kasvatand;

sind tänan mina alati

ja jään sull' truuiks surmani,

mul kõige armsam oled sa,

mu kallis isamaa!

Su üle Jumal valvaku,

mu armas isamaa!

Ta olgu sinu kaitseja

ja võtku rohkest õnnista,

mis iial ette võtad sa,

mu kallis isamaa!

https://et.wikipedia.org/wiki/Johann_Voldemar_Jannsen
https://et.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Pacius

