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alguse rahvusliku liikumise tõusulainel leidsid rahvavalgustajad, et Eesti maarahva
rahvuslikku eneseteadvust aitaks turgutada teiste rahvastega võrdväärne
kangelaseepos. 1839 tegi Friedrich Robert Faehlmann. Vennad läksid kolmekesi
metsa jahile, jättes ema üksi koju rooga keetma. Irmi, Armi ja Mustukene olid
vendade koerad, kelle abil saadi jahisaagiks karu, põder, metshärg, viis tosinat hunti,
rebast ja jänest. Noorem vend võttis kogu saagi ja kõik nülitud nahad enda kanda.
Eepos koosneb kahest sissejuhatusest ja 20 loost, kokku on värsse 19 023. Eepos
algab Kalevipoja ( Sohni ) päritolu ja vanemate kirjeldusega, järgnevad tema
kangelasteod. Kalevipoeg käib Soomes oma ema Linda röövijat otsimas ja talle kätte
maksmas, külastab Soome seppa, kellelt ostab mõõga, seejärel tõmbab
mõtlematusega enda peale veresüü ja needuse. Koju naastes saab Kalevipoeg
vendadega peetud kiviviskevõistluse võitmisega maa kuningaks. Ta künnab maad,
toob Pihkvast laudu, ehitab koos kaaslastega linnu ja võitleb korduvalt sissetungivate
vaenlastega. Sõdade vahel on rahval õnneaeg. Kangelane ehitab laeva ning teeb
kaaslatega avastusreisi maailma otsa. Vägimees võtab ette ka kaks käiku allmaailma,
kus võitleb Sarvik -taadi ja tema põrgulistega, teisel retkel põrgusse aheldab ta
Sarviku. Pidevatest sõdadest väsinuna ja peale sõprade Alevipoja ja Sulevipoja surma
annab ta valitsuse üle Olevipojale. Vanast needusest märgitud saatus viib ta Kääpa
jõe äärde, kus kunagi sortsi varastatud ning vette pillatud mõõk tal Soome sepa
sajatuse tõttu jalad alt lõikab. Kalevipoeg sureb, tema vaim tõuseb taevasse ning
Vanaisa otsustab anda talle tööks põrgu väravate valvamise. Hiid lööb rusika kaljusse:
"Aga ükskord algab aega, kus kõik piirud kahel otsal lausa lähvad lõkendama; lausa
tuleleeki lõikab käe kaljukammitsasta– küll siis Kalev jõuab koju oma lastel' õnne
tooma, Eesti põlve uueks looma.". muistenditest. Kangelasloo peamiseks aineks pidid
saama rahvasuust pärinevad proosavormis. XVIII lugu: Teine teekond allmaailma.
Lahing põrgulistega. Kahevõitlus Sarvikuga. J. Smuuli tn 7, Kuressaare linn 63 800
EUR. XX lugu: Sõttavalmistus. Lahingud. Raudmeeste saadikud. Kalevipoja surm.
Põrgu väravas. Kaua elas Kalev Lindaga õnnelikult ja valitses rahvast. Viimaks tundis
ta, et surmatund on lähedal. Ta kutsus Linda ja ütles, et pärast tema surma sünnib
naisele viimane poeg. Tema seda enam ei näe. Ometi saab pojast oma isa vääriline
mees. Kui noorem poeg suureks on sirgunud, tuleb tal vendadega liisku heita, kes
neist saab rahva kaitsjaks ja valitsejaks. Riik peab jääma jagamata, ühele pojale. Siis
on ta tugev ja kindel. Pärast seda heitis vana Kalev voodisse ja enam ei tõusnud.
Seitse päeva leinas Linda teda. Siis kaevas Linda ise haua ja sängitas mehe muru alla.
Sinna peale kandis hulga kive, et kalm tulevastele põlvedele silma paistaks. See on
praegune Toompea. Üht rasket kivirahnu kandes väsis lesk ära ja kivi libises käest.
Linda istus kivile ja valas kaua pisaraid. Nii tekkis ta pisaratest Ülemiste järv. Pirita tee
28a, Kesklinna linnaosa 334 000 EUR. Pärast Faehlmanni surma 1850 jätkas Õpetatud
Eesti Seltsi palvel tööd eeposega Virumaalt pärit ja Tartu Ülikoolis õppinud Võru.
Kurvastuse kergenduseks sündis aga Lindale poeg ning kohe hakkas ta vägevuse
märke näitama. Kaks kuud ta ainult kisas, siis rebis katki mähkmed, lõhkus voodi ja
ronis põrandale roomama. Kolmekuiselt kõndis ta juba ringi. Nii kasvas Kalevi noorem
poeg. Suureks sirgunult mängis ta kaljupankadega kurni ja viskas paepankadega
mere ääres lutsu. Mõnikord aga kiskus mängides üles noori kuuski. Tundus, et
Kalevipojast kasvab igati oma isa vääriline vägilane. "Kalevipoega" peetakse üheks
eesti kirjanduse olulisemaks teoseks ning selle motiive on hiljem kasutanud mitmed
kunstnikud, heliloojad ja kirjanikud. Samuti oli teosel roll eesti rahvusliku
eneseteadvuse väljakujunemisel. XII lugu: Lauavõitlus ja siil. Pikk magamine.
Unenägu. Vaeselapse tall. Silla ehitus. XIV lugu: Allmaailma vaatlus. Esimene võitlus
Sarvik-taadiga. Lahkumine. XVII lugu: Sõjaratsu sõit. Assamalla lahing. Juhtumised
põrgukatla juures. Muruneidude tants. XVI lugu: Laevaehitus ja sõidu algus. Teekond
maailma otsa. Lapumaa ja Varrak. Hando Mugastolt. Kristjan Raua illustratsioonidega
"Kalevipoeg" ilmus 1935, Eesti raamatuaastal. IV lugu: Kalevipoja ujumisreis. Saare
piiga. Laul merest. IX lugu: Kättemaks huntidele. Sõjasõnumid. Öine nõuandja.
Sõjakulleri sõit. Äkitselt hakkas piiga kiljuma ja appi hüüdma. Tema vanemad arvasid
kisa esiteks unenäoks, kuid siis tõusis Saare taat sängist, võttis vembla kätte ja läks
asja vaatama. Võõra mehe kange kuju ehmatas taati, tema tütar aga seisis noruspäi.
Kalevipoeg küsis taadilt kartuseta, kas ta on Soome tuuslarit näinud eelmisel õhtul
saarest mööda sõudmas. Saare taat ei olnud tuuletarka näinud, seevastu tahtis ta
teada, kus on vägimehe kodu ja kes on ta ema. Kalevipoeg andis teada oma
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sünnipaiga ning isa ja ema nimed, mille peale tütarlaps kohkus, kaldaserval libises
ning merre kukkus. Taat hüüdis appi ning Kalevite noorim poeg hüppas neidu
merepõhjast päästma, kuid see ei õnnestunud. Lohutanud seejärel Saare taati, jätkas
ta ujumist põhja suunas. VIII lugu: Viskevõistlus ja kuningaks saamine. Künd ja hobuse
surm. VI lugu: Mõõga ostmine. Liigud ja taplus. Tamme raiumine. Kurjad vaimud
pilkasid Pikker -taati, kes puistas mustast pilvest tuult ja viskas välku. Pilkajad
pugesid seejärel kohkunult merepõhja peitu. Kaldal olnud Kalevipoeg kargas kiirelt
nende kannule lainetesse, püüdis need nagu vähid oma kaelakotti ja paiskas kaldale
Pikkerile nuhelda. IV lugu: Kalevipoja ujumisreis. Saare piiga. Laul merest. II lugu:
Vana Kalevi haigus ja surm. Kalevipoja lapsepõlv. "Kalevipoja" 12 loost koosnev
algredaktsioon (tuntud ka kui "Alg-Kalevipoeg") valmis 1853 ning seltsis esitatud
parandus- ja täiendusettepanekute põhjal muudeti käsikirja. Kreutzwald kirjutas
juurde kaheksa lugu ja muutis eepose algusosa. Õpetatud Eesti Selts avaldas selle
oma toimetistes teadusliku väljaandena koos saksakeelse tekstiga. Esimene
rahvaväljaanne ilmus tsensuurist pääsemise kaalutlustel Soomes. Esimene
"Kalevipoja" variant, tuntud kui "Alg-Kalevipoeg", valmis 1853. aastal ja koosnes 12
loost, kuid jäi Vene tsaaririigis kehtinud tsensuuri tõttu ilmumata. [1]. "Kalevipoja"
illustreerimise mõte sai Eestis tuule tiibadesse pärast " Kalevala " ilmumise 75.
aastapäeva pidustusi 1910, ent juba varem, 1903. aastal avaldas Gustav Suits
ajakirjas Linda artikli "Kujutavast kunstist Eestis ja Kalevipoja piltidest", kus kutsus
üles koguma raha illustreeritud rahvuseepose väljaandmiseks. Küsimus aktualiseerus
uuesti Eesti Kirjanduse Seltsi koosolekuil aastail 1911– 1913, mil korraldati võistlus
parima illustraatori leidmiseks ning võistluse luhtudes otsustati anda tellimus Kristjan
Rauale, kes lubas töö teha nelja aasta jooksul. Poliitilised sündmused ning
rahapuudus aga venitasid illustratsioonide valmimist. 1929. aastal ilmus August
Roosilehe illustratsioonidega tagasihoidlik kooliväljaanne. 1933. pöördus Eesti
Kirjanduse Selts uuesti sama palvega Raua poole ning aastatel 1933–1935 valmis
enamik 21 illustratsioonist. Väljaande vinjetid, lehekülgede päisliistud ja initsiaalid
telliti puugravüürimeistrilt. XI lugu: Lauatoomine üle Peipsi. Mõõk varastatakse.
Mõõga needmine. Väikemehe seiklus. Aeg läks ja Salmel hakkasid käima kosilased.
Kosjas käis kahvatu kuu ja põlevsilmne päike, kuid Salme saatis nad koju tagasi. Siis
tuli kosja täht ja Salme võttis kosjad vastu. Mõrsja pandi piduriidesse ja rahvas tuli
lustima. Peotralli peale tulid päike ja kuu teist korda, kuid neile ütles ka Linda ära. Kuu
läks koju nukralt ja päike vihast puhTEENes. Sealt tuli ka kolmas kosilane vesi. Salme
lausus, et vood on kurjad ja lained teinekord pahad ning nii pidi vesi kurvalt koju
minema. Polnud paremat õnne ka tuulel ja Kungla kuningal. Kui aga Linda Kalevit
nägi, teadis ta, et see mees on talle meelepärast. Kalev kutsuti sisse ja pandi laua
taha istuma. Linda aga läks peoriideid selga panema. Kui ta tagasi tuli, oli ta nii ilus,
et isegi lesk ei tundnud teda ära. Siis hakkasid Linda ja Kalev pulmi pidama. Kaua
kestis tants ja trall. Siis hakkas täht koju minema. Ta viis Salme endaga kaasa– sinna,
kus ainult tuulehoog tõi tervisi ja vihmapisar vihmavett. Kalev ja Linda pidasid pulmi
kaua, kuid ka nemad pidid lõpuks lahkuma. Nad jätsid lesknaisega hüvasti, istusid
saani ja sõitsid Kalevi koju. XIX lugu: Sarvik-taadi aheldamine. Õnneaeg. Pidu ja
tarkuseraamat. Sõjateated. VII lugu: Tagasisõit. Varjude laul. Vendade reisilood. Isa
haual. mis on jaotatud 2 sissejuhatavaks osaks ja 20 looks. "Kalevipoega" on
täistekstina tõlgitud 13 keelde. [3]..
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