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Oma veerandsajandat sünnipäeva tähistanud 
Baltisaksa Kultuuri Selts Eestis korraldas 

tähtpäeva puhul oma 6. teaduspäeva. Konve-
rentsi avas seltsi esimees, TÜ Ajaloo ja Arheo-
loogia Instituudi teadur Olev Liivik, kes võis 
uhkusega tõdeda, et erinevalt paljudest teistest 
laulva revolutsiooni aegu asutatud seltsidest, 
mis on vaikselt hääbunud, ei ole huvi baltisaksa 
kultuuri vastu raugenud. Seltsi liikmeskond on 
kasvanud tõusvas joones ja tänaseks on seltsil 
enam kui poole rohkem liikmeid kui asutamisel 
– 22 asemel 55. Veel ühe rõõmustava tendentsina 
tõi ta esile, et baltisaksa kultuurist huvitujate 
ring on noorenemas. Ajaloolistel põhjustel seltsi 
liikmeskonna enamuse moodustavate eestlaste 
kõrval on seltsil ka välisliikmeid, peamiselt 
sakslased. Seltsi koduks on läbi aegade olnud 
Tallinna Linnaarhiiv. Ühtlasi tänas O. Liivik 
seltsi toetajaid ja koostööpartnereid Eesti Kul-
tuurkapitali, kultuuriministeeriumi, reisifirmat 
Estravel ja TLÜ Ajaloo Instituudi Balti regiooni 
ajaloo ja kultuuri professuuri, tänu kellele kon-
verents teoks sai.

Konverentsi esimese ettekande pidas 
Saksamaa LV toel tegutseva, 19. novembril 
aastaseks saanud TLÜ Balti regiooni ajaloo ja 
kultuuri professuuri kandev jõud, prof. Ulrike 
Plath teemal „Baltisaksa materiaalne kultuur: 
uurimisvõimalused ja -probleemid”. Viidates 
kohe alguses baltisaksa materiaalse kultuuri 
piiritlemise raskustele (kas tool, mille on valmis-
tanud eestlane, kuid mis kuulus baltisakslasele, 
on eesti või baltisaksa materiaalse kultuuri osa 
jne.), tõi ta esile kolm peamist allikat baltisaksa 
vaimse kultuuri uurimisel – asjad, kehad ning 
mälestused ja kirjeldused asjadest ning pakkus 
välja kolm põhilist metoodikat nende uurimi-
seks: etnoloogilise materiaalse kultuuri uurimise 
(Volkskunde), asjade ajaloo (history of things) ja 
kehade ajaloo (nt. tööjõud, sport jne.), millega 
seonduvaid võimalusi ja probleeme ta lähemalt 
selgitas. Ükskõik millisest vaatenurgast lähene-
da – U. Plath peab praegu esmaseks ülesandeks 
siiski koguda, koguda, koguda, milleks esitaski 
hurdaliku üleskutse. Et füüsilisel kujul baltisaksa 

Baltisaksa Kultuuri Seltsi Eestis 
konverents Tallinna Linnaarhiivis 
6. detsembril 2013.

kultuuri muuseumi lähiajal siiski tekkimas ei ole, 
palus ta üles pildistada (k. a. inimeste eravaldu-
ses olevad) baltisakslastega seotud asjad ja üles 
kirjutada nendega seotud lood, et luua muuseum 
virtuaalsel kujul.

Tallinna Linnamuuseumi kuraator ning 
kunsti- ja raidkivikogu hoidja Risto Palju tutvus-
tas oma ettekandes „Ühest raidreljeeffragmen-
dist Tallinna Linnamuuseumi lapidaariumis” 
ühte Linnamuuseumi enam kui kuuesajast 
raidkivist või -fragmendist, nn. „piiskopikivi”, 
mille puhul ta üritas määratleda, millega tegu, 
millisesse aega see dateerida ja kes võis olla 
kivi autor. Toestatuna võrdleva pildimaterjali-
ga väljendas ta arvamust, et tegemist võis olla 
laiema piibelliku pildiprogrammiga seotud 
etiku- või akna palekiviga, mille autoriks võis 
olla sama meister, kelle Tallinna varast raidki-
viarhitektuuri uurinud Mai Lumiste on ristinud 
„pattulangemise meistriks” ning kelle teistest 
töödest on teada 1550.–1570. aastast pärinevad 
raidkivifragmendid „Vaskmao kummardami-
ne”, „Moosesele käsulaudade andmine” ja 
„Aadam ja Eeva”.

Tallinna Linnaarhiivi juhataja asetäitja ja 
TÜ doktorant Lea Kõiv püüdis ettekandes 
„Tallinn ja eestlased Georg Mülleri jutlustes 
ja aktsidentsideraamatus” leida uusi lähene-
misnurki vanema kirjakeele uurimisest hästi 
tuntud Tallinna pastorile Georg Müllerile, 
pöörates erilist tähelepanu põneva ja mitmeid 
tõlgendusvõimalusi pakkuva allikana Mülleri 
peetud kirikutalitustega seotud nn. aktsentsi-
deraamatule.

Konverentsi teist sessiooni alustas TLÜ 
Ajaloo Instituudi ja Eesti Keele Instituudi 
erakorraline vanemteadur Aivar Põldvee, kes 
püüdis oma ettekandes „Merkeli mütoloogia” 
täiendada krestomaatiliste autorite/tekstide rida 
(Ganander (1789)/Peterson (1821), „Kalevala” 
(1838/49), Faehlmann, Kreutzwald), keda/mida 
mainitakse, kui on juttu eesti mütoloogia 
loomisest. Keskendudes ajaloolasena vähe-
hinnatud, kuid võrreldamatu tähtsusega Balti 
ajalooideoloogi ja uue historiograafia loojana 
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(J. Undusk) tuntud Garlieb Merkeli teosele 
„Liivimaa esiaeg” (1798), viis ta eesti mütoloo-
giast kirjutajate rea kaugemale tagasi ajalukku, 
paigutades Gananderi (keda Merkel ei olnud 
lugenud) ette Merkeli ja tolle eeskuju Thomas 
Hjärne (1670. aastatel kirjutatud kroonika, ilmus 
Miitavis 1794), kelle eelkäijaks oli omakorda 
Mikael Agricola (1551).

TLÜ Akadeemilise Raamatukogu teadur 
ja Rahvusarhiivi peaspetsialist Katre Kaju 
tegi oma ettekandes „Preili Maydelli rei-
si- ja mälestusalbum?” juttu reisialbumitest 
(sks. Stammbuch), mida Eesti mäluasutustes 
on 17.–19. sajandist säilinud u. 30. Lähema 
vaatluse all oli üks album 19. sajandi algusest 
(1800/1803–1823), mida ettekandja oli pidanud 
esialgu paljude naiste sissekannete tõttu naisele 
kuulunuks, kuid lähemal uurimisel selgus siiski, 
et omanikuks oli ilmselt Võrumaalt Kuru mõi-
sast pärit hilisem kohtunik Karl von Maydell 
(1788–1857).

Baltisaksa naistest rääkis lähemalt Ülle 
Tarkiainen TÜ Ajaloo ja Arheoloogia Insti-
tuudist ettekandes „Baltisaksa naised Eesti 
mõisates”. Naisajaloo uurimise allikatena tõi 
ta esile päevikud, elulood, mälestused ja kirja-
vahetused, juriidilised dokumendid ja kohtu-
materjalid. Ettekanne keskendus suuresti 19. 
sajandile ja 20. sajandi algusele (lõpp-punktiks 
1919. aasta maareform), oluliste sel teemal 
kirjutanud autoritena toodi esile Anja Wilhelmi 
ja Heide W. Whelan. Vaatluse all olid aadli-
daami elukaar, roll mõisapere majapidamise 
juhtijana, mõisateenijate elu, naise õiguslik 
seisund Läänemere kubermangude provint-
siaalseadustikus ja 19/20. sajandi vahetuse 
aegsed suured muutused: naiste emantsipat-
sioon, abielulahutuste kasv, ülikooliõpingud 
ja suurem reisimisvabadus. 

Kolmanda sessiooni avaettekannet võiks 
pidada omamoodi jätkuks U. Plathi üleskutsele 
luua baltisaksa virtuaalmuuseum. Nagu selgus 
Eesti Ajaloomuuseumi teadusdirektori Tõnis 
Liibeki sõnavõtust, on käimas pilootprojekt 
„Baltisaksa esemeline aines Eesti muuseumiko-
gudes”. Oluline roll on seejuures Eesti Muuseu-
mide Infosüsteemil (MuIS), milles peaks juba 
2015. aastaks olema esmatasandil kirjeldatud 
kõik Eesti museaalid. Samas tekitab küsimusi, 
mis on üldse baltisaksa ese, mida ja kuidas on 
kogutud, kuidas see kogudest üles leida. Väga 
sageli on säilinud asjade provenientsi ja muude 
taustaasjaolude kohta kahjuks vähe teada. 

Muuseumiteemadel ka jätkati. Kuraator 
Tiina-Mall Kreem Kadrioru kunstimuuseu-

mist andis ülevaate baltisaksa kunstist Eesti 
Kunstimuuseumi näitusteprogrammis, rõhuga 
aastatel 2003–2013. Kuulajad said siiski aimu 
ka baltisaksa temaatikaga seotud näitustest 
juba varasemalgi ajal ning piiluda muuseumi 
lähiaastatel korraldatavate näituste kavasse. 
Eesti Kunstimuuseumis on baltisaksa kunsti 
nähtud ikka Eesti kultuurimaastiku ning Lääne-
Euroopa kunsti loomuliku osana.

Seltsi esimees Olev Liivik rääkis Ernst 
Turmannist (1892–1976), kirju taustaga ja 
raskestimääratletavast (natsionaalsotsialist? 
antibolševist? idealist? naivist? „kodanlasest 
aadlimees”?) baltisakslasest, kes osales Viktor 
von zur Mühleni liikumises, oli mitmeid kordi 
pahuksis Eesti võimudega ja kelle Teise maail-
masõja aegsest tegevustest on vähe teada. 

Konverentsi lõpetas TLÜ saksa kultuuriloo 
dotsent Maris Saagpakk, kes andis ülevaate 
üliõpilastega läbi viidud projektist „Saksa 
keel Tallinna avalikus ruumis”. Lähtudes 
sotsiolingvistilisest keeleliste maastike (linguistic 
landscapes) lähenemisest, uuriti, kuivõrd ja 
kuidas on saksa keel esindatud Tallinna linna-
ruumis. Projekti üks eesmärke oli teadvustada 
üliõpilastele (balti)saksa kultuuri olulisust Eesti 
kontekstis ja leida teid, kuidas seda lõimitud 
aine- ja keeleõppe kaudu viia tulevikus ka 
õpilasteni, seda enam, et praegu ei kajastu bal-
tisaksa temaatika kuidagi saksa keele õpetamise 
õppekavades. 

Konverentsile järgnes baltisaksa esemeid 
tutvustava näituse „Baltisaksa jäljed Eesti muu-
seumikogudes” avamine Tallinna Linnaarhiivis 
ning Indrek Jürjo ja Sergei Stadnikovi toime-
tatud orientalist Otto Friedrich von Richteri 
(1792–1816) Egiptuse-kirjade esitlus.
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