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OTTO GREIFFENHAGEN
� MUUSIKUST
LINNAARHIVAAR

Otto Ferdinand August Moritz Greiffenhagen sün-
dis 20. juunil 1871 Tallinnas. Tema isa oli Tallinna
rae ülemsekretär titulaarnõunik Thomas Wilhelm
Greiffenhagen1 . Ristinime Otto sai poiss 1871.
aasta alguses riigikantsleriks määratud ja oma kuul-
suse tipul oleva Saksamaa ühendaja vürst Otto von
Bismarcki järgi.2  Peres oli kasvamas kaks vanemat
venda � Heinrich3  ja Wilhelm4  � ning õed Elisabet
ja Helene. Otto alustas kooliteed Lajusi erakoolis5

ja jätkas seda 1884. aastal Tallinna kubermangu-
gümnaasiumis,6  mille lõpetas 1889. Seejärel asus
ta Tartu ülikoolis õppima ajalugu.7  Teisel semest-
ril 1889 astus Otto Greiffenhagen korporatsiooni
�Estonia�8  ja 1890. aastal Eesti Õpetatud Seltsi liik-
meks.9  1890. aasta lõpuks sooritas ta ajaloo eri-
alal nõutud esimese kolmandiku graduaal-eksamid
ja otsustas 1891. aasta augustis jätkata õpinguid
Bonni ülikoolis. 1897. aasta märtsis sooritas Otto
Greiffenhagen Bonni ülikoolis riigieksamid ajaloos,
saksa keeles, filosoofia eelkursuses ja maateadu-
ses, mis lubasid teda ametisse astuda õpetajana,
arhivaarina või bibliotekaarina. Seejärel töötas Otto
Greiffenhagen mõnda aega Bonnis tuntud revolut-
sioonisõdade uurija Hermann Hüfferi10  erasekre-
tärina. Naasnuna 1899 kodumaale, omandas ta
Peterburi ülikooli juures saksa keele õpetamise
õiguse gümnaasiumides ja progümnaasiumides.11

17. veebruaril toimus Tallinna linnavalitsuse
istung, kus võeti vastu otsus kinnitada Otto
Greiffenhagen linnaarhivaari kohale alates 1. märt-
sist 1900 aastapalgaga 1000 rubla. Kõrges eas
Gotthard von Hanseni linnaarhivaari kohal välja
vahetanud Otto Greiffenhagen näitas üles aktiiv-
sust mitte ainult arhivaarina, vaid ka ajaloouurija-
na, kelle sulest ilmus rohkesti artikleid. Linnaar-
hiivi esindajana osales ta konverentsidel ja võttis
osa näituste korraldamisest. Esimene maailmasõ-
da tõi kaasa linnaarhiivi evakueerimise, mida
Greiffenhagen põhjalikult kirjeldab: �Nõupidamise
järel tolleaegse linnapea J. J. Poskaga otsustas ku-
berner, et krahviproua Uvarovi ettepanek paigu-
tada Tallinna linnaarhiiv Keiser Aleksander III
Ajaloolisse Muuseumi tuleb vastu võtta. See otsus
tehti linnaarhivaari hääle vastu, kes pidas arhiivi-
ruume raekojas oma paksude müüride ja võlvide-
ga küllalt kindlaks ka võimalikkude kallaletungi-
de vastu õhust. Nüüd pakiti arhivaalid 87 suurde
kasti, mis täitsid pea täielikult ühe kaubavaguni,
ja linnaarhivaar ise sõitis augusti lõpul Moskvas-
se, kus ta ligi kahenädalase ootamise järel võis ar-
hiivi vastu võtta ja selle paigutada ruumika saali
pikiseina äärde muide väga kaunilt ja moodsalt
sisustatud Aleksander III Ajaloolises Muuseumis.
Üksikud kastid olid varustatud Tallinna veoäri
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plommidega. Muuseumi juhatus võttis arhiivi alal-
hoidmiseks vastu ainult kahel tingimusel: 1) kas-
tid pidid kogu nende deponeerimise ajal muuseu-
mis jääma kinniplommituks ja 2) juhtumil, kui
vene väed peaksid olema sunnitud Moskvast lah-
kuma (!), ei võta muuseumi juhatus enesele enam
mingit vastutust Tallinna arhiivi eest. Septembri
alul tuli arhivaar tagasi Tallinna. Nüüd algas arhii-
vile Moskvas paabeli vangipõli. Sääl viibis ta ter-
velt 5 aastat.�12

1917. aasta augustis taotles Otto Greiffenhagen
linnavalitsuselt komandeeringu Stockholmi, et
sealses Riigiarhiivis valmistada ärakirju Livonica
kogudest (samas ei maksa siinkohal unustada, et
kolmandat aastat oli käimas  maailmasõda ja rin-
ne üha lähenemas Tallinnale). Septembris reisiski
ta Petrogradi, Torneå ja Haaparanta kaudu Stock-
holmi, kus hakkas valmistama ärakirju Tallinna
kohta käivatest reduktsiooniprotokollidest. Kui ko-
mandeeringuks ettenähtud kolm kuud täis sai,
selgus ühtäkki, et tagasisõit on osutunud üsna
võimatuks: Soome raudteid ei saanud kasutada
sealse kodusõja tõttu ja Läänemerel puudus lae-
valiiklus, kuna 1917. aasta sügisest oli alanud Sak-
sa vägede vedu meritsi Saaremaale. Nii oli Otto
Greiffenhagen sunnitud veetma Stockholmis esi-
algu kavatsetud kolme kuu asemel hoopistükkis
üheksa kuud. Ega muud häda olekski olnud, aga
vahepeal oli toimunud enamlik riigipööre ja Greif-
fenhageni Peterburi panka kui kindlasse kohta
paigutatud 3000 rubla natsionaliseeriti. Nii tuli
Tallinna linnaarhivaaril ennast Stockholmis elata-
da � nagu ta ise ütleb � �kirjandusliku töö ja era-
tundide andmisega�. 1918. aasta lõpus astus
Greiffenhagen Stockholmis �Kungl. Samfundet för
utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens
historia� liikmeks.13  Vahepeal jõudsid Saksa väed
hõivata kogu Eesti ja sõjaväevõimud andsid Otto
Greiffenhagenile mais 1918 tagasisõiduloa. Trelle-
borgi, Sassnitzi, Berliini kaudu ja läbi Leedu jõu-
dis Tallinna linnaarhivaar tagasi kodulinna ning
jätkas oma ametikohustuste täitmist.

Peagi olid sakslased sunnitud Eestist lahkuma
ja Greiffenhagen jätkas oma tegevuse kirjeldamist
linnaarhivaarina järjekordselt muutunud oludes:
�Eesti riigi iseseisvuse alul tuli arhivaaril arhiivi
puudusel tegelda juhusliku tööga. 1918/19 oli ta
tegev ka kaitseliidus. 1919. aastal pühitseti piduli-
kult Tallinna linna 700. aasta juubelit. Sel puhul
korraldas Eestimaa Kirjanduse Ühing oma muuseu-
mis väikese ajaloolise näituse; juubelipäeval 15./
27. juunil pidas arhivaar muuseumi saalis ettekan-
de �Tallinna suhetest Skandinaaviaga�, mis ka trü-
kis ilmus.14  Tartu rahu sõlmimise järel 2. veebrua-
ril 1920, milles muu seas oli tingimusena ette näh-
tud ka arhiivide tagasiandmine, kaalus linnavalit-
sus kavatsust, saata arhivaar Leningradi (Petrograd
nimetati Leningradiks 1924. aastal), et ta sääl vas-
tavalt asjade seisule võiks ise korraldada arhiivi
tagasitoomist. Siiski ei osutunud see reis, mis oleks
olnud seotud suurte raskustega, sugugi hädatarvi-
likuks. Eesti valitsuse ülesandel saadeti 1920. aas-
tal riigiõiguse professor N. Maim Nõukogude Lii-
tu, et tagasi tuua sõja ajal sinna evakueeritud eesti
raamatukogude ja arhiivide aardeid. 87 kasti Tal-
linna arhiivimaterjale anti talle Moskvas viivita-
mata kätte ja saadeti 5. juunil Tallinna poole tee-
le, kuhu nad saabusid mõne päeva pärast.

Tagasitoodud arhivaalid jõuti mõne nädala
jooksul arhiivis uuesti üles seada. Kõigepealt tegi
linnaarhivaar kindlaks, et arhivaalid olid saabunud
parimas seisundis, kuid tuleb võtta käsile arhiivi-
kataloogi15  uuesti väljaandmine �Vahepeal oli
arhiiv linnaasutisena allutatud linna haridusosa-
konnale. Eelarvesse võeti peale arhivaari ja ta abi
palkade summad ka kantseleitarvete, inventari ja
ka trükikulude jaoks. Ka kirjutusmasina ja telefo-
ni sai arhiiv pärastpoole.�16

Alates aastast 1900 oli Otto Greiffenhagen Ees-
timaa Kirjandusliku Ühingu17  liige ja aastast 1919
ühingu sekretär, seejärel aastatel 1922�1936 Ees-
timaa Kirjandusliku Ühingu esimees. Tema initsia-
tiivil korraldati hulgaliselt nimekate kodu- ja vä-
lismaa teadlaste ning kultuuritegelaste osavõtul
populaarseid ettekandeõhtuid. 1926. aastal tuli
Greiffenhageni algatusel Hansa Ajaloo Selts, kelle-
ga tal 1921. aastast olid tihedad sidemed, Tallin-
nasse hansapäevi pidama. Kuigi Eestimaa Kirjan-
duslik ühing tegutses aktiivselt, tuli pidevalt üle-
tada probleeme, mis olid põhiliselt majanduslik-
ku laadi, aga tingitud ka noorte vähesest huvist ja
kaastööliste arvu vähenemisest. Siiski suudeti
Greiffenhageni juhtimisel nendest jagu saada ja
hoida ühingu tegevus stabiilsel tasemel. 1936. aasta
25. märtsil, kui Otto Greiffenhagen loobus ühingu
esimehe kohast, valiti ta auliikmeks.18  Aastatel
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1932�1936 oli Greiffenhagen Eestimaa Kirjan-
dusliku Ühingu perioodiliselt ilmuva väljaande
Beiträge zur Kunde Estlands19  toimetaja. 1925.
aasta veebruaris valiti Otto Greiffenhagen Õpeta-
tud Eesti Seltsi auliikmeks.20  22. märtsil 1925 ni-
metati Greiffenhagen seoses tema tööjuubeliga
Pärnu Muinasuurimise Seltsi peakoosoleku auliik-
meks.21  Gesellschaft für Geschichte und Alter-
tumskunde zu Riga oli Otto Greiffenhageni vali-
nud oma korrespondentliikmeks 1921. aastal ja
1929 valiti ta auliikmeks.22

Otto Greiffenhagen oli koos ülemkooliõpetaja
André Favre�i ja ajakirjanik Arthur Knüpfferiga
kaasautoriks Arthur Alfred Behrsingi koostatud
kirjandusloolisele väljaandele �Balti luuleajaloo
põhijooned�.23  Otto Greiffenhagen kirjutas selles
vanema osa, mis algas rahvaluule ja esimeste kir-
jalike mälestistega ning lõppes Eesti alade Vene
alla minekuga. Raamatu ilmumine äratas tähele-
panu ja pälvis Tartu Ülikooli eesti ja üldise kirjan-
duse kateedri juhataja erakorralise professori Gus-
tav Suitsu põhjaliku retsensiooni Eesti Kirjandu-
ses.24  Greiffenhagen kirjutas mõnedki artiklid
�Eesti Biograafilisele Leksikonile� ja tegi kaastööd
Ajaloolisele Ajakirjale.25

Tallinna Linnaarhiiv oli ajalooallikate publit-
seerimisel teedrajavaks eeskujuks teistele Eesti
arhiividele. 1930. aastal võtsid Otto Liiv ja Nigolas
Treumuth kokku iseseisvuse ajal ilmunud allika-
publikatsioonid ja tõdesid: �Kahtlemata on Eesti
allikapublikatsioonide avaldamise alal esikohal
Tallinna linnaarhiiv. Teame, et linnaarhiivi aines-
tikul ja publikatsioonidena on ilmunud varemail

aastail rida allikmaterjalide kogusid ja arhiiviuuri-
musi. Sellest publitseerimistraditsioonist peab ka
praegune Tallinna linnaarhiivi juhatus kinni ja
tulemusena on meil ilmunud rida väärtuslikke al-
likmaterjale. Et Riigi Keskarhiivil publikatsioonid
seni puuduvad, siis on need väljaanded esikoha
võitnud just sisu ja editsiooni eeskujulisuse ja väär-
tusega. Tallinna linnaarhiiv, rikkam keskaegseilt
materjalidelt teisist Baltimaade arhiivest, on aval-
danud just keskaegseid (või vastavalt uueaja lävel
seisvaid) tekste, hoolikate kommentaaridega, ük-
sikasjalikkude registritega ja kogukate sissejuha-
tustega.�26  Tallinna Linnaarhiivi toimetiste seeria
kolmanda numbrina publitseeris Greiffenhagen
Tallinna vanimad arveraamatud.27  Selle kohta kir-
jutavad O. Liiv ja N. Treumuth küll kiitvalt, aga
juhivad ühtlasi tähelepanu mõningatele puudus-
tele.28  Tallinna Linnaarhiivi väljaannete seeria
kuuenda numbrina ilmus Greiffenhageni publit-
seeritud Tallinna kodanikkuderaamat aastatest
1409�1624.29  1933. aastal möödus 50 aastat Tal-
linna Linnaarhiivi asutamisest ja sellel puhul il-
mus eesti- ning saksakeelne eriväljaanne, milles
Otto Greiffenhagen annab ülevaate linnaarhiivi
tegevusest, mida ka käesolevas biograafias on roh-
kesti tsiteeritud.30

Greiffenhagen, kes omas sidemeid Saksamaal,
oli seal avaldanud mitmeid Eestit ja Eesti ajalugu
tutvustavaid artikleid. Saksamaa teaduslike eriala-
väljaannete poolt telliti temalt ka artiklid Eesti
arhiivinduse kohta. 1929. a ilmus Greiffenhageni
kirjutatud ülevaade Eesti arhiivindusest Archi-
valische Zeitschriftis 31  ja sama, ainult redakt-
siooniliste muudatustega Minerva-Zeitschriftis32 .
Seejärel ilmus Greiffenhageni sulest juba täiesti
uus ülevaade Eesti arhiivindusest ajakirjas
Zeitschrift für osteuropäische Geschichte.33  Nen-
de artiklite ilmumise järel võttis Ajaloolise Ajakir-
ja 1930. aasta viimases numbris õige kriitiliselt
Greiffenhageni käsitluse vastu sõna Otto Liiv, süü-
distades Greiffenhagenit rohketes vigades, aga ka
pealiskaudsuses ja tendentslikkuses, mis annab
Eesti arhiivindusest �välismaa asjaomaises ring-
konnis� eksitava pildi.34

1928. aastal oli saanud Tallinna Linnaarhiivi
uuema osakonna korraldajaks Rudolf Kenkman.
Esialgu tundus tema koostöö O. Greiffenhageni ja
abijuhataja P. Johanseniga hästi laabuvat, kuid
mõne aasta pärast, 1930. aastate alguses, hakkas
ilmnema konflikt, mille taga tunduvad olevat nii
Kenkmani isiklikud ambitsioonid kui ka rahvusli-
kud vastuolud.35  Rudolf Kenkman36  oli vabataht-
likuna osa võtnud Vabadussõjast, lõpetanud äsja
iseseisva Eesti Vabariigi rahvusliku ülikooli ja uuris
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suure innuga oma kodumaa ajalugu. Pole ime, et
tema vaim lausa nõudis uuendusi Eesti ajalootea-
duses ja arhiivinduses, eriti aga Tallinna Linnaar-
hiivis, kus seni olid tooni andnud baltisakslased.
Talle tundus, et Greiffenhagenile olid ühtemoodi
võõrad nii Eesti rahvuslik ajalooteadus kui ka kogu
maailmas üha enam levinud provenientsprintsiibi
rakendamine arhiivitöös. Väga mitmekülgsete hu-
videga poissmehest Greiffenhagen oma baltisak-
sa, põlise linlase ja rahvusvahelise kultuuritausta-
ga ning juba isalt päritud arhiivi- ja ajaloohuviga
võis talutöödega harjunud maapoisist kujunenud
esimese põlve intelligendist ajaloolasele-arhivaa-
rile tunduda �pisut hoomamatu�, mida võib pida-
da eri põlvkondade, aga kindlasti ka eri kultuuri-
lise tausta konflikti tulemuseks.

Juba aastaid tuha all hõõgunud vastuolu lah-
vatas lõõmama 1934. aasta alguses ajakirjanduse
vahendusel, mil Hommikulehes ilmus Rudolf
Kenkmani artikkel �Linna arhiivi ühekülgne töö�
alapealkirjaga �Eestlastest ametnikel ei võimalda-
ta osavõttu arhiivi väljaannete toimetamisest�.
Oma artiklis vastandab Kenkman eelkõige eesti
rahvusest ametnikud (st iseenda) ja mitte-eestlas-
test juhtkonna (Greiffenhagen, Johansen): viima-
sed takistavad esimestel teaduslikku uurimis-
tööd.37  Selleks ajaks oli Rudolf Kenkman lõpuks
tänu suurtele pingutustele 1932. aastal saanud
Tartu Ülikooli magistrikraadi ja tundis end nüüd
linnaarhiivi uuemas osakonnas vanade tegijate
poolt teadusetegemisest kõrvaletõrjutuna. Nagu
sellisel puhul ikka tavaks, ilmus vastuseks linna-
arhivaari mitte vähem terav vastus, kus taunitak-
se sellist arhiivi sisemiste asjade avalikku arutelu.
Iseenesestki mõista ilmus järgmises Hommikule-
he numbris veelgi vihasem, üksikasjalikum ja pi-
kem vastulöök R. Kenkmanilt. Selles on rasvaselt
ära toodud, et �arhiivi juhatus ei valda veel vaba-
riigi 16-dalgi aastal sellisel määral riigikeelt, et
saaks selles kirjalikult asju ajada� ning lõpuks käis
Rudolf Kenkman välja oma kõige viimase trumbi:
�linnaarhivaar isegi ei oma teaduslikku tiitlit�.38

Loomulikult jõudis niisugune avalik arvete-
klaarimine otsaga linnavalitsusse, kus tuli seisu-
koht võtta ja otsus langetada, mis taastaks rahu
sisesõda pidavas linna allasutuses. Linnavalitsuse
haridusosakond kandis 12.01.1934 ette järgmist:
�Korduvalt on avaldatud arvamust linnavolikogus,
linnavalitsuses, eelarve- ja hariduskomisjonides,
et linna arhiivi tegevus ei arene vajalises suunas,
et linna arhiivi juhtivate jõudude orientatsioon
pole tendentsivaba ega vasta Tallinna ja Eesti
Vabariigi rahvastiku enamuse huvidele ja kultuuri-
listele püüetele, et arhiivil puudub üksikasjalik

pikaajaline töökava teaduslikkude uurimuste ja
toimetiste kohta. Haridusosakond ei suuda ümber
lükata neid arvamusi ja ühineb hariduskomisjoni
viimase koosoleku otsusega pidada vajalikuks koos-
tada arhiivi töökava ja määrata kindlaks selle asu-
tise töö suund. Säärasel asutisel nagu arhiivil töö-
kava peab haarama pikka ajavahemikku. Pole aga
loomulik, kui töökava koostavad ühed ja teostama
selle on sunnitud teised isikud. Praegune arhiivi
juhataja hr. O. Greiffenhagen seisab puhkusele
mineku eel, sellepärast poleks otstarbne nõuda
temalt töökava koostamist. Haridusosakond leiab,
et arhiivi tegevuses märgitud puudusi saaks kõr-
valdada õige pea, kui kiirustataks senise arhiivi juhi
puhkuseleminekut ja asendataks teda uue aja-
kohase jõuga.�39

16. jaanuaril 1934 toimunud istungil otsustas
Tallinna linnavalitsus panna linna arhivaar
O. Greiffenhagenile ette minna pensionile.40

29. jaanuaril saatis linnapea Otto Greiffenhagenile
vägagi taktitundelise, kuid siiski ühemõttelise kir-
ja: �Pidades silmas Teie pikaajalist ja viljakat tee-
nistust linna arhivaarina, mis õigustab Teid juba
ärateenitud puhkepalga saamisele, linnavalitsuse
ülesandel soovitan Teile esineda ametist lahkumi-
se ja pensioni määramise palvega.�41  Tallinna lin-
navalitsuse ettepanekul tegi haridus- ja sotsiaal-
ministeerium otsuse: �Otto Greiffenhagen on tee-
ninud pensioniõiguslistel kohtadel Eesti ja Vene
ajal kokku üle 30 aasta, sellest Eesti ajal 15 aastat
6 kuud ja 20 päeva. Teenistusest lahkub Otto
Greiffenhagen 1. juulist 1934 haiguse tõttu.� Uueks
linnaarhiivi direktoriks määrati aga mitte Rudolf
Kenkmaa, vaid Eesti kodakondsusesse astunud
taanlasest linnaarhiivi abijuhataja Paul Johansen.42

Pensioneerunud Greiffenhagen sai nüüd pü-
henduda oma harrastustele, mille seas oli juba lap-
sepõlvest olnud muusikal väga eriline koht. Ta oli
hakanud muusikaga tegelema 12�13-aastasena ja
sai selleks eelkõige tõuke emalt ning vanemalt
vennalt. Kogu pere oli musikaalne: kolm venda
esinesid instrumentaaltriona, kaks õde ja kaks
venda laulsid segakvartette. Otto õpetajaks oli vend
Heinrich, Niguliste kiriku organist. Otto õppis ven-
na käe all klaveri- ja t�ellomängu ning muusika-
teooriat ja katsetas ka ise laulude, t�ello- ja orkest-
ripalade loomist. Otto Greiffenhageni muusikuelu
oli seotud Revaler Verein für Kammermusiki tege-
vusega alates selle asutamisest 1888. 1894. aastal
kiratsema jäänud Verein sai endale uuesti jalad alla
alles uue aastasaja hakul, just siis oli välisõpingu-
telt tagasi saabunud Otto Greiffenhagen. 1902 va-
liti Vereini uus juhatus, kuhu Otto Greiffenhagen
kuulus sekretärina. Otto Greiffenhagen osales
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kontserttegevuses t�ellistina alates 1900. aasta 28.
novembril antud avakontserdist. 1930. aastal vali-
ti ta Verein i auliikmeks. Aga muusikunagi oli
Greiffenhagen ajaloolane � tema koostatud on
Revaler Verein für Kammermusik i tegevuse aja-
looline ülevaade koos statistiliste tabelitega.43 Ka
muusikaajaloolasena oli Otto Greiffenhagen teed-
rajav: 1903. aastal ilmus tema artikkel �Tallinna
linnamuusikud minevikus� 44, mida võib pidada
esimeseks põhjalikuks käsitluseks Tallinna muu-
sikaloost.45

Otto Greiffenhagen tegutses ligi kolmküm-
mend aastat muusikakriitikuna, kellel olid põhja-
likud detailideni küündivad teadmised, ka olevat
tal olnud absoluutne kuulmine.46  Muusikaajaloo-
lane Hillar Saha47  annab Otto Greiffenhageni te-
gevusele muusikakriitikuna järgmise hinnangu:
�Kuna ta oli muusikaharrastaja (võttis t�ellistina
osa kohaliku kammermuusikaseltsi üritustest) ja
kursis välismaa kontserdieluga, mitme ajalooala-
se uurimuse autor (pealegi oli tema vend Heinrich
võimekas helilooja ning konservatooriumis
ettevalmistuse saanud organist), siis kannavad
O. Greiffenhageni arvustused alati asjalikku, mit-
meti progressiivset mõju avaldavate sisukate refe-
raatide ilmet. Imestama paneb selle mehe produk-
tiivsus: sadadesse ulatuvate arvukate kriitikate ja
retsensioonide kõrval avaldas ta hulga kirjutisi ko-
dumaa ajaloost ning toimetas trükki mõned teo-
sed seoses oma põhilise kutsealaga. Lisaks veel
reisid ja kirjavahetus.�48

Otto Greiffenhagen suri 10. juunil49  1938. aas-
tal Saksamaal Weseri jõe ääres asuvas Hamelni lin-
nas, kus ta oli oma sugulasi-sõpru külastamas. Otto
Greiffenhagen maeti Hamelni Deisterstrasse sur-
nuaeda.50  Paul Johansen kirjutab nekroloogis oma
kauaaegsest kolleegist: �Innustajana ei olnud tal-
le võrdset. Kes teda tema parimatel aastatel tund-
sid, teavad, kui vaimukalt ja targalt ta võis rääki-
da, kui hämmastavalt palju teadis ta teaduslikke
üksikasju, ja kui meelsasti oli ta valmis jutustama
ning andma nõu. Paljud arhiivi ja raekoja külasta-
jad, alates kroonitud peadest nagu keiser Nikolai
II, lõpetades Ameerika turistide ja koolilastega �
kõik nad mäletavad teda tänulikult.�51

Otto Greiffenhagen rikastas oma tegevusega
Eesti arhiivindust, ajalooteadust, seltsielu, muu-
sikakultuuri ja ajakirjandust. Tema suur uurimus
mahuka monograafia kujul jäi küll kirjutamata,
kuid ilmunud lühiuurimuste ja artiklite temaati-
ka mitmekülgsus ja nende koguarv paneb hämmas-
tama � ja mitte ainult kvantiteedi poolest. Pidades
silmas Otto Greiffenhageni olulist osa Tallinna
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Linnaarhiivi kujundamisel selle juhatajana 34 aas-
ta jooksul, tähistati tema tööleasumise sajandat
aastapäeva 1. märtsil 2000 väikese ettekandekoos-
oleku ja näitusega Tallinna Linnaarhiivis. Prof.
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Kindlasti olid vaid vähesed enne Jaan Krossi näi-
dendi �Vend Enrico ja tema piiskop� lavaletulekut
kuulnud peapiiskop Eduard Profittlichi nime. Kuid
just selle traagilise isikuga on seotud katoliku kiri-
ku taaselustamiskatse Eestis XX sajandil, millele
tõmbas kriipsu peale Teine maailmasõda ja alanud
Nõukogude okupatsioon. Juhuse tahtel valmis pea-
aegu samaaegselt Jaan Krossi näidendiga, mis pea-
piiskop Profittlichi osas suuresti toetub ajaloolis-
tele faktidele, Saksamaal Profittlichile pühendatud
ajaloouurimus.

1999. aastal kaitses ajaloolane Lambert Klinke
Gießeni ülikooli juures oma magistriväitekirja
�Erzbischof Eduard Profittlich und die katholische
Kirche in Estland 1930�1942� (Peapiiskop Eduard
Profittlich ja katoliku kirik Eestis 1930�1942).
Gießeni ülikoolis õppis Klinke esialgu meditsiini
ja seejärel aastatel 1993�1999 ajalugu, keskendu-
des Ida-Euroopale. 1992. aastal sattus ta Tartu las-
tekliinikule määratud meditsiiniabi transpordi
saatjana õieti juhuslikult Eestisse, kuid sellest kü-
laskäigust tekkis tal püsiv huvi siinse maa ja rah-
va vastu. Sellest ajast peale on Klinke regulaarselt
Eestit külastanud, 1994. aastal töötas ta Tartu Üli-
kooli Teabetalituse juures. Praegu on Klinke
Gießeni ülikooli teadustöötaja ja koostab oma dok-
toritööd teemal �Katoliku kiriku osa Balti riikide
identiteedi kujundamisel aastatel 1918�1940�.

Oma magistritöös annab Klinke Profittlichi isi-
ku kaudu ühtlasi ülevaate katoliku kiriku taasta-
mis- ja arengupüüdlustest Eesti sõdadevahelisel
iseseisvusperioodil. Töö on üles ehitatud krono-
loogilisel printsiibil.

I peatükk vaatleb sissejuhatavalt poliitilist ja
kiriklikku situatsiooni Eestis pärast Esimest maa-
ilmasõda. Kirikuõiguslikult oli katoliku kirik Ees-
tis alates 1783. aastast kuulunud Mogiljovi
diötseesi alla. Pärast tsaaririigi kokkuvarisemist
läks katoliku kirik Eestis 1918 Riias loodud
diötseesi alla.

II peatükk on pühendatud juba Profittlichi ajas-
tule Eesti katoliku kirikus. Eduard Profittlich sün-
dis 1890. aastal Birresdorfis Reinimaal, 1913. as-
tus jesuiitide ordusse ja 1916 pühitseti alamdia-
koniks. Tema haridustee lõppes Krakovis 1923/
1924 filosoofia- ja teoloogiadoktoriks promo-
veerumisega. 1930. aastal saadeti ta, osalt ka tänu
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