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V A R I A  

S eptembrikuus toimus mitu valdavalt sak-
sakeelset ajaloolaste ja kirjandusteadlaste 

konverentsi Tallinnas ja Tartus. Nende kõrval 
vääriksid meenutamist ka augusti lõpul aset leid-
nud mitmekesise programmiga baltisaksa kultuuri 
päevad Domus Revaliensis, seda enam, et tegemist 
oli juba seitsmendat korda Tallinnas toimunud 
saksakeelse „festivaliga”. Eeskujuks samalaadsed 
ettevõtmised Saksamaal tegutsevates organisat-
sioonides (Lüneburgis, Magdeburgis jm.), samuti 
Riias, pakuti nädalalõpu vältel kaht akadeemilist 
loengut. Liina Lukas kõneles teemal „Baltisaks-
lased eesti kirjanduses” ja Heinrich Bosse „Majad 
baltisaksa kirjanduses, häärber vee peal filmis
„Polli päevikud””. Järgnesid pidulik koosviibimine 
ehk ball, kontsert, hardushetk Toomkirikus ja väl-
jasõit mõisatesse. Viimastel aastatel on programmi 
lisandunud ka näitus, mis jääb avatuks kauemaks 
kui vaid nädalavahetuseks. Domus Revaliensis’e 
korraldaja ning „produtsent” on Babette von Sass 
Berliinist, tema ametlikuks partneriks Eestimaa 
Sakslaste Selts, kuid igal aastal on selle ürituse 
sisulisele kordaminekule oma panuse andnud ka 
Baltisaksa Kultuuri Selts Eestis. Sel aastal juhtis 
väljasõitu Kõltsu mõisa Eva Keinast, raamatunäi-
tuse „Oli kord... Es war einmal...” koostasid Sirje 
Lusmägi ja Tiiu Reimo.

Põhjus, miks Domus Revaliensis ikkagi laiemat 
kõlapinda pole saavutanud, on tõenäoliselt tegut-
semismudelis endas. Kui kunagised kaasmaalased 
Saksamaal oma organisatsiooni kogunevad, et 
kuulata ettekandeid eestlastelt ja lätlastelt, seob 
neid teatav nostalgia, lahustuda ähvardava rah-
vakillu (sarnaselt väliseestlastele) ühtsusesäde. 
Eestis sellist ühtekuuluvustunnet ei teki, sest 
pole kogukonda, on vaid huvilised. Liiga palju 
on muutunud, õigemini vägivaldselt muudetud, 
et baltisakslaste kohalolek ajaloolisest mälust kus-
tutada. Peab lisama, et enamik nendest vähestest 
baltisakslastest, kes nendeks päevadeks kohale 
sõidavad, peab Eestit oma kodumaaks ja suhtub 
siinsetesse arengutesse siira sümpaatiaga.

See kõik ei tähenda, et Domus Revaliensis’e 
tegevusest ei kristalliseeruks välja väärtuslikku. 

Eelmisel aastal tutvustati baltisaksa kunsti, tänavu 
toimunud raamatunäitus „Oli kord... Baltisaksa 
kirjandus Eestis” oli Tallinna Keskraamatukogu 
väikeses saalis avatud 27. augustist kuni 22. sep-
tembrini, andes suurepärase sissevaate saksakeel-
sesse, Eestiga seotud kirjanduse massiivi. Kokku 80 
köidet olid vitriinidesse paigutatud 10 alajaotuses: 
„Kroonikakirjutajate Eesti”, „Juhuluule kuldaeg”, 
„Valgustusajastu”, „Eesti ja eestlased”, „Luule- ja 
proosakogumikud”, „Mälestused” jne. Kõrvuti 
võis näha haruldusi Eesti Rahvusraamatukogust 
ja Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu 
Baltika ja haruldaste raamatute osakonnast – B. 
Russowi ja Chr. Kelchi ajaraamatuid ning Läti 
Henriku kroonika esitrükki, igale eesti ajaloolasele 
tuttavaid A. W. Hupeli, J. G. W. Herderi, J. Chr. 
Petri tüvitekste, aga ka ilukirjandusteoste originaa-
le, mis on kättesaadavad eestikeelses tõlkes (W. 
Bergengruen, B. J. v. Krüdener, S. v. Vegesack, 
T. v. Bodisco jt.). Näituse koostajad võtsid nelja 
sajandit hõlmava (17.–20. sajand) ülevaate aluseks 
Eestiga seotud baltisaksa kirjameeste teosed, tu-
ginedes ajaloolase Ea Janseni poolt esile toodud 
tõdemusele, et baltisaksa raamatut eristab „päris-
saksa” raamatust teatav „Balti eneseteadvus” või 
„Balti kodu tunnetus”, ehkki mõiste „Balti” võeti 
kasutusele alles 19. sajandi keskel. Paljud neist 
kirjanikest on tänapäeva Eestis tundmatud või 
unustuse hõlma vajunud, seda enam et kirjuta-
misainet pakkunud seltskonnaelu, perekondlikud 
sidemed ning mälestused on vaid õige vähesel 
määral eestlaste olemisega seotud. 

Praeguse noorema põlvkonna humanitaa-
ride teadmised pärinevad suuremas osas ang-
loameerika (vähem vene) raamatuvaramust, 
ehkki kohalik empiiriline materjal on seotud 
Saksamaaga. Seega võiks neile soovitada ka 
baltisaksa kirjavara lugemist, nagu rõhutasid ka 
näituse koostajad Tiiu Reimo ja Sirje Lusmägi. 
Need raamatud pole enam luku ja riivi taga, vaid 
ootavad lugejat, et avada üsna ootamatuidki 
vaateid meie ühisele ajaloole.
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