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A R V U S T U S E D  

Esinduslik teos Baltimaade 
kultuuriloost varasel 
uusajal

Kulturgeschichte der baltischen Länder in der 
Frühen Neuzeit. Mit einem Ausblick in 
die Moderne. Herausgegeben von Klaus 
Garber und Martin Klöker. Max Niemeyer 
Verlag, Tübingen, 2003. 596 lk. 

T eose pealkirja lugedes tekib petlik mulje, et 
on ilmunud terviklik ülevaade Baltimaade 

varase uusaja kultuuriajaloost, kuid lähemal 
tutvumisel ilmneb siiski, et tegemist on järje-
kordse artiklikogumikuga. Kogumiku väljaand-
jad Osnabrücki ülikooli kirjandusloo professor 
Klaus Garber ja tema noorem kaastöötaja 
Martin Klöker on paljudele Baltikumi vanema 
ajaloo uurijatele juba vanad tuttavad. Klaus 
Garber, kes on aastakümneid tegelnud vanema 
saksakeelse kirjanduse väljaselgitamisega ku-
nagise saksa kultuuriruumi idaaladel, külastas 
sel eesmärgil Eesti ja Läti raamatukogusid 
Nõukogude aja lõpus juba 1984. aastast alates. 
Suure uurimisprojekti ühe töötulemusena on 
hiljaaegu ilmunud bibliograafilised käsiraa-
matud Tallinna, Tartu ja Riia 17. ja 18. sajandi 
juhukirjandusest.1

Ka koguteos Baltikumi varase uusaja kultuu-
riloost on selle koostajate arvukate raamatuko-
gu- ja arhiivireiside ning selle põhjal tekkinud 
isiklike kontaktide tulemus. Tavaliste konverent-
sipublikatsioonidega võrreldes taotlevad Garber 
ja Klöker oma teosega mõnevõrra suuremat 
ülevaatlikkust, kuid paratamatult keskendub 
enamik artikleid üksikteemadele ja paljud Balti 
varase uusaja kultuuriloo tahud jäävad üldse 
vaatluse alt välja. 

Teose koostajad on lugejana silmas pidanud 
saksakeelset Balti kultuuriajaloo huvilist, kes ei 
ole ilmtingimata Balti ajaloo spetsialist. Ilmselt 
just neile on mõeldud orienteerumishõlbustuse-
na baltisaksa ajalookirjutuse vanameistri Heinz 
von zur Mühleni artikkel “Baltimaad, selle 

elanikud ja ajalugu”, mis annab linnulennulise 
ülevaate Balti ajaloo põhietappidest. 

Lähtuvalt Garberi ja Klökeri kauaaegsest 
raamatukogunduslikust ja raamatuajaloolisest 
missioonist Eestis ja Lätis on nende väljaantud 
koguteos suuresti raamatu- ja üldse tekstikesk-
ne. Teose üks raskuspunkte on raamatu- ja 
raamatukogude ajaloo käsitlemine. Selle teema 
juhatab sisse Klaus Garberi artikkel “Vigastatud 
traditsioon”, mis vaatleb varauusaegse kirjavara 
saatust Baltikumi arhiivides ja raamatukogudes. 
Baltikumi aastasadadepikkune tihe kultuuri-
kommunikatsioon ja sümbioos Saksamaaga said 
esimese suure hoobi baltisakslaste lahkumisega, 
sõda tõi endaga kaasa suuri purustusi ja Nõu-
kogude okupatsioon katkestas suuresti üldse 
varasema traditsiooni, mida ei suutnud korvata 
ka selliste baltisaksa kultuuri entusiastide nagu 
Kyra Roberti ja Meta Taube ennastsalgavad pin-
gutused Teaduste Akadeemia raamatukogudes 
Tallinnas ja Riias. 

Raamatuajaloole on pühendatud nii laie-
maid valdkondi ja perioode haaravaid käsitlusi 
kui ka kitsapiirilisi detailuurimusi. Liivi Aarma 
artikkel toob ulatuslikult andmeid trükkalite, 
raamatukauplejate ja -köitjate tegevuse kohta 
Saksamaa ja Tallinna/Eestimaa raamatuvahe-
tusest  15.–17. sajandil, kuid kujuneb kohati 
lugejat üsna väsitavaks faktirägastikuks. Aarma 
toob teaduskäibesse ka uusi arhiiviandmeid ja 
püstitab mitmeid huvitavaid, kuid pisut küsita-
vaid teese. Näiteks tundub mulle kahtlane, kas 
köidetud ja köitmata raamatute hinnavahe ikka 
oli enamjaolt kümnekordne või veelgi suurem, 
nagu väidab Aarma (lk. 48, 55–56), sest sellisel 
juhul oleks pidanud raamatuköitjate elukutse 
trükkalitega võrreldes olema lausa ülikasumlik. 
Aarma püüab ümber lükata Friedrich Puksoo 
väidet, et professionaalne raamatukaubandus 
kujunes Tallinnas välja alles 18. sajandi teisel 
poolel (lk. 56), tuues näiteid juba 16. sajandi 
Tallinna raamatukaupmeestest, kuid Aarma ei 
arenda oma artiklis välja selgeid kriteeriume, 
mille abil eristada elukutselisi raamatukauple-
jaid niisamuti raamatukauplemisega tegelenud 
trükkalitest ja köitjatest. 

Tiiu Reimo annab rikkalikele arhiiviuuri-
mustele tuginevas artiklis süveneva ülevaate 
raamatutrüki ja -kirjastamise kohta Tallinnas 
18. sajandi teisel poolel. Tallinnas kirjastati ja 

1 Handbuch des personalen Gelegenheitsschrifttums in europäischen Bibliotheken und Archiven. Hrsg. von 
Sabine Beckmann und Martin Klöker unter Mitarbeit von Stefan Anders. Bd. 7. Reval – Tallinn. Hildesheim, 
Zürich, New York, 2003; Bd. 8. Dorpat – Tartu. Hildesheim, Zürich, New York, 2003; Bd. 12–15. Riga – Rīga. 
Hildesheim, Zürich, New York, 2004. 
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trükiti sel ajavahemikul üle 1500 teose, millest 
92 olid eestikeelsed. Reimo igati pädevas käsit-
luses leidub siiski paar kohta, mida söandaksin 
kahtluse alla seada. Kui ta väidab (lk. 79), et 
raamatute kirjastamine ja trükkimine ei olnud 
Tallinnas tulutoov ettevõtmine ja tavaliselt 
tuldi ainult kuidagi ots otsaga kokku, siis võiks 
vastu küsida, millest siis trükkalid üldse ela-
tusid. Paljud saksakeelsed trükised ei andnud 
kindlasti erilist kasumit, kuid suuretiraažiliste 
eestikeelsete raamatute trükkimine oli vägagi 
tulus ettevõtmine. Samuti tundub küsitav ha-
ritlaste suur arv Tallinnas – 674 literaati, mida 
Reimo peab veel tühiseks. 18. sajandi lõpu 
Tallinna kohta, kus elas alla 10 000 elaniku, on 
see minu meelest ülisuur arv: nii oleks haritlaste 
suhtarv ilma ülikoolita Tallinnas olnud palju 
suurem kui Saksamaa ülikoolilinnades. Reimo 
viitab siinkohal Raimo Pullati raamatule Eesti 
linnade ajaloost 18. sajandil, kuid selle teosega 
tutvudes ilmneb, et ka Pullat peab seda arvu 
liiga suureks. 

Institutsioonide ja eraraamatukogude aja-
loole on pühendatud Kaja Tiiseli bibliograafilise 
suunitlusega artikkel Tallinna toomkooli raama-
tukogust, mis jõudis lõpuks Eesti Akadeemi-
lisse Raamatukokku, ja Sirje Lusmägi artikkel 
Eesti Rahvusraamatukogus säilitatavast Narva 
kirikuraamatukogu raamatute saatusest, mis 
kirjeldab pikemalt ka mitmeid Narva kultuuri-
ajaloolisi seiku. Paraku on Lusmägi sealjuures 
täiesti loobunud võimalusest kasutada Narva 
arhiivimaterjale Eesti ajalooarhiivis. 17. sajandil 
elanud Nikolaus Spechti raamatupärandit Eesti 
Akadeemilises Raamatukogus käsitleb Kyra 
Roberti varem eesti keeles ilmunud artikkel. 
Tunduvalt laiema haardega, kuid pealiskaud-
sem on Viesturs Zandersi artikkel “Eraraama-
tukogud Läti kultuuriajaloolises kontekstis”. 
Zanders kirjeldab baltisakslaste suuremaid 
eraraamatukogusid 17. sajandist kuni 19. sajandi 
keskpaigani, toetudes peamiselt trükis ilmunud 
raamatukogude müügikataloogidele. 

Kogumikus ilmunud raamatuajaloolisi 
artikleid lugedes torkab silma nende raamatu-
kesksus, lugemiskultuuri ajaloo etapid ja selle 
lähem eritlus ei ole seevastu autorite tähelepa-
nu eriti köitnud. Üks suur uurimisdefitsiit on 
endiselt Baltimaade kõigi aegade kuulsaima 
kirjastaja ja raamatukaupmehe Johann Friedrich 
Hartknochi tegevust käsitlev süvauurimus; tema 
Riia kirjastuse kohta puudub isegi teaduslikele 
nõuetele vastav bibliograafia ning uurijad vii-
tavad ikka veel Arthur Poelchau 1918. aastal 
ilmunud puudulikule bibliograafiale. 

Koguteose teine raskuspunkt on Balti 17. 
sajandi kirjanduslool, mida esindab rida kõr-
getasemelisi uurimusi. Martin Klöker ja Klaus 
Garber tegelevad saksa barokkluuletaja Paul 
Flemingi Tallinna perioodi aspektidega. Klöker 
esitleb juhukirjanduse uurimise projekti käigus 
leitud Flemingi oodide anonüümset esmatrükki, 
Garberi essee analüüsib vaimukalt Flemingi luu-
let, paigutades selle nii saksa barokk-kirjanduse 
kui ka Tallinna kultuuriajaloo konteksti. 

Marju Lepajõe annab Reiner Brocmannile 
pühendatud kokkuvõtlikus artiklis ülevaate ka 
luule ajaloost Vana-Liivimaal ning kõrvutab 
akadeemilist juhuluulet Tartus ja Tallinnas 
17. sajandil. Ta jõuab järeldusele, et võrreldes 
rahvakeelse eesti ja saksa ilukirjandusega on va-
rasemat ladinakeelset luulet Eesti- ja Liivimaal 
teenimatult vähe uuritud. Lepajõe on (ilmselt 
õigustatud) arvamusel, et juhuluule sündi Ees-
tis 1630. aastatel ei tuleks seostada ainult Paul 
Flemingi Tallinnas viibimisega 1635–1636, vaid 
selle nähtuse põhjusi tuleks otsida avaramast 
sotsiokultuurilisest vaatepunktist lähtudes. 

Heinrich Stahli isiku ja loominguga te-
gelevad Raimo Raag ja Piret Lotman. Raag 
kasutab – erinevalt koguteose teistest auto-
ritest, kes kirjutavad traditsiooniliselt Stahl 
– nimekuju Stahell, nagu Harjumaa praost ja 
hilisem Ingerimaa superintendent ise enamasti 
oma kirjadele alla kirjutas. Raagi artikkel on 
ülevaatlikum, andes põhjaliku ülevaate Stahli 
käsitlevast historiograafiast ja uurimisproblee-
mistikust. Lotman analüüsib Stahli jutlusekogu 
“LeyenSpiegel” kaasaegse saksa luterliku 
jutlusekirjanduse taustal. Ta kaitseb Stahli va-
rasemate uurijate lihtsustavate süüdistuste eest, 
näidates muu hulgas, et plagiaadisüüdistused on 
17. sajandi kultuurikontekstis, mil kompilatsioon 
oli tekstide koostamisel enesestmõistetav mee-
tod, lihtsalt asjatundmatud. 

Lea Kõivu mahukas käsitlus Urvaste pastori 
Johannes Gutslaffi raamatust “Kurtzer Bericht” 
(1644) viib meid kirjandusloost juba mentalitee-
diajaloo valda. Gutslaffi raamatut on uurijad 
seni väärtustanud kui suurepärast allikat eest-
laste paganlike uskumuste tundmaõppimiseks. 
Kõiv analüüsib Gutslaffi teost hoopis laiemalt: 
sedastades, et ebausk oli laialt levinud ka tolle-
aegsete baltisakslaste kõigis seisustes, joonistab 
ta välja Gutslaffi maailmavaate. Ta näitab, et 
Gutslaff oli tõsiusklik luterlane, kes mõtestas ka 
Võhandu jõe sündmusi eelkõige teoloogilisest ja 
piiblikesksest vaatepunktist, kuid samas kasutas 
Urvaste pastor, kes oli hästi kursis oma aja 
teadussaavutustega, oma seisukohtade kinnita-
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miseks ka empiirilisi ja mõistuslikke argumente. 
Olgu siinkohal veel lisatud, et kõiksugu loodus- 
ja muude õnnetuste käsitamine jumala karistu-
sena (Gottesgericht) inimestele nende pattude 
eest, mis oli nii omane luterliku ortodoksia ja 
vist ka pietismi mõtteviisile, püsis Baltimaades 
veel kuni 18. sajandi keskpaigani. 

Kultuurikontakte praeguse Rumeenia 
territooriumi ja Liivimaa vahel riivab Lore 
Poelchau biograafiline artikkel Siebenbürgeni 
Saksimaa pastori ja kirjamehe Georg Soteriuse 
paariaastase Liivimaal viibimise episoodist 17. 
sajandi lõpul. 

16. sajand on seevastu kogumikus üsna 
põgusalt esindatud. Selle ajastuga tegeleb esma-
joones Karsten Brüggemanni artikkel Balthasar 
Rüssowi Liivimaa kroonikast, kes nendib, et oma 
populaarsuse (eriti Eestis) võlgneb Rüssowi 
kroonika Paul Johanseni ja seejärel Jaan Krossi 
väitele, et kroonik olevat olnud eesti päritolu. 
Brüggemannile näib sellesuunaline argumen-
tatsioon Johanseni Rüssowi-biograafias küll 
imponeerivat, kuid lõplikke tõendeid Rüssowi 
eesti päritolu kohta võib tema arvates vaevalt 
kunagi leida. Ajaloolisest seisukohast ei olegi 
Rüssowi etniline päritolu nii oluline, sest kroo-
niku eneseteadvust ei määranud 16. sajandile 
veel võõrad rahvuskategooriad; pigem käsitas 
Rüssow end, nagu seda on sõnastanud Ameerika 
ajaloolane William Urban, “Tallinna patrioodi-
na”. Brüggemann jõuab järeldusele, et Rüssow 
võis küll teiste kroonikutega võrreldes eestlaste-
le pisut rohkem tähelepanu pöörata, kuid tema 
kroonika on kirjutatud oma ajastu poliitilise ja 
kultuurilise kõrgkihi seisukohalt.

Mitmed artiklid käsitlevad kirjamehi ja 
kultuurikontakte valgustusajastul. Kuulsa 
rahvavalgustaja Gotthard Friedrich Stenderi 
rolli läti kirjakeele arengus analüüsib kriitiliselt 
Wolfgang P. Schmid. Ta jõuab järeldusele, et 
Stender oli rohkem, kui ta ise arvas, antiikse 
ladina grammatikatraditsiooni kütkeis. Herderi 
kuulsat balti rahvalaulude kogumise aktsiooni 
käsitleb Beate Paškevica, kes kirjeldab rahva-
laulude kogumise korralduslikku külge Liivi-
maa Läti osas. Paškevica artiklile, mis täiendab 
Leonid Arbusow juuniori põhjalikku uurimust, 
oleks aga kasuks tulnud, kui ta oleks vaevunud 
kasutama nende rahvalaulude ühe peamise 
vahendaja Hupeli kirju Läti Riiklikus Ajaloo-
arhiivis ja Läti Akadeemilise Raamatukogu 
käsikirjade osakonnas. Rahvalaulu teemat puu-
dutab ka Sirje Rutiku artikkel saksa kirikulaulu 
rollist eesti kultuuriloos, mis vaatleb eestikeelse 
kirikulaulu arengut paralleelselt kunstluule 

tekke ja eesti rahvalaulu retseptsiooniga. Rutiku 
probleemipüstitus on oluline, sest kirikulaul 
mõjutas kindlasti eesti keelt, kirjasõna ja ka 
eestlaste mentaliteeti rohkem, kui seda seni on 
teadvustatud, kuid artiklit lugedes häirib tema 
kohati kitsalt etniline lähenemine. Näiteks põlg-
lik suhtumine rahvalauludesse ei olnud ainult 
Baltimaadele omane nähtus, vaid nii suhtusid 
rahvaluulesse kuni 18. sajandi teise pooleni kogu 
Euroopa haritlased. 

Roger Bartletti artikkel kujutab endast väi-
kest täiendust tema ja Erich Donnerti poolt välja 
antud monumentaalsele allikapublikatsioonile 
Torma pastori Johann Georg Eiseni teostest ja 
kirjadest. Bartlett keskendub siin pärisorjuse 
kriitika eritlusele selle Liivimaa oludes radikaal-
se mõtleja maailmavaates. Christina Kupffer 
käsitleb Tartu juristi ja ajaloolase Friedrich 
Konrad Gadebuschi mahukaid ajalooteoseid 
ja -kontseptsioone ning jõuab järeldusele, et 
Gadebusch oli 19. sajandi baltisaksa teadusliku 
ja allikakriitilise ajalookirjutuse teerajaja. 

Gadebuschi suuna jätkajad 19. sajandil olid 
teatavas mõttes Johann Friedrich von Recke ja 
Karl Eduard von Napiersky, kelle neljaköiteline 
biobibliograafiline Liivi-, Eesti- ja Kuramaa 
kirjanike ja õpetlaste leksikon on kõigile Balti 
vanema kultuuriajaloo uurijatele juba ammu 
kujunenud kindlaks mõisteks. Selle leksikoni 
koostamisloost annab ettekujutuse Gert von 
Pistohlkorsi artikkel, mis käsitleb kahe nii 
vanuselt kui ka isiksuselt erineva kirjamehe 
koostööd 19. sajandil üha professionaliseeruva 
baltisaksa ajalookirjutuse taustal, tuues köit-
vaid tsitaate Recke ja Napiersky käsikirjalisest 
kirjavahetusest. 

Mõned koguteose artiklid ulatuvad juba 
varase uusaja ajaraamidest välja. Ülle Sihveri 
artikkel “rahvusliku ärkamise” kontseptsiooni-
dest Eestis püüab piiritleda Jannseni, Köhleri, 
Jakobsoni ja Hurda seisukohti eestlaste rah-
vusliku orientatsiooni ja tuleviku kohta. Sihver 
toetub nende rahvusliku liikumisaja juhtkujude 
varem trükis avaldatud kirjadele ja artiklitele, 
kuid tema käsitlus jääb pinnapealseks ja referee-
rivaks. Selle põhjus tundub olevat eesti rahvus-
likku liikumist käsitleva erialakirjanduse mitte-
tundmine, välismaisest rahvuse ja natsionalismi 
tekkele ja arengule pühendatud külluslikust 
teaduskirjandusest üldse rääkimata. Rahvusliku 
liikumise ajalookirjutuse korüfeede, nagu Hans 
Kruus, Ea Jansen jpt., asemel viitab Sihver pide-
valt Eesti Nõukogude Entsüklopeedia köidetele 
(!).Täiesti arusaamatuks jääb mulle ka Sihveri 
nending (lk. 463), et Eesti oli 19. sajandi teisel 
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poolel ära jagatud kahe suurvõimu, Saksamaa 
ja Venemaa vahel. 

Eruditsiooniga lummavad seevastu Armin 
von Ungern-Sternberg ja Michael Garleff. 
Ungern-Sternberg käsitleb Baltikumi kuvandit 
ja “baltlase” kuju saksa ilukirjanduses aastatel 
1700–1850. Ta esitab rikkalikult väljanoppeid 
Baltikumi ja baltlasi puudutavatest kohtadest nii 
kuulsate kui ka tänapäeval juba unustatud saksa 
kirjanike teostes. Tema allusiooniderohkest teks-
tist jääb mulje, et saksa kirjanike silmis polnud 
Baltikumi kuvandil kunagi eriti selgepiirilisi 
kontuure. Romantismiajastust alates hägustus 
see pilt veelgi ning Baltikumis hakati nägema 
Venemaa osa koos kõigi sellega kaasnevate 
stereotüüpidega. Garleff analüüsib mälukultuuri 
ja stereotüüpide uurimise kaasaegse metoodi-
kaga varustatult mäletamise vorme baltisaksa 
ilukirjanduses, rõhutades ilukirjanduse ja ka tri-
viaalkirjanduse rolli tavainimese ajalooteadvuse 
kujundamisel. Baltisaksa 20. sajandi ajalooliste 
romaanide ja mälestuskirjanduse põhjal tähel-
dab ta, et mitmeid poliitilisi ajaloosündmusi, 
eriti venestusaega 19. sajandi lõpul tõlgendavad 
kõik baltisaksa memuaristid ühe põhimustri 
alusel. Baltisaksa mälestuskirjandus on tema 
hinnangul seisusepiire ületav ja püüab säilitada 
kõigi haritud baltisakslaste ühist kollektiivset 
kultuurimälu. 

Kultuuriajaloo kirjandusloolisest suunit-
lusest hälbivaid tahke käsitlevad ainult paar 
artiklit. Kunstiajalugu esindab kogumikus ain-
sana Krista Kodrese ülevaatlik käsitlus Tallinna 
elamuarhitektuurist uusaja algul. Kodrese vaa-
tenurk on laiem traditsioonilisest kunstiajaloost: 
kirjeldades 16. sajandist kuni 18. sajandi alguseni 
toimunud muutusi Tallinna kõrgkihtide esinda-
jate elamute arhitektuuris ja sisustuses, heidab 
ta ühtlasi pilgu ka olmekultuuri ja mentaliteedi 
ajaloole. Kodres näitab, et 17. sajandil, rõhu-
tatud seisuseteadvuse ajastul muutub Tallinna 
jõukamate elanike elamukultuuris valdavaks 
püüdlus suuremale esinduslikkusele, kusjuures 
kaupmeestele saab eeskujuks aadlike elustiil. 
Oma järeldustes toetub Kodres ka majaomani-
ke pärandinimestikele Tallinna Linnaarhiivis. 
Pārsla Pētersone Läti ajalooarhiivi materjalidele 
toetuv artikkel käsitleb riikliku postiühenduse 
loomist Liivimaal 17. sajandil. Rootsiaegse 
postiühendusega pandi alus maanteede ja pos-
tijaamade korrastatud võrgule, mis kestis edasi 
ka Vene ajal. 

Koguteoses torkab silma eesti autorite  suu-
rem osakaal lätlastega võrreldes, mistõttu Eesti 
ala on raamatus tunduvalt paremini kajastatud 

kui Läti ala. Meeldiv on tõdeda, et enamik auto-
reid vaatleb Baltikumi ajalugu laiemas üleeuroo-
palises kontekstis, kuid kohati esineb ikka veel 
endist kitsapiirilist etnilist lähenemisviisi. Neile 
lugejatele, kes on hästi kursis Baltimaade varast 
uusaega käsitleva teaduskirjandusega, tulevad 
paljud teoses ilmunud artiklid tuttavad ette, sest 
suur osa neist kujutavad endast kokku- või väl-
javõtteid autorite omaette raamatuna ilmunud 
mahukamatest käsitlustest või on varem mingis 
muus versioonis juba ilmunud. Joonealuseid 
viiteid uurides torkab silma artiklite vähemalt 
paariaastane laagerdumisaeg kirjastuses. Pisut 
häirib, et raamatus kasutatakse nimetust Estland 
läbisegi nii ajaloolise Eestimaa provintsi kui ka 
tänapäevase Eesti tähenduses, mis võib eriti 
segadusse ajada välislugejaid, kes Baltikumi 
ajaloolises geograafias nii hästi ei orienteeru. Ka 
mõnes muus osas oleks pisut rohkem oodanud 
ühtlustavat toimetajatööd. Kui kasutada saksa-
keelseid ajaloolisi kohanimesid, esitades esma-
mainimisel sulgudes eestikeelse nimetuse, mis 
vanema ajaloo saksakeelsel käsitlemisel on igati 
õigustatud, siis võiks sama põhimõtet järgida ka 
ajalooliste tänavanimede osas. Krista Kodres 
näiteks eelistab kasutada Tallinna eestikeelseid 
tänavanimetusi, esitades vaid mõnikord sulgudes 
nende saksakeelse vaste. 

Nende märkustega aga ei taheta kuidagi ala-
vääristada koostajate töö väärtust, sest koguteos 
annab lugejale siiski üsna esindusliku ülevaate 
Baltimaade varase uusaja kultuuriajaloo prob-
leemistikust ja ka uurimisseisust. Neile aga, kes 
tahavad saada ajastust kiiresti mingit üldpilti, 
soovitan pigem läbi lugeda Ilmar Talve äsjail-
munud “Eesti kultuuriloo” vastavad peatükid. 
Niemeyeri kirjastuses ilmunud “Baltimaade 
kultuuriloo” ostmine ei tule eesti lugejate puhul 
niikuinii kõne alla, sest selle hind – 148 eurot, 
s. o. 2316 krooni – on lausa jahmatamapanevalt 
kõrge ka Saksa raamatuturu hinnataset silmas 
pidades, mistõttu tavalugeja saab selle teosega 
tutvuda vaid suuremate raamatukogude va-
hendusel. 

Indrek Jürjo

Arvustused


