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Hiline, kuid soliidne 
kummardus Liivimaa 
ajaloo suurmeistrile

Leonid Arbusow (1882–1951) und die 
Erforschung des mittelalterlichen Livland 
(Quellen und Studien zur baltischen 
Geschichte, 24). Hrsg. von Ilgvars Misāns 
und Klaus Neitmann. Böhlau, Köln [etc.], 
2014. 383 lk.

Kui ajaloouurijale pühendatakse tema 125. 
sünniaastapäeval rahvusvaheline konverents, 

mille põhjal ilmub mahukas artiklikogumik, 
peab tegemist olema silmapaistva teadlasega, 
kelle pärand on aktuaalne ka tänapäeval. Leonid 
Arbusow noorem on kindlasti sellise kaliibriga 
ajaloolane: teda võib ilmselt kahtlusteta lugeda 
mitte ainult oma ajajärgu, vaid kõigi aegade 
üheks olulisimaks keskaegse Liivimaa uurijaks. 
20. sajandil ei lasknud poliitilised tõmbetuuled 
tema pärandit kõikjal sobilikult väärtustada, ent 
nüüdseks on olud muutunud, mida näitab kas 
või tõik, et käesoleva kogumiku on ühiselt välja 
andnud Läti ja Saksa medievistid Ilgvars Misāns 
ja Klaus Neitmann.

Koguteose artiklite aluseks on 2007. aasta 
novembris Riias toimunud konverentsil „Leonid 
Arbusow d. J. und die Erforschung des mittelal-
terlichen Livland” peetud ettekanded. Neist 
enamik on jõudnud ka kogumikku, ent välja on 
jäänud Andris Levānsi („Leonid Arbusow und 
die mittelalterliche Geschichtsschreibung”), 
Andris Šnē („Leonid Arbusow and the prehis-
tory of Latvia: State of research then and now”) 
ja Gustavs Strenga ettekanded („Dead men at 
the power: Memoria of the dead town council-
lors in the late medieval Riga and Reval”).

Kogumik on temaatiliselt jaotatud kaheks 
osaks: esimesse („Leonid Arbusow und sein 
historiographisches Erbe”) koondatud artik-

lid käsitlevad Arbusowi teadusliku tegevuse 
erinevaid aspekte ja pärandit, teine („Neuere 
Forschungen zur Geschichte des mittelalter-
lichen Livland”) sisaldab aga uusi käsitlusi 
keskaegse Liivimaa ajaloost. Teose lõppu on 
lisana paigutatud Arbusowi tööde bibliograafia 
aastatest 1910–1955 (lk. 359–379), kust muu 
hulgas selgub, et Arbusow kirjutas aukartust-
äratava hulga keskajateemalisi isikuartikleid 
nii läti- kui ka eestikeelsete teatmeteoste jaoks. 
Bibliograafiale järgneb nimekiri Arbusowit 
ennast käsitlevatest kirjutistest (lk. 380–381), 
ent neist puudub vähemalt üks: 1985. aastal 
ilmunud Eesti Nõukogude Entsüklopeedia 
isikuartikkel.1

Raamatu esimese osa avab mõlema väl-
jaandja kirjutatud eessõnale järgnev Klaus 
Neitmanni artikkel „Das Wissenschaftliche 
Lebenswerk Leonid Arbusows. Themen und 
Methoden seiner Forschungen zur Geschichte 
Livlands” (lk. 19–77), mis on esimene pikem eri-
käsitlus noorema Arbusowi teaduslikust tege-
vusest. Käsitlemist leiavad noorema Arbusowi 
tegevus allikapublikatsioonide väljaandmisel, 
uurimused Liivimaa reformatsioonist ja Henri-
ku kroonika problemaatikast,2 Livonica tuvasta-
mine Vatikani arhiivides, kesk- ja varauusaegse 
Liivimaa-alase kartograafia uurimine ning ka 
mittesakslaste küsimus. Huvitav on märkida, 
et muu hulgas rõhutas Arbusow oma Läti 
esiajaloo käsitluses3, et 12.–13. sajandi läänek-
ristliku (saksa) vallutuse puhul võib näha kahte 
positiivset aspekti põlisrahvaste jaoks: see sidus 
Baltikumi tagasipööramatult Lääne-Euroopa 
kultuuriruumiga ning uue võimu all kujunes 
erinevatest hõimudest ühtne Läti rahvas ehk 
loodi alus Läti rahvusriigile. Omal ajal leidsid 
mõlemad seisukohad Läti ajaloolaste seas po-
sitiivse hinnangu ning vähemalt esimest neist 
rõhutatakse mitte ainult Läti, vaid ka Eesti 
ajaloolaste seas tänini.4

Neitmann vaatleb lühidalt Arbusowi suhteid 
läti ja saksa ajaloolastega, sealhulgas vaidlust 
Paul Johanseniga selle üle, milline jõud oli 
Liivimaa ajaloo kujundamisel olulisem: kas 
Hansa kaupmeeskond (nagu arvas Johansen) 

1 Eesti nõukogude entsüklopeedia. 1. köide, A-cent. Peatoim. G. Naan. Valgus, Tallinn, 1985, lk. 276.
2 Die Einführung der Reformation in Liv-, Est- und Kurland (Quellen und Forschungen zur Reformati-

onsgeschichte, 3). Heinsius. Leipzig, 1921; Heinrichs livländische Chronik = Heinrici chronicon Livoniae  
(Scriptores rerum germanicarum). Bearb. von L. Arbusow und A. Bauer. Hahnsche Buchhandlung, Hannover, 
1955.

3 Frühgeschichte Lettlands. Mit einer Karte. (Dommuseum für Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde 
zu Riga, 3) Riga, 1933.

4 Vt. nt.: Eesti ajalugu. II, Eesti keskaeg. Koost. ja toim. A. Selart. Tartu Ülikool, Tartu, 2012, lk. 15.
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või vaimulik eliit (eriti Saksa Ordu, nagu leidis 
Arbusow). Samuti on vaatluse all Arbusowi 
ja natsionaalsotsialismi suhted – kui varem 
on tema 1930. ja 1940. aastate teostes nähtud 
viiteid sümpatiseerimisele totalitaarse ideo-
loogiaga, siis Neitmann tõrjub need kahtlused 
küllalt usutavalt ning määratleb Arbusowi 
rahvusliku ajalookirjutuse eelse baltisaksa 
traditsioonilise maa-ajaloo (Landesgeschichte) 
alla. Oma „vananenud” vaadete tõttu tekkisid 
Arbusowil ebakõlad mitte ainult Läti, vaid ka 
Reinhard Wittrami propageeritud (balti)saksa 
rahvusliku ajalookirjutusega (Volksgeschichte). 
Artikli lõpetuseks tõdeb Neitmann igati õigus-
tatult, et Arbusow pidas väga oluliseks profes-
sionaalsete allikapublikatsioonide väljaandmist 
ja algallikate võimalikult heal interpretatsioonil 
põhinevaid alustöid – ning sellealased teosed 
ongi jäänud tema pärandi püsivaima väärtusega 
osaks.

Eesti ja Läti lugejas võib Neitmanni kirja-
tööd lugedes teatavat võõristust tekitada see, 
et autor kasutab Karlis Ulmanise ebademo-
kraatliku režiimi kohta karmikõlalist nimetust 
„diktatuur”, samas kui järgnevas Ilgvars Misānsi 
artiklis „Leonid Arbusow und die lettische 
Geschichtsschreibung” (lk. 79–108) on seda 
harjumuspärasemalt nimetatud autoritaarseks 
režiimiks.5 Misāns käsitleb Arbusowi suhteid 
Läti ajaloolaskonnaga 1920. ja 1930. aastate 
Läti Vabariigis ning rõhutab tema kui „sillakuju” 
rolli: Arbusow kuulus korraga nii Läti Ülikooli 
(aastail 1919–1936) kui ka baltisakslaste Herderi 
Instituudi õppejõudude hulka (aastail 1921–
1931 ja 1936–1939) ning tegutses pikki aastaid 
(1909–1935 sekretärina ja 1935–1939 eestseisuse 
liikmena) juhtivalt Riia Ajaloo ja Muinsuste 
Seltsis (Gesellschaft für Geschichte und Alter-
tumskunde zu Riga). Arbusowi suhted Läti 
ajaloolaskonnaga halvenesid aga radikaalselt 
Ulmanise riigipöörde järel, kui ajalookirjutuses 
hakkasid domineerima rõhutatult rahvuslikud 
seisukohad. 1936. aastal oli Arbusow sunnitud 
Läti Ülikooli professori kohalt lahkuma; Misānsi 
hinnangul seetõttu, et Ajaloo ja Muinsuste Selts 
protestis oma arhivaalide ülemineku vastu Läti 
riigi kontrolli alla ning Arbusowit hakati näge-
ma Läti-vastases leeris olevana (lk. 103–104). 
Misāns leiab ka sarnaselt Neitmannile, et Ar-
busow jäi rahvusliku ajalookirjutuse ajastul oma 

maa-ajalooliste seisukohtade tõttu isolatsiooni, 
ent oli „kahtluseta Läti suurim medievist 20. 
sajandil” (lk. 108).

Matthias Thumseri kirjutis „Oskar Sta-
venhagen, Leonid Arbusow und die „Akten 
und Rezesse der livländischen Ständetage”. 
Geschichte und Perspektiven eines Edition-
sunternehmens” (lk. 109–122) jälgib keskaegse 
Liivimaa ajaloo ühe olulisema allikapubli-
katsiooni, Liivimaa seisustepäevade aktide ja 
retsesside väljaandmise keerdkäike. Selgub, et 
publikatsiooni mõtte algataja Oskar Stavenha-
gen polnud tegudes eriti edukas, sest hoolimata 
korduvatest lubadustest ei suutnud ta teose 
esimest sarja (mis pidi koondama dokumente 
aastaist 1304–1459) ligikaudu kahe kümnendi 
jooksul lõpetada. Kontrastina Stavenhagenile 
sai Leonid Arbusow vanem oma ülesande, 
kolmanda sarja (aastate 1494–1535 kohta) 
väljaandmisega hakkama erakordselt kiiresti, 
vaid kahe aastaga (1908–1910). Enamgi veel – 
vanema Arbusowi väljaannet võib siiani lugeda 
kogu publikatsiooni kõige paremini õnnestunud 
osaks. Stavenhageni poolt lõpetamata jäänud 
esimese sarja viis 1930. aastateks (küll ilma re-
gistrita) lõpule noorem Arbusow, samas kui tei-
ne sari (aastate 1460–1494 kohta) katkes Teise 
maailmasõja vallapääsemise tõttu. Artikli lõpus 
esitab Thumser ka tulevikuperspektiivi – nimelt 
plaanivad just tema ja Klaus Neitmann lõpule 
viia mitte ainult „Akten und Rezesse” teise sarja 
(aastate 1472–1494 kohta), vaid välja anda ka 
„Liv-, Est- und Kurländisches Urkundenbuchi” 
esimese ja teise sarja vahelise tühiku (samuti 
aastad 1472–1494) täitvad köited.

Bernhart Jähnigi kirjatöö „Konzeption und 
Standort von Leonid Arbusows „Einführung 
der Reformation in Liv-, Est- und Kurland”” 
(lk. 123–133) annab ülevaate Arbusowi refor-
matsioonialase peateose valmimise kontekstist 
ja hilisemast retseptsioonist. Arbusowi suur-
teosele on sisuliselt tuginenud kõik hilisemad 
uurimused, mistõttu on ka hilisem Liivimaa 
reformatsioonialane historiograafia kandnud 
Esimese maailmasõja taaka: nimelt lõppes 
Arbusowi raamat just sõja vallapääsemise tõttu 
1535. aastaga ega jõudnud 1555. või isegi 1561. 
aastani, nagu autor esialgu oli plaaninud. Nüüd 
oleks tänu piiride avatusele ja allikate parema-
le kättesaadavusele (eestkätt tänu 7-köitelise 

5 „Autoritaarsuse” mõistet kasutatakse ka Konstantin Pätsi ebademokraatliku võimuperioodi kohta (vt. nt.: 
Eesti ajalugu. VI, Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tegevtoim. A. Pajur ja T. Tannberg, peatoim. S. Vahtre. 
Ilmamaa, Tartu, 2005, eriti lk. 92–106).
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publikatsiooni „Herzog Albrecht von Preussen 
und Livland”6 ilmumisele) võimalik Arbusowi 
kavatsetu lõpule viia, kuid seni pole seda mas-
taapset ülesannet ette võetud.

Inna Põltsam-Jürjo artiklist „Leonid 
 Arbusow als Erforscher der Kulturgeschichte 
Alt-Livlands” (lk. 135–149) saab ilmseks, et 
ka maa-ajaloolasest Arbusowil olid teatud 
rahvuslikud ja kultuurilised eelarvamused: kul-
tuuriajaloo uurijana pidas ta käsitlemisväärseks 
peaasjalikult baltisakslaste kultuuri, pööramata 
suuremat tähelepanu mittesakslastele (välja 
arvatud Riia lätlased). Põltsam-Jürjo oletab 
ka (sekundeerides Misānsile), et just Arbusowi 
1935. aastal avaldatud artikkel keskaegse Liivi-
maa kultuuri kohta, mis väärtustas baltisakslaste 
kultuurisaavutusi ega pööranud tähelepanu 
lätlastele (talupoegadele),7 tõi 1936. aastal 
kaasa tema sunnitud lahkumise Läti Ülikoolist  
(lk. 146–147). Lõpuks selgub siiski, et Teise 
maailmasõja järel toimus Arbusowi vaadetes 
muutus: tema Herderi rahvaluuleuurimist kä-
sitlevas kirjutises8 ilmneb eestlaste ja lätlaste 
(talurahva)kultuuri väärtustamine.

Peter Wörster vaatleb kirjatöös „Leonid 
Arbusow d. J. Sein Nachlaß und seine wissen-
schaftlichen Sammlungen” (lk. 151–161) 
Arbusowi avaldamata jäänud pärandit ning 
rõhutab, et iseäranis kaks seni avaldamata tööd 
pole siiani oma aktuaalsust kaotanud. Esimeseks 
neist on „Liv-, Est- und Kurländisches Urkun-
denbuchi” täiendköide (sisaldab allikaid aastaist 
1300–1425),9 mis võiks olla alusmaterjaliks kõi-
gile selle perioodiga tegelejatele, ning teiseks 
erinevate välisarhiivide allikatel põhinev umbes 

1400-leheküljeline Livonica-kogumik, mida juba 
vahetult pärast Arbusowi surma plaanis välja 
anda Paul Johansen.

Kogumiku teise osa esimeses artiklis „Zersch-
lagung, Verlagerung und Neuschaffung zentraler 
Orte im Zuge der Eroberung Livlands. Die 
räumliche Neuordnung als ein Schlüssel zum 
Erfolg?” (lk. 165–185) käsitleb Raoul Zühlke 
asustusajaloolisest perspektiivist 12. ja 13. sajan-
di vahetusel toimunud vallutust Väina (Dau-
gava) kallastel. Autor distantseerib end selgelt 
traditsioonilisest (baltisaksa) ajalookirjutusest, 
nimetades ristisõdijaid „sissetungijateks” ja 
„usurpaatoriteks”, ning rõhutab vajadust suh-
tuda kohalikesse kui subjektidesse. Ta näitab ka 
veenvalt, et vallutussõda kulges etappide kaupa, 
mis polnud otseselt seotud isikutega. Plaan Väi-
na piirkonna vägivaldsest vallutamisest ristisõja 
abil kujunes juba piiskop Meinhardi ajal, ent too 
ei jõudnud seda ellu viia. Ka piiskop Alberti stra-
teegias toimus 1201. aasta järel muutus, kuna ta 
taipas, et ta maa allutamisel ainult ristiretkedele 
toetuda ei saa, ning asus rajama läänisüsteemi. 
Liivimaa keskuseid käsitledes leiab Zühlke, et 
Riia tähtsust on tihti üle hinnatud – see oli pi-
gem lokaalne, mitte üle-liivimaalise tähtsusega, 
kuna pea sama tähtsad olid ka Tallinn ja Tartu. 
Ulatuslikumat rolli mängisid eriti kaubanduses 
idapoolsed keskused: kuni 12. sajandi lõpuni 
Väina alal Polotsk ning alates 13. sajandist Nov-
gorod (lk. 185). Viimase üle-liivimaalise tähtsuse 
rõhutamine võib siiski olla veidi liialdatud, kuna 
teatavasti orienteerus Tartu kaubanduslikult 
enamasti Pihkvale ning Riia idakaubanduses oli 
peamine osa Polotskil.

6 Herzog Albrecht von Preussen und Livland (1525–1534). Bearb. von U. Müller. (Veröffentlichungen aus 
den Archiven Preussischer Kulturbesitz, 41) Böhlau, Köln [etc.], 1996; Herzog Albrecht von Preussen und 
Livland (1534–1540). Bearb. von S. Hartmann. (Veröffentlichungen aus den Archiven Preussischer Kultur-
besitz, 49) Böhlau, Köln [etc.], 1999; Herzog Albrecht von Preussen und Livland (1540–1551). Bearb. von S. 
Hartmann. (Veröffentlichungen aus den Archiven Preussischer Kulturbesitz, 54) Böhlau, Köln [etc.], 2002; 
Herzog Albrecht von Preussen und Livland (1551–1557). Bearb. von S. Hartmann. (Veröffentlichungen aus 
den Archiven Preussischer Kulturbesitz, 57) Böhlau, Köln [etc.], 2005; Herzog Albrecht von Preussen und 
Livland (1557–1560). Bearb. von S. Hartmann. (Veröffentlichungen aus den Archiven Preussischer Kultur-
besitz, 60) Böhlau, Köln [etc.], 2006; Herzog Albrecht von Preussen und Livland (1560–1564). Bearb. von S. 
Hartmann. (Veröffentlichungen aus den Archiven Preussischer Kulturbesitz, 61) Böhlau, Köln [etc.], 2008; 
Herzog Albrecht von Preussen und Livland (1565–1570). Bearb. von S. Hartmann. (Veröffentlichungen aus 
den Archiven Preussischer Kulturbesitz, 63) Böhlau, Köln [etc.], 2008.

7 Zur Würdigung der Kultur Altlivlands im Mittelalter und 16. Jahrhundert. – Historische Zeitschrift 151 (1935), 
lk. 18–47.

8 Herder und die Begründung der Volksliedforschung im deutschbaltischen Osten. – Im Geiste Herders. Ge-
sammelte Aufsätze zum 150. Todestage J.G. Herders. Hg. von Erich Keyser (Marburger Ostforschungen I). 
Kitzingen am Main, 1953, lk. 192–256.

9 Köide, mis sisaldas allikaregeste aastani 1300, ilmus teatavasti kaheksa aastat pärast Arbusowi surma: Liv-, 
est- und kurländische Urkundenregesten bis zum Jahre 1300. Von F. G. v. Bunge, mit Ergänzungen von  
L. Arbusow jun., neu herausgegeben von F. Benninghoven, Geleitwort von P. Johansen. Hamburg, 1959.
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Tiina Kala artikkel „Verkündigung und 
Kreuzpredigt in und für Livland im 13. Jahr-
hundert” (lk. 187–207) käsitleb misjonit ja 
risti(sõja)jutlustamist Liivimaal. Ta leiab, et 
usupropaganda teostajatele olid esmased enda 
hoopis ilmalikumate sihtide põhjendamine, 
mitte sisuline misjon. 13. sajandil rakendas mis-
jonipropaganda oma huvidesse eriti Saksa Ordu, 
kel aga puudus huvi sisulise misjoniga tegeleda: 
enda legitimeerimiseks ja toetuse hankimiseks 
oli pigem kasulik omada pinnapealselt ristitud 
alamaid, keda sai näidata kangekaelsete ja oht-
like paganatena. Paraku ilmneb artiklis veidi 
tehnilist praaki: lehekülgedel 190 ja 200 on vii-
detes nr. 14 ja 63 „Liv-, Est- und Kurländisches 
Urkundenbuch” LECUB-i asemel lühendatud 
ECUB-ina.

Henrike Bolte käsitleb artiklis „Die livlän-
dischen Bistümer im Spätmittelalter. Bedeutung 
und Forschungsinteresse am Beispiel ihrer Be-
setzung” (lk. 209–227) enda 2013. aastal kaitstud 
doktoritöö peateemat: Liivimaa piiskoppide 
võimuletõusu. Ta vaatleb kriitiliselt varasemat, 
peamiselt ordu perspektiivist lähtuvat histo-
riograafiat, milles selle püüdeid allutada kogu 
Liivimaad nähti enamasti selgelt positiivsena: 
sel teel püüdnud ordu saavutada Liivimaal 
üksmeelt ning pealegi nähti ordus ainsat integ-
reerivat jõudu, kes suutnuks Liivimaa allakäi-
gust päästa. Seetõttu käsitati ka ordupoolset 
piiskopkondade allutamist positiivses valguses, 
kusjuures leiti, et ordu soovis piiskopkonnad 
täielikult oma ilmalikule ülemvõimule allutada. 
Tänaseks on selgunud, et nõnda polnud see isegi 
mitte Preisimaal, kus ordu mõju piiskopkondade 
üle oli oluliselt suurem – pigem taotles ordu 
domineerimist Preisimaa-välises (resp. Liivi-
maa-välises) suhtlemises, jättes piiskoppidele ja 
nende seisustele piiskopkondade sisepoliitikas 
küllaltki vabad käed. Samuti leitakse, et ordu 

ülemvõimutaotlused olid selle aatelisest retoo-
rikast hoolimata pigem egoistlikud, taotledes 
ainult enda ja mitte teiste liivimaalaste võimu 
ja heaolu suurendamist.10 Historiograafilise osa 
järel vaatleb Bolte piiskoppide ametissesaamist 
kuni 15. sajandi II pooleni. Tihti kaasnes sellega 
ordu ja toomkapiitli (või mõne muu huvigrupi) 
võimuvõitlus, mis oli enamasti diplomaatiline, 
kuid võis eskaleeruda ka relvakonfliktiks, nagu 
juhtus korduvalt Saare-Lääne piiskopkonnas. 
Autor lisab õigustatult, et sarnane võitlus piis-
kopikohtade pärast jätkus ka reformatsiooni 
järel, sisuliselt kuni keskaegse Liivimaa kokku-
varisemiseni. On rõõmustav, et Bolte teab ka 
Eesti autorite Tõnis Lukase, Juhan Kreemi ja 
Ivar Leimuse asjassepuutuvaid kirjutisi.11 Samas 
tunduvad tähelepanu alt olevat välja jäänud mõ-
ned 2007. aasta järel ilmunud käsitlused, näiteks 
võinuks viidata 2011. aastal ilmunud Bernhart 
Jähnigi monograafiale Liivimaa ordust, kus 
ordu ja piiskoppide suhteid üpris põhjalikult 
vaadeldakse.12

Eva Eihmane kirjutis „14th Century Crisis 
in Livonia? Power Struggles in Livonia and 
the Moral Aspects of the 14th Century Crisis in 
Western Christendom” (lk. 229–255) on ainus 
ingliskeelne artikkel muidu saksakeelses ko-
gumikus. Autor sedastab, et Euroopas toimus 
kriisi tagajärjel järkjärguline vaimuliku võimu 
allakäik ja ilmaliku võimu tõus. Eriti just Roo-
ma kuurias olevat toimunud moraalne allakäik, 
mistõttu see muutus korruptsiooni pesaks ning, 
nagu ordu saadikud kaeblesid, polnud paavsti 
juures võimalik midagi saavutada ilma suurte 
rahasummadeta. Siiski tekib küsimus, kuivõrd 
suur oli kontrast, võrreldes varasemate ja hili-
semate perioodidega, sest kurtmist, et kuurias 
saab asju saavutada vaid suurte rahasummade 
toel, võib Liivimaa allikates korduvalt märgata 
näiteks ka 16. sajandi kohta. Eihmane leiab ka, 

10 Kirjasõna poliitilisest ärakasutamisest Liivimaal vt. nt.: Geschichtsschreibung im mittelalterlichen Livland. 
Hrsg. von M. Thumser. (Schriften der Baltischen Historischen Kommission, 18) Lit Verlag, Berlin, 2011. Lii-
vimaa ordu propagandat ja „Liivimaa ühtsuse” küsimust on käsitlenud ka Klaus Neitmann: Um die Einheit 
Livlands. Der Griff des Ordensmeisters Bernd von Borch nach dem Erzstift Riga um 1480. – Deutsche im 
Nordosten Europas. Hrsg. von H. Rothe. (Studien zum Deutschtum im Osten, 22) Böhlau, Köln, Wien, 1991, 
lk. 109–137.

11 T. Lukas. Tartu toomhärrad 1224–1558. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, 1998; J. Kreem. The town and its Lord. 
Reval and the Teutonic Order (in the fifteenth century). Ilo, Tallinn, 2002; I. Leimus. Saare-Lääne piiskop 
– rikkaim mees Liivimaal? – Läänemaa Muuseumi Toimetised VI (2002), lk. 7–12. Samuti on ta kasutanud 
Saare-Lääne piiskopkonna teemalist kogumikku (Saare-Lääne piiskopkond: artiklid Lääne-Eesti keskajast = 
Bistum Ösel-Wiek: Artikelsammlung zum Mittelalter in Westestland. Toim. Ü. Paras. Läänemaa Muuseum, 
Haapsalu, 2004).

12 Verfassung und Verwaltung des Deutschen Ordens und seiner Herrschaft in Livland. (Schriften der Baltischen 
Historischen Kommission, 16) Lit Verlag, Berlin, 2011, lk. 76–98.



146 Tuna  4/2014

Arvustused 

et paavstikuurias juhtunu tõi omakorda kaasa ka 
Liivimaa orduharu moraalse allakäigu ning see 
hakkas oma eesmärke taotlema altkäemaksude 
ning isegi salamõrvade ja tapmiste teel.

Erinevalt Boltest ja teistest selle kogumiku 
autoritest näib Eihmanel puudu jäävat kriitlisest 
skepsisest allikate tõlgendamisel, kuna ta leiab, 
et ordu väited, nagu see soovinuks Liivimaa 
ühendada sisemise harmoonia saavutamiseks 
ja vaenulike naabrite käest päästmiseks, polnud 
mitte omakasupüüdlik retoorika, vaid ordu 
tõeline eesmärk. Samas peab Eihmane halvaks 
seda, et ordu püüdis oma iseenesest õilsaid 
eesmärke saavutada ebamoraalsete vahendite 
abil, mis tõi kaasa ordu (teenimatult?) negatiivse 
maine kinnistumise (lk. 255). Nõnda lähenevad 
Eihmane seisukohad 19. ja 20. sajandi Lan-
desgeschichte vaimus tegutsenud ordumeelse-
tele ajaloolastele. Siinkirjutajale tundub siiski 
veenvam viimastel kümnenditel ajaloolaste seas 
levinud ja ka Bolte esitatud arvamus, et ordu 
väited kogu maa huvide eest seismisest teenisid 
eeskätt egoistlikke eesmärke.

Pawel A. Jeziorski käsitleb artiklis „Rand- 
gruppen in den mittelalterlichen und frühneu-
zeitlichen Großstädten Livlands. Scharfrichter 
und Prostituierte” (lk. 257–285) kahte margi-
naalset gruppi: timukat ja prostituuti Liivimaa 
linnades. Kuna marginaalide uurimine Liivi-
maal on seni olnud tagaplaanil, on kirjatöö 
kahtlemata huvitav ja vajalik. Sellest selgub, 
et juba 14. sajandist on suurematest Liivimaa 
linnadest teada timukaid, samas kui väikse-
mates linnades on esimesed teateid neist alles 
varauusajast.13 Jeziorski sedastab ka, et timuka 
vääritu positsioon muutus üha ilmsemaks 15. 
sajandi jooksul, mil gildid ja tsunftid asusid oma 
liikmete läbikäimist temaga üha enam piirama. 
Samas oli see sajand Liivimaa suuremate lin-
nade bordellide õitseaeg ning nende sulgemise 
sajandi lõpuaastail seostab autor mitte moraali-
tunde kasvu ja sellega kaasnenud marginaalsete 
gruppide allasurumisega (nagu hiliskeskaja ja 
reformatsiooniajastu puhul tavapärane), vaid 
süüfilisepuhanguga, mis jõudis Tallinna 1498. 

aasta paiku. Üldistavalt leiab autor siiski, et 
marginaalide ulatuslikum stigmatiseerimine 
algas Liivimaal 15. sajandil, seega ligikaudu sa-
maaegselt kui mujal ladinakristlikus Euroopas.

Juhan Kreemi artikkel „Der Deutsche 
Orden im 16. Jahrhundert. Die Spätzeit  einer 
geistlichen Adelskorporation in Livland”  
(lk. 287–296) annab ülevaate Liivimaa orduharu 
siseoludest 16. sajandil. Ka tema vaeb kriitiliselt 
traditsioonilist arusaama, nagu olnuks ordu 
 ainus jõud Liivimaal, kes võinuks maa ühendada 
ja Liivimaa sõja algul toimunud allakäigust pääs-
ta. Ilmneb, et ordu oli 1550. aastateks sisemiselt 
niivõrd lõhestunud, et ei suutnud enam ühtset 
poliitikat ajada. Sealjuures olid Poola-meel-
seks ja -vastaseks tiivaks lõhenemise põhjused 
poliitilised, mitte usulised ning katoliiklike 
ja luterlike orduvendade vahel polnud olulisi 
konfessionaalseid erimeelsusi. Ka protestant-
lust toetavad ordumeistrid ja rüütelvennad ei 
ihaldanud erinevalt Preisimaast orduvalduste 
ilmalikuks muutmist, vaid soovisid ordusiseste 
sissetulekute ja karjäärivõimaluste säilitamist. 
Samuti hankisid nad ordu võimalusi ära kasuta-
des oma Saksamaa sugulastele Liivimaale ame-
tikohti ning lääne. Lõpetuseks leiab Kreem, et 
ordu oli oma lõpuaegadel sisemiselt lõhestunud 
korporatsioon, mille liikmed seadsid enamasti 
esiplaanile kitsa omakasu ega olnud seetõttu 
teistest Liivimaa jõududest kuidagi suutlikumad 
senise territoriaalse korralduse lagunemist ära 
hoidma.

Thomas Lange kirjatöö „Versuche staats-
männischer Gestaltung in der Spätzeit Alt-Liv-
lands. Wilhelm von Brandenburg zwischen 
Reformation und Übergang in neue politische 
Verhältnisse” (lk. 297–337) pakub välja aga 
ordu asemele alternatiivse Liivimaa võimaliku 
päästja. Nimelt käsitleb ta viimase Riia peapiis-
kopi Wilhelmi poliitilist tegevust.14 Peapiiskoppi 
nähakse siin uusaegse ehk modernse tegelasena, 
kelle poliitiliste taotluste õnnestumine võinuks 
Liivimaa allakäigu (Untergang) pöörata hoopis 
üleminekuks (Übergang) keskaegsetelt vaimu-
likelt territooriumidelt uusaegsele vürstiriigile. 

13 Jeziorski järgi mainiti timukat Rakveres 1542. ja Narvas 1674. aastal (lk. 260). Lisaksin, et Haapsalus mainiti 
endist timukat 1566. aastal (M. Malve, L. Varul, R. Roog, M. Maasing, S. Warmländer, K. Jaago. The Haapsalu 
Gallows Hill. – Arheoloogilised välitööd Eestis = Archeological Fieldwork in Estonia (2013) (ilmumas)) ning 
Uus-Pärnus 1589. aastal (I. Põltsam-Jürjo. Liivimaa väikelinn Uus-Pärnu 16. sajandi esimesel poolel. Argo, 
Tallinn, 2009, lk. 178).

14 Samal teemal kaitses ta 2013. aastal doktoritöö, mis on ilmunud raamatuna: Zwischen Reformation und 
Untergang Alt-Livlands: der Rigaer Erzbischof Wilhelm von Brandenburg im Beziehungsgeflecht der liv-
ländischen Konföderation und ihrer Nachbarländer, Teilband I–II. (Hamburger Beiträge zur Geschichte des 
östlichen Europa, 21) Verlag Dr. Kovač, Hamburg, 2014.
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Paraku nurjusid ta ideed, enamjaolt seetõttu, et 
neile olid vastu teised liivimaalased, keda Lange 
käsitab keskaegsete ehk konservatiivsetena. 
Ta rõhutab kindlasti õigustatult, et erinevalt 
ordust, kes ei suutnud 1550. aastatel enam 
ühtset ja sihikindlat poliitikat ajada, ajas Riia 
viimane peapiiskop alati selgelt Poola-meelset 
välispoliitikat. Teisalt püüdnud peapiiskop 
Liivimaa territooriumide eriseisundit hoopis 
kauem hoida kui viimane ordumeister Kettler, 
kes omakasupüüdlikel eesmärkidel olevat 
taotlenud võimalikult kiiret Poola-Leedule 
alistumist. Nõnda vastandub Lange varasemale 
baltisaksa käsitlusele, kus markkrahv Wilhelmit 
nähti enamasti Liivimaa huvide reetjana, ehkki 
paratamatult tekib küsimus, kas autor mitte pea-
piiskoppi liialt ei idealiseeri ega tema vastaseid 
ja konkurente ülemäära negatiivsena ei näita? 

Teksti kompositsioonilise poole pealt võiks 
kritiseerida Lange kalduvust esitada allmärkus-
tes kohati vägagi pikki oletusi ja hüpoteese, mis 
sobiksid paremini põhiteksti.

Kogumiku viimane artikkel, Anti Selarti 
„Die Reformation in Livland und konfes-
sionelle Aspekte des livländischen Krieges”  
(lk. 339–358) käsitleb Liivimaa sõja religioos-
seid aspekte ning vaatleb eriti põhjalikult Vene 
leeri seisukohti. Autor sedastab, et kui viimaste 
kümnenditeni ei peetud usulisi ja ideoloogilisi 
küsimusi sõja puhkemise ja kulgemise puhul kui-
gi oluliseks, siis tänaseks on vaatenurk tunduvalt 
muutunud. Artikkel annab ülevaate erinevate 
poliitiliste jõudude usulisest poleemikast ning 
eriti vastaspoole kujutamisest: kui venelasi kä-
sitleti Läänes sageli türklastega samaväärsete 
barbaarsete mittekristlastena, siis venelased 
kujutasid nii katoliiklasi kui ka luterlasi vää-
rusu teenritena. Kõige negatiivsemalt suhtuti 
aga luterlastesse, keda nähti hereetikutest 
ikonoklastidena, sealjuures heideti neile eriti 
ette õigeusu kirikute laastamist Liivimaal 1520. 
aastate pildirüüstete ajal. Peale selle nähti lii-
vimaalasi kunagiste tsaari maksukohuslastena, 
kes hiljem olid keeldunud makse maksmast ning 
tõid õigeusu asemele ladina riituse. Poliitiline 
ebakuulekus ja hereesia saidki 1559. aasta järel 
Vene retoorikas olulisteks sõja alustamise põh-
jendusteks. Usulised ja poliitilised (retoorilised) 
eraldusjooned ei ühtinud siiski alati: hoolimata 
luterlusevastasest propagandast suhtuti tsaari 
teenistuses olevatesse protestantidest sakslas-
tesse hästi.

Arbusowile pühendatud kogumiku üheks 
kõige tugevamaks küljeks saab kindlasti lugeda 
selle mitmekesisust, millele aitab kaasa tõik, et 

artiklite autoriteks on erinevate põlvkondade 
ajaloolased nii Saksamaalt, Lätist, Eestist kui 
ka Poolast. Samas annavad negatiivselt tunda 
konverentsi toimumise ja kogumiku ilmumise 
vahele jäänud seitse aastat, kuna viimastel 
aastatel ilmunud kirjandus on mitmes artiklis 
vähemalt osaliselt tähelepanuta jäänud. Üldi-
selt võib kogumikku aga kahtlemata pidada 
vajalikuks, inforikkaks ja huvitavaks teoseks, 
mis toob erinevate nurkade alt esile ühe oluli-
sima baltisaksa ajaloolase teadusliku tegevuse 
ja pärandi ning annab ka aimu sellest, millises 
seisus on keskaegse Liivimaa ajaloo uurimine 
pea sajand pärast Arbusowit. Ning hoolimata 
sellest, et paljud Arbusowi ja tema kaasaegsete 
sageli ühe grupi (näiteks ordu, sakslaste või 
lätlaste) meelsed seisukohad ja tõlgendused 
on (vähemalt enamiku) tänaste uurijate poolt 
kõrvale lükatud, on mineviku suurmeistri teosed 
jäänud siiski tänini aktuaalseks: mitmes artiklis 
viidatakse Arbusowi ja Baueri Henriku krooni-
ka editsioonile või tema reformatsioonialasele 
suurteosele. Rääkimata sellest, et tänaselgi 
päeval on aktuaalne tema alustatu jätkamine ja 
koguni teadusliku pärandi avaldamine.

Madis Maasing

Madis Maasing 

(1984), MA, Tartu Ülikooli doktorant,  
rotiloom@hotmail.com
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