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Nädalategu

Enn Tarvel

Ett ekanne käsitles kahe eesti ajaloolase uurimusi eesti talupoegade 
teopäevade arvestamise alustest ajalooallikate analüüsimisel. Jaan 
Konks oma artiklis „Der Anstieg der Feudalrente auf den Gütern 
Estlands in den Jahren 1732–1803” (1972) jälgis talupoegade koormisi 
Eestimaa kubermangus 1732. ja 1803. aasta vakuraamatute põhjal. 
Ta arvestas kõigi koormiste väärtuse ümber rukkitündrite väärtu-
sele 1804. aasta talurahvaseaduse normide järgi. Ta jõuab järeldu-
sele, et viljaandam oli valdavalt kõige suurem koormis, selle järel 
muud väiksemad naturaalandamid, aga teotöö osatähtsus oli väike. 
Selline järeldus on järsult vastukäiv üldkehtivale arusaamale, et pidev 
feodaalkoormiste kasv kogu Ida-Euroopas toimus eelkõige teotöö 
kasvu arvel. Järgmisel, 1973. aastal ilmunud pikemas artiklis „Päris-
orjusest kapitalismi läveni. Jooni Eestimaa minevikust” seab Jaan 
Konks esikohale suurima koormiste liigina teotöö väärtuse. Natu-
raalandamite kohta toodud arvud on artiklis täpselt sama suured 
kui 1972. aasta artiklis, aga teokoormise väärtuse arvud on täpselt 50 
korda suuremad. Teonädalaid oli aastas 50. Jaan Konks on 1972. aasta 
artiklis vakuraamatust leitud ühe nädala teopäevade arvu pidanud 
teopäevade määraks aastas ja võrrelnud seda aasta kohta tulevate 
naturaalandamite määraga. Vähimatki seletust ta 1973. aasta artiklis 
ei esita, vaid vaikib 1972. aasta artiklis avaldatud jutu täiesti maha.

Ett ekande teises osas oli jutt u Saare-Lääne piiskopi 1284. aasta 
korraldusest, mis sätestas talupoegade andamite ja teopäevade 
määrad. Herbert Ligi on allikat tõlgendanud nii, et jutt u on mitt e 
aasta, vaid nädala teopäevadest. Ta on avaldanud oma artiklis arva-
must, et jutt u on küll nädala, aga mitt e lihtsalt aasta ühe nädala, 
vaid iga tööhooaja nädala teopäevade arvust. Võrdlus olude poolest 
lähedase maa Poola andmetega ei vii edasi, küll aga sõltub otsus 
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mõisamajanduse arengutaseme üldhinnangust. Herbert Ligi käsit-
luses algas mõisate hoogsam rajamine Eestis 15. sajandi lõpul, mis 
eeldab teotöö vähest ulatust 13. sajandil. Uuemad tähelepanekud 
seavad taolise 15. sajandi lõppu rõhutava käsituse kahtluse alla.

Kokkuvõte 7.04.2010 ÕES-i 1331. koosolekul peetud ett ekandest.

Ilmunud: Enn Tarvel. Nädalategu – Tuna, 2010, nr 2, lk 25–29.
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Tartu esimese meditsiiniprofessori 
Johannes Raicuse elu ja tegevus

Kaarina Rein

Tartu ülikool oli 17. sajandil kõige idapoolsem Euroopa ülikool ning 
rootsiaegset Tartu ülikooli võib pidada Ida-Euroopa oluliseks medit-
siinimõtt e keskuseks. Tartus, nagu ka Uppsalas ja Turus, ei jõutud 
17. sajandi esimesel poolel meditsiinialaste doktoritööde kaitsmi-
seni, kuid Tartu gümnaasiumi ja ülikooli esimese veerandsaja-
aastase tegutsemisperioodi jooksul (1630–1656) kaitsti kolm medit-
siinialast harjutusdisputatsiooni ning peeti kaks oratsiooni e kõnet.  
Võib öelda, et Tartus aastatel 1630–1656 koostatud meditsiinialastes 
töödes peegelduvad nii varauusaegsed teaduslikud arusaamad kui 
ka antiikkirjandusele ja piiblile toetuv mütoloogilis-religioosne pilt 
meditsiinist ja selle võimalikest leiutajatest. Tartus meditsiinitöid 
ett e kandnud üliõpilastest oli vaid üks tulevane arst, ülejäänud neli 
aga loodusteaduslike kõrvalhuvidega teoloogiaüliõpilased ja tule-
vased vaimulikud.

17. sajandi meditsiiniteadlane Johannes Raicus (ca 1580–1632) oli 
pärit Böömimaalt, õppis arstiks Witt enbergis, tegutses hiljem Prei-
simaal ja Rootsis ning veetis elu viimased aastad Tartus, olles 1630. 
aastal asutatud Tartu gümnaasiumi rektor. Siin valmis ka Johannes 
Raicuse viimane teadustöö „Disputatio physico-medica votiva εἰς 
ἱέρωμα surgenti jam Dorpati novo collegio regio” (e. k „Loodustea-
duslik-meditsiiniline votiivdisputatsioon pühenduseks Tartus juba 
kerkivale uuele kuninglikule kolleegiumile”). Käesolev disputat-
sioon, mis arutleb Tartu kandi looduslike olude ja nende iseärasus-
test tekkida võivate haiguste üle, on omapärane ning muuhulgas 
lähtub autor selles Paracelsuse ideedest. „Disputatio physico-
medica votiva …  ” eristub nii Academia Gustaviana aegsetest Tartut 
käsitlevatest teostest kui ka tollastest arsti- ja loodusteaduslikest 
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töödest, olles sel moel omalaadseks nähtuseks 17. sajandi Tartu 
teadustööde seas. 

Kokkuvõte 21.04.2010 ÕES-i 1332. koosolekul peetud ett ekandest.

Ilmunud: Kaarina Rein. Arstiteadus rootsiaegses Tartu gümnaasiumis ja ülikoo-
lis aastatel 1630–1656: meditsiinilised disputatsioonid ja oratsioonid ning nende 
autorid. Dissertationes theologiae Universitatis Tartuensis, nr 21, Tartu 2011. 
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Arheoloogiatalv Tallinna–
Narva maanteel Kukrusel: 
ülevaade kaevamistest ja 
esialgsetest tulemustest

Mari Lõhmus

Tallinna–Narva maanteel (E20) Kukruse mõisast vahetult kagus 
avastas ekskavaatoriga teetöid teinud Kuno Kübarsepp 2009. aasta 
novembri õhtul roheka eseme. Hilisemal vaatlusel selgus, et tegemist 
on hilisrauaaegse pronkspealisega noatupega. Saadud leiust teavitas 
AS-i Lemminkäinen Eesti töödejuhataja Ülar Tooming Muinsuskait-
seametit. Leiukohal teostatud arheoloogiliste eeluuringute käigus 
selgus, et tegemist on enama kui juhusliku leiuga ning noatupp 
pärineb rikkalike panustega naise matusest. Nii otsustas Muinsus-
kaitseamet, et sellel teelõigul saavad ehitustööd jätkuda alles pärast 
avastatud kalmistu arheoloogilisi uuringuid.  

2009. aasta detsembris ja 2010. aasta jaanuaris toimusid leiupaigal 
arheoloogide Mari Lõhmuse ja Tõnno Jonuksi (OÜ Muinaslabor) juha-
tusel arheoloogilised uuringud. Kokku uuriti läbi ligi 600 m2 ala, kus 
leiti jälgi kolme eri perioodi muististest. Tallinna–Narva maantee 
all paljandus osaliselt sillutatud uusaegne tee, mis on ilmselt ühen-
danud Kukruse ja Edise mõisa. 18. sajandi maantee all olid hästi 
säilinud aga kaks eriaegset matmispaika: (1) põletusmatuste väli ning 
(2) 12.–13. sajandi maahaudkalmistu, kokku 42 terviklikult või osali-
selt säilinud matusega (kalmistu tegelik ulatus on märksa suurem!). 
Kõige rikkalikuma materjali andis vaieldamatult maahaudkalmistu, 
ent ainukordne on ka nii laialt avatud põletusmatustega matmis-
paiga uurimine Eestis. 
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Ett ekandes tutvustati Kukruse muististe kompleksi, keskendudes 
selle avastamisloole, uuringutele ning kasutatud uurimismetoodi-
kale. Samuti anti ülevaade muististest endist ning nende esialgsetest 
tõlgendustest. Kuidas uuriti Kukruse muististe kompleksi? Milline 
on avastatud muististe iseloom? Millised on olnud matmiskombed 
12.–13. sajandi Kukruse kalmistu näitel? Põgusalt oli jutt u ka edasis-
test plaanidest nimetatud muististe kompleksiga. 

Ett ekandes esitatud tulemused on esialgsed, kuna suurem osa 
kogutud rikkalikust leiumaterjalist on alles täielikult läbi uurimata.

Kokkuvõte 19.05.2010 ÕES-i 1334. koosolekul peetud ett ekandest.

Ilmunud: Mari Lõhmus, Tõnno Jonuks, Martin Malve. Arch aeological salvage
excavations at Kukruse: a Modern Age road, cremation fi eld and 12th–13th
century inhumation cemetery. Preliminary results. – Archaeological
Fieldwork in Estonia 2010, Tallinn 2011, lk 103–114.
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Ajaleht Olevik, Jüri Tilk 
ja karskustrükis

Anu Pallas

Ado Grenzsteini ajalehte Olevik on Eesti kultuuriloos nimetatud 
rahvaliikumise alalhoidlikuma suuna (Jakob Hurda pooldajate) välja-
andeks. Grenzsteini kui toimetaja ambitsioonid ulatusid kaugemale. 
Ajakirjanduse mõjujõudu oleks Grenzstein meelsasti palju rohkem 
ära kasutanud, kui see tegelikult õnnestus.

Olevik tõi karskusteema oma lugejate ett e üsna varsti pärast asuta-
mist. Seal kirjutati: „Soomes on kasinuse seltsisid asutatud ja kasi-
nuse edendamiseks annetakse paar ajalehte välja. Noomitakse väga, 
et meil ajalehed õige pea kasinuse küsimust läbi rääkida võtaksivad, 
nõuu annaksivad, kudas vägevate jookide joomist vähendada ja et 
rahvas ise ses asjas ka tõeste midagi teeks“ (Olevik 1883, nr 22).

Selliseks tegijaks osutus Randivälja külakoolmeister Jüri Tilk (1865–
1929). Jüri Tilk pidas väga oluliseks, et tema soome keele oskus Eestis 
karskusliikumist edendada aitas. Soome mõjud on märgatavad ka 
Tilga toimetatud karskustrükistes.

Karskusaate pinnal arenes Tilga tutvus Grenzsteiniga ja viimane 
kutsus Tilga Tartusse Oleviku toimetusse tööle. Tartut peeti tollal 
suureks joomise linnaks, aga siin oli ka palju vaimsust.

Tilka peetakse Eesti karskuskirjanduse rajajaks, kuigi karskuse-
teemat sisaldavaid trükiseid hakkas ilmuma juba terve sajand varem. 
Jüri Tilk rõhutas vajadust anda karskuskirjandust välja ühiselt (Olevik 
1890, nr 34) ja see põhimõte tagas ka edu.

Tilga jaoks oli karskustöö isamaaline töö ja aade, mille tarvis ta 
tundis vajadust ennast täiendada. See viis ta paraku oma kodumaast 
eemale. Oma sissetulekut püüdis Tilk kindlustada kirjasaatjana nii 
Soome kui Eesti lehtedele, pikemalt toetas tema õpinguid Helsingis 
Ado Grenzstein.
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Ett ekanne käsitles Jüri Tilga suhteid oma kaasaegsetega; tema kirja-
vahetusest kooruvad välja tähelepanekud, mis kinnitavad vastupi-
dist Tuglase levitatud ja kultuurilukku juurdunud hoiakutele Ado 
Grenzsteini suhtes.

Kokkuvõte 29.09.2010 ÕES-i 1337. koosolekul peetud ett ekandest.
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Loomad kesk- ja varauusaegses 
linnas – esialgseid tulemusi Viljandi 

zooarheoloogilise materjali kohta

Eve Rannamäe

Loomaluud on oluline arheoloogiline allikmaterjal, mis kõneleb mine-
viku ühiskonnast, suhetest linna ja selle tagamaade vahel, kauban-
dusest, käsitööst, põllumajandusest, karjakasvatusest ning üldi-
sest elukeskkonnast. ÕES-i koosolekul peetud ett ekandes tuginesin 
oma 2010. aasta kevadel Tartu Ülikoolis kaitstud magistritööle ning 
keskendusin erinevate loomade osatähtsusele ja tarbimisele 13.–17. 
sajandi Viljandis.

Viljandi arheoloogiline luumaterjal on rikkalik ning hästi säilinud. 
Minu põhiline allikmaterjal pärineb 1999. aastal kaevatud omaaegse 
eeslinna piirkonnas paiknenud oletatavast kõrtsi- ja sepikoja asuko-
hast1, mis on dateeritud 14.–16. sajandisse. Lisaks analüüsisin luuleide 
veel mitmetelt viimase paarikümne aasta jooksul kaevatud objek-
tidelt, mis kõik esindavad kesk- ja varauusaegse Viljandi kolme eri 
piirkonda: eeslinna, linna ja ordulinnuse ala.

Üldiselt on Viljandi luumaterjali liigiline koosseis ning anatoo-
miline jaotumus keskaegsele linnale üsna tüüpilised. Peamiselt 
jõudsid inimeste toidulauale veised, lambad, kitsed ning sead. Luudel 
esinevad lõike- ja raiejäljed ning erinevate skeletielementide esin-
datus luukogumis viitavad sellele, et peale liha saadi loomadelt ka 
piima, villa, nahku ja sarvi ning nende luudest valmistati esemeid. 
Rohkem küsimusi tekitavad hobuseluud, mis osutavad muu hulgas ka 
hobuseliha söömisele, mida traditsiooniliselt keskaegses ühiskonnas 

1 Viljandi spordihoone juurdeehitus Vaksali tänava põhjaküljel, Viljandi kesk-
aegsest linnast lääne pool.
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ei esinenud – see oli pigem erakordne nähtus. Samuti on põnevad 
koerte ja kasside luuleiud, mis ei viita ainuüksi nende kahe liigi 
lemmiklooma staatusele keskaegses Viljandis, vaid ka nende võima-
likule toiduks, nahkadeks ning luutöötlemiseks tarvitamisele. Lindu-
dest on enim esindatud kodukana, kuid mainimist väärivad näiteks 
ka haruldased kure- ja luigeluud, mis võivad olla kõrgema sotsiaalse 
positsiooni markerid. Metsloomade luid leidub Viljandis üsna vähe, 
küll aga on ulukite nimekiri küllalt liigirikas. Huvitavamad leiud 
kuuluvad punahirvele ja Euroopa piisonile, keda tõenäoliselt tarvitas 
just elanikkonna kõrgkiht.

Erinevused loomade kasutamisel kesk- ja varauusaegse Viljandi 
eeslinna, linna ja linnuse vahel ei ole väga suured. Linnus eristub 
teistest kõige enam, kuid linn ja eeslinn on üsna sarnased. Ka ajalises 
plaanis on näha teatud muutusi erinevate loomaliikide utiliseeri-
mises. Saadud tulemused toetavad üldlevinud arusaamu keskaegse 
linna sotsiaalsetest mustritest, mille järgi linnus esindas sotsiaalselt 
kõrgema positsiooniga inimeste elupaika, linnas endas elas aga väga 
erineva staatusega rahvast. Eeslinnad seevastu sarnanesid maapiir-
kondadele ning nende elanikud kuulusid rohkem madalamate ühis-
konnaklasside hulka.

Kokkuvõte 13. oktoobril 2010 ÕES-i 1338. koosolekul peetud ett ekandest.

Ilmunud: Eve Rannamäe. Loomad kesk- ja varauusaegses linnas – esialgseid 
tulemusi Viljandi zooarheoloogilise materjali kohta. – Viljandi Muuseumi toi-
metised I. Viljandi 2010, lk 37–49.
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100 aastat dotsent Leo Tiigi sünnist

Ott Kurs

Leo Tiik sündis 15. septembril 1910 Tallinnas, kuhu ta luteriusu tradit-
sioonidega, kuid Tallinnas õigeusku astunud vanemad olid mõni aeg 
enne poja sündi kolinud Hiiumaalt. Leo Tiigi vanaisa, isa ja onu olid 
Hiiumaal leiba teeninud meremeestena. Leo Tiik õppis 1918–1924 
Tallinna poeglaste 1. algkoolis. 1924–1929 jätkas ta õpinguid Tallinna 
poeglaste kommertsgümnaasiumis, kus töötas samal ajal neli aastat 
kooli raamatukoguhoidjana. Sügisel 1929 immatrikuleeriti (matrikli 
nr 10 258) Leo Tiik Tartu ülikooli õigusteaduskonna majandusteaduse 
osakonda. Aprillis 1930 läks ta vabatahtlikult ajateenistusse, mille 
sooritas mereside alal Ristna tuletornis Hiiumaal, siis Tallinnas ning 
lõpuks Vormsil Saxby tuletornis. Ajateenistusest vabanedes hakkas 
ta oktoobris 1931 tööle Tallinna keskraamatukogu võõrkeelse kirjan-
duse osakonnas. Oktoobris 1935 sai ta töökoha Tartu linnaraama-
tukogus ning jätkas õpinguid Tartu ülikoolis. Ta huvitus eelkõige 
majandusgeograafi ast ja majandusajaloost, mille juhtivad õppejõud 
olid prof Edgar Kant ja dr Hendrik Sepp; mõlemast said 1938 Eesti 
Teaduste Akadeemia liikmed. Alates 1937 kuulus Leo Tiik korporat-
siooni Vironia, kus pöörati palju tähelepanu noorliikmete kasvata-
misele, õpetati viisakat käitumist ja kõneoskust. 1938. aastal kirjutas 
Tiik auhinnatöö Eesti põllumajanduse tasuvusest ning töötas kevad-
semestril 1939 stipendiaadina Stock holmi ülikoolis, kus uuris Rootsi 
tekstiilitööstuse paigutust, õppides samal ajal ära ka rootsi keele. 
Sügisel 1939 sooritas ta Tartu ülikoolis viimased eksamid ja sai ajutise 
assistendi koha teoreetilise majandusteaduse ja statistika instituudis, 
kus tema juhendaja oli Edgar Kant. Veebruaris 1940 tunnistati Tiik 
Tartu ülikooli majandusteaduskonna cum laude lõpetanuks ja võeti 
poliitökonoomia assistendina tööle prof Eduard Poomi juurde. Kui 
suvel 1940 Nõukogude Venemaa annekteeris Eesti, viidi sügisel 1940 
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majandusteaduskond Tartu ülikoolist Tallinna tehnikaülikooli, kuhu 
tuli minna ka assistent Tiigil. Pärast Teise maailmasõja jõudmist 
Eestisse mobiliseeriti Tiik juulis 1941 punaväkke ja viidi Venemaale. 
Majandusteadlase haridus päästis ta rindele saatmisest. Tiik suunati 
täienduskursustele ning pärast seda sai temast Eesti NSV plaani-
komisjoni esimees Moskvas. Jõudnud sügisel koos punavägedega 
Tallinna, jätkas Tiik tööd plaanikomisjonis veel aasta jooksul. Alates 
novembrist 1944 töötas ta majandusgeograafi a õppejõuna Tallinna 
tehnikaülikoolis, olles 1950–1953 ka Eesti NSV Teaduste Akadeemia 
raamatukogu direktor. Seoses majandusteaduskonna toomisega tagasi 
Tartusse 1954. aastal sai Leo Tiigist taas Tartu ülikooli majandus-
geograafi a õppejõud ja matemaatika-loodusteaduskonna prodekaan 
(1955–1961). Kaitsnud 1958 väitekirja „Vana Tallinn: ajaloolis-geograafi -
line käsitelu linna tekkimisest ja kujunemisest“, valiti Tiik 1959 majan-
dusgeograafi a dotsendiks, kellena ta töötas kuni pensioneerumiseni 
1977. aastal. Dotsent Leo Tiik suri Tartus 16. juunil 1996 ja on maetud 
Tartu Raadi kalmistule. Leo Tiik tundis hästi mereliiklust Läänemerel 
ning purjetas 1948–1963 ka ise rannikuvetes. Arhiiviandmeile ja oma 
suvistele välitöödele tuginedes uuris ta põhjalikult Hiiumaa asustuse 
ajalugu ja Eesti kultuurilugu. Leo Tiigi teaduspärandi moodustavad 
neli tõlgitud ja toimetatud raamatut, üks omaett e raamat Tallinna 
gildidest ja nende kinnistuist, umbes 130 artiklit, paarkümmend käsi-
kirja jäänud uurimust ning 23 juhendatud diplomitööd. 

Kokkuvõte 04.11.2010 ett ekandepäeval „90 aastat Tartu Ülikooli geograafi a osa-
konda Vanemuise tänaval” peetud ett ekandest.

Lähemalt Leo Tiigi elust ja tööst vt: ajakiri Akadeemia, 2010, nr 9 ning mäles-
tusteos ”Leo Tiik”, Tartu 2010.  
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Õpetatud Eesti Seltsi 
tegevus 2010. aastal

Tiit Rosenberg

Liikmeskond ja juhatus

2010. aasta lõpu seisuga on seltsi liikmete nimekirjas 111 tegev- ja 
16 auliiget (aasta varem vastavalt 108 ja 16). Lisandus 4 uut liiget - 
Marge Rennit, Elvi Nassar, Mart Niklus, ja Reet Bender. Surma läbi 
lahkus Heno Sarv. 

Seltsi juhatus tegutses koosseisus: esimees – Heiki Valk, aseesi-
mehed – Tiit Rosenberg ja Marju Luts-Sootak, raamatukoguhoidja 
– Kersti Taal; liikmed: Tiiu Jaago, Arvo Järvet, Arne Merilai, Tõnu 
Tannberg ja Marten Seppel.

Revisjonikomisjon tegutses koosseisus: Heino Mardiste, Jüri Ant 
ja Janet Laidla. Praktilist asjaajamist korraldas sekretär-asjaajaja 
Kadi Kass.

Tuleb tunnistada seltsi liikmeskonna liikmemaksude tasumise 
mõningast paranemist – võrreldes eelmiste aastatega on liikme-
maksutulu märgatavalt kasvanud. Nii laekus liikmemaksudest 
möödunud aastal seltsi arvele ja sularahakassasse kokku 4070 krooni 
(2009. aastal – 1660 krooni, 2008. aastal – 2965 krooni, 2007. aastal 
– 2960 krooni). Paraku on ka neid võlgnikke (12), kellel liikmemaks 
on tasumata üle kolme aasta.
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2. Seltsi tegevus

2.1. Koosolekud ja konverentsid

Tegevusaasta vältel toimus 16 ett ekandekoosolekut (2007 – 14, 2008 – 
13, 2009 – 16), neist 9 kevad- ja 7 sügissemestril. Koosolekutel peetud 
ett ekandeid oli kuulamas 427 osavõtjat ehk keskmiselt 27 osalejat 
ürituse kohta, neist 13 seltsiliiget ja 14 külalist, mis on natuke enam 
kui eelmistel aastatel. Seejuures on mõnevõrra kasvanud just seltsi 
liikmete osavõtt  (2009. aastal 417 osavõtjat ehk keskmiselt 26 osalejat 
ürituse kohta, neist 10 seltsiliiget ja 16 külalist; 2008. aastal vasta-
valt 13 koosolekut 289 osavõtjaga ehk keskmiselt 22 osalejat, neist 
10 seltsiliiget ja 12 külalist). Märkida tuleb, et möödunud aastal oli 
seltsi tegevus eriti aktiivne kevadsemestril, seda nii koosolekute kui 
ka osalejate arvu poolest.

Ehkki möödunud aastal selts ühtegi konverentsi ei korraldanud, oli 
sel korral märkimisväärseimaks sündmuseks raamatuesitlus Tartu 
Kirjanduse Majas 8. septembril, kus koos kirjastusega Ilmamaa esit-
leti vast-ilmunud „Eesti ajaloo“ V köidet. Üritusel osales 19 seltsi liiget 
ja 24 külalist, viimaste hulgas ka haridus- ja teadusminister Tõnis 
Lukas, Riigikogu liige Peeter Tulviste ja Tartu Ülikooli rektor Alar 
Karis. Keda polnud, olid paraku ajakirjanduse esindajad. Esitlusel 
kõnelesid teose tegevtoimetajad Tiit Rosenberg ja Toomas Karjahärm 
ning kirjastuse juht Hando Runnel.

Lisaks osales ÕES 4. novembril TÜ geograafi a osakonna ning Eesti 
Geograafi a Seltsiga korraldatud ett ekandepäeval „90 aastat Tartu 
Ülikooli geograafi a osakonda Vanemuise tänaval“, olles 75 osaleja 
hulgas esindatud 8 seltsiliikmega.

2010. aastal peetud ett ekanded jagunesid on teemavaldkondade 
lõikes järgmiselt: 

ajalugu – 3 (Rennit, Uustalu, Tarvel) arheoloogia – 4 (Valk, Malve, 
Lõhmus, Rannamäe)  meditsiiniajalugu – 2 (Rein, Seppel), õigusaja-
lugu – 2 (Ristikivi, Kalmo), museoloogia – 2  (Aru, Liibek), ajakirjan-
dusajalugu – 1 (Pallas), arhiivindus – 1 (Goeze), ning usundilugu – 
1 (Vähi). 4. novembri ett ekandepäeva 3 ett ekannet olid geograafi ast.
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Kui vaadelda ett ekandjaid, siis puldis oli üks professor – E. Tarvel 
(2009 – 4: Järvelaid, Medijainen, Must, Piirimäe) ja 5 doktorikraa-
diga ett ekandjat – Valk, Aru, Seppel, Pallas, Ristikivi (2009 – 3: Plath, 
Tarkiainen, Raudsepp), kuna enamiku moodustasid magistrandid-
doktorandid.

Ett ekannete saamisega pole raskusi olnud. Arvukaim osalus oli E. 
Tarveli ett ekandel „Nädalategu“ (44), samuti H. Valgu aastakooso-
lekul peetud ett ekandel ”Setomaa vanemast ajaloost „Setomaa kogu-
teose“ taustal: uurimisseis, uusi küsimusi ja vaatenurki“ (43 inimest) 
ja M. Malve ett ekandel „Tartu Toomkiriku luustikud: arheoloogia ja 
osteoloogia andmed“ (43).

Juhatus pidas kalendriaasta vältel 3 koosolekut: 13. jaanuaril, 17. 
veebruaril ja 7. oktoobril (virtuaalselt). Arutelude temaatika hõlmas 
seltsi raamatukogu staatust Tartu Ülikooli raamatukogus, aastaraa-
matute ja muude trükiste väljaandmist, seltsi ett ekandekoosolekute 
väljakuulutamist ajalehes Postimees, stipendiumi suurust ja selle 
määramist parima seltsi väljaandes avaldatud artikli eest, ett ekande-
koosolekute ja konverentside korraldamist ning jooksvat asjaajamist.

2.2. Muud tegevusvaldkonnad

Publikatsioonid

Koostöös kirjastusega Ilmamaa ilmus lõpuks kaua tehtud „Eesti 
ajalugu 1816–1918“ V köide (tegevtoimetajad T. Rosenberg ja T. Karja-
härm, kirjastusepoolsed toimetajad Katre Ligi ja Simo Runnel, 
kaardid Mart Jagomägi), mis on mitmes arvustuses pälvinud juba 
ka heatahtlikku vastuvõtt u.

Teiseks ilmus ÕES-i ja Tartu Ülikooli Ajaloo ja arheoloogia insti-
tuudi väljaandena möödunud aasta lõpul T. Rosenbergi ja Kari Tarki-
aineni koostatud teos „Soome ja Eesti riikluse juured: 1809. aasta 
tähendus“, milles avaldati 8.– 9. mail 2009 Tartus koos Soome ja 
Rootsi ajaloolastega peetud

ajalookonverentsi ett ekanded ja materjalid. Teose ilmumist fi nant-
seeris Alfred Kordelini Sihtasutus Soomest (5000 EUR) ja materjalide 
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osas toetas Soome suursaatkond Tallinnas. Teos on mõeldud anne-
tamiseks raamatukogudele, eeskätt  gümnaasiumite ja keskkoolide 
tarvis.

Möödunud aastal jõuti samuti koostada ja toimetada järjekordne 
seltsi aastaraamat (2009), mis nüüdseks on ka ilmunud ja mida saame 
täna esitleda. Ett evalmistamisel on aastaraamat 2010 ja – nagu aasta 
tagasi sai märgitud – seltsi toimetiste sarjas ootavad endiselt avalda-
mist varasemate konverentside puhul koostatud kogumikud „1905. 
Punane aasta Eestis“ (koostaja T. Rosenberg), mille avaldamist on 
paraku takistamas eeskätt  raha nappus, ja Evald Tõnissoni mäles-
tusteos (koostaja H. Valk).

Arheoloogiaalane uurimistöö

Selts teostas arheoloogilisi päästekaevamisi ja järelevalvetöid. 
Loosi kääbastikus Võrumaal uuriti metsatööga kahjustatud 

kääbaste servi (Maria Smirnova).
Tartus Kroonuaia tänaval teostati järelevalvet veetrasside paigal-

damisel ning koguti täiendavaid andmeid keskaegse Jakobi kalmistu 
kohta (Martin Malve).

Põlva maakonnas Vanakülas tehti arheoloogilist järelevalvet kesk-
aegsel külakalmistul seoses maanteelaiendusega (H. Valk).

Selts toetas Rõuge eksperimentaalse muinasmaja ehitamist mater-
jali ostmisel. 

Stipendiumist

Jätkati juhatuse poolt 2008. aastal asutatud stipendiumi väljaand-
mist seltsi aastaraamatus või toimetistes avaldatud parimale artik-
lile. 2010. aastal otsustas juhatus anda stipendium Indrek Paavlele 
seltsi aastaraamatus 2008 avaldatud artikli „Vallapartorgid – režiimi 
esindajad Eesti külas 1940. aastate teisel poolel“ eest. 

Kokkuvõtt eks võib nentida, et seltsi tegevus edendab järjepidevalt 
ja stabiilselt humnitaarteadusi, kusjuures valdkonniti domineerib 
jätkuvalt ajalugu. 
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Vaatamata fi nantsallikate jätkuvale kokkukuivamisele riigipoolse 
toetuse osas, suutis selts püsida aastaraamatuga graafi kus ja avaldada 
selles artiklitena olulise osa eelnenud aastal seltsi üritustel peetud 
ett ekannetest, samuti seltsi tegevuse ülevaate.

Seltsi tegevus tugines Eesti Teaduste Akadeemia kaudu toimuvale 
fi nantseerimisele iga-aastase riigieelarvelise tegevustoetuse näol 
(2008. aastal 110 000 krooni, 2009. aastal 90 000, 2010. aastal 76 500 
krooni) ning ajaloo ja arheoloogia alaseks uurimistööks mitmete 
asutustega sõlmitud lepingutele.

Ett ekanne 26.01.2011 ÕES-i 1344. koosolekul (aastakoosolek).
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Activities of the Learned 
Estonian Society in 2010

Tiit Rosenberg

Membership and board

At the end of 2010, the Learned Estonia Society (LES) had 111 full 
members and 16 honorary members. During the last year, four new 
members – Marge Rennit, Elvi Nassar, Mart Niklus, and Reet Bender 
– were added, and one member, Heno Sarv, died.

Th e board of LES in 2010 included Heiki Valk as the ch airman, Tiit 
Rosenberg and Marju Luts-Sootak as vice-ch airmen, Kersti Taal as 
librarian, and Tiiu Jaago, Arvo Järvet, Arne Merilai, Tõnu-Andrus 
Tannberg, and Marten Seppel.

Th e auditing committ ee consisted of Heino Mardiste, Janet Laidla, 
and Jüri Ant. Th e practical management of LES was managed by secre-
tary Kadi Kass. 

Meetings of the Society

Th ere were 16 meetings held in 2010, nine in spring and seven in the 
autumn semester. Th ere were 427 participants in those meetings, 
which  is an average of 27 listeners (13 of them members and 14 guests).

No conferences were organized 2010. One remarkable event was 
the presentation of the 5th volume of “Eesti ajalugu 1816–1918” / 
“History of Estonia 1816–1918” in the House of Literature in Tartu on 
8 September 2010, jointly organised with the publishing company 
Ilmamaa. Th is event gathered together 19 members of the LES and 24 
guests, including the minister of Science and Education, Tõnis Lukas, 
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a member of Parliament, Peeter Tulviste, and the rector of Tartu 
University, Alar Karis. Speech es were held by the managing editors 
Tiit Rosenberg and Toomas Karjahärm, and the head of Ilmamaa, 
Hando Runnel. In addition, the LES was the co-organiser of a day of 
presentations dedicated to the 90th anniversary of the Department of 
Geography in the University of Tartu.

Th e subjects of presentations in 2010 included: history – 3, arch ae-
ology – 4, history of medicine – 2, history of law – 2, museology – 2, 
history of journalism – 1, arch ival studies – 1, folk beliefs – 1.

On the presentation day there were three presentations about geog-
raphy. One of the speakers was a professor (Enn Tarvel), fi ve speakers 
(Valk, Aru, Seppel, Pallas, and Ristikivi) possessed a PhD degree, and 
the other speakers, mostly PhD students, had an MA degree.

Th e number of participants was the largest  (44) at E. Tarvel’s pres-
entation – “Weekly labour duties”. Two presentations – “On the Early 
History of Setomaa and its Research  State: Looking Back  and Forward” 
given during the annual conference by Heiki Valk, and the presentation of 
Martin Malve entitled “Two skeletons from the Tartu Cathedral Ceme-
tery: arch aeological and osteological data” – att racted each  43 listeners.

Th e Board of the Society held three meetings in 2010: on 13 January, 
17 February,  and  7 October. Current issues were also discussed by 
e-mail. Th e discussion included the following topics: the status of the 
LES library in the Library of the University of Tartu, publication of 
the Yearbook of the Society and other publications, the sch olarship for 
the best publication in the yearbook, the organization of meetings and 
conferences, and everyday matt ers. 

Publications

Co-operation with the publishing company Ilmamaa lead fi nally to 
the publication of the 5th volume of “Eesti ajalugu 1816–1918” / “History 
of Estonia 1816–1918”. Th e managing editors were Tiit Rosenberg 
and Toomas Karjahärm, the publishing editors Katre Ligi and Simo 
Runnel, and the maps were compiled by Mart Jagomägi. Th e long-
awaited book had a warm welcome and many positive reviews.
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Th e Learned Estonian Society and the Institute of History and Arch ae-
ology of the University of Tartu together published a confe rence report 
– “Soome ja Eesti riikluse juured: 1809. aasta tähendus” (“Th e Roots of 
Statehood of Finland and Estonia – the Meaning of the Year 1809”) –
compiled by Tiit Rosenberg and Kari Tarkiainen in co-operation with 
Finnish and Swedish historians. It was fi nanced by the Alfred Kordelin 
Foundation in Finland and the Embassy of Finland in Tallinn. Th e book 
is meant mainly for donation to the sch ool libraries of Estonia.

During 2010, the Learned Estonian Society compiled and edited the 
Yearbook of 2009; the presentation of it took place aft er the annual 
meeting. Th e preparation of the next Yearbook and the series of the 
Society’s publication proceedings of “1905. Punane aasta Eestis” / 

“1905. Th e Red Year in Estonia” (editor Tiit Rosenberg) has started.

Arch aeological research 

Th e Society carried out arch aeological rescue excavations. In Loosi 
(Võru County), the edges of two barrows damaged by forest trans-
port mach ines were studied (Maria Smirnova, Heiki Valk). In Tartu, 
arch aeological observations took place when a new water tube was 
laid on Kroonuaia Street (Martin Malve). In the course of these works, 
new data were gained also about St. Jacob’s cemetery. In Vanaküla 
(Põlva County), arch aeological observations took place when a road 
which  passed through a medieval village cemetery was broadened 
(Heiki Valk). Th e LES also provided fi nancial support for the recon-
struction of a Viking Age dwelling house at the hill fort of Rõuge.

Th e sch olarship

In 2010, the sch olarship for the best published article in the Yearbook of 
the Society was given to Indrek Paavle by the Board of the Society. His 
article – “Rural Municipality Party Organisers: Representatives of 
the Soviet Regime in the Estonian Village in the Second Half of the 
1940s” was published in the Yearbook 2008.

Presentation from LES annual meeting on 26 January 2011.
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Õpetatud Eesti Seltsi 
ett ekandekoosolekud 2010. aastal

Kuu-
päev

Ett ekandja Teema

20.01 Heiki Valk Setomaa vanemast ajaloost „Setomaa kogu-
teose“ taustal: uurimisseis, uusi küsimusi ja 
vaatenurki

10.02 Krista Aru Muutustest ERM-is 100 aasta jooksul

17.02 Martin Malve Tartu Toomkiriku luustikud: arheoloogia ja 
osteoloogia andmed

10.03 Marge Rennit Balti provintside kirjeldustest 18. sajandi I 
poole vähe tuntud reisikirjas

24.03 Märt Uustalu Poolmõisatest ja nende omanikest

07.04 Enn Tarvel Nädalategu

21.04 Kaarina Rein Tartu esimese meditsiiniprofessori Johannes 
Raicuse elu ja tegevus

05.05 Marten Seppel Kui haiged olid talurahva silmad?

19.05 Mari Lõhmus Arheoloogiatalv Tallinna–Narva maanteel 
Kukrusel: ülevaade kaevamistest ja esialgse-
test tulemustest

08.09 ÕES ja Ilmamaa „Eesti ajaloo“ V köite esitlus 

15.09 Dorothee M. Goeze Eestlaste igapäevaelu Saksa DP-laagrites 
Hintzeri kogude põhjal

29.09 Anu Pallas Ajaleht Olevik, Jüri Tilk ja karskustrükis

13.10 Eve Rannamäe Loomad kesk- ja varauusaegses linnas: 
esialgseid tulemusi Viljandi zooarheoloogi-
lise materjali kohta

27.10 Merike Ristikivi Ius scriptum et scriptum iuris: ladina keel 
eestikeelses õigusperioodikas

04.11 TÜ geograafi a 
osakond, Eesti 
Geograafi a Selts ja 
ÕES

Ett ekandepäev „90 aastat Tartu Ülikooli 
geograafi a osakonda Vanemuise tänaval“
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Kuu-
päev

Ett ekandja Teema

10.11 Tõnis Liibek Tartu fotograafi d ja nende looming 19. 
sajandil

24.11 Tiina Vähi Vanemad kirjalikud teated eesti libahundi-
pärimuse kohta kuni 20. sajandi alguseni

08.12. Hent-Raul Kalmo Suveräänsus Nõukogude Liidus

ÕES 2010 aastaraamatu autorid

Heiki Valk: TÜ vanemteadur, arheoloogia kabineti juhataja, PhD, heiki.valk@ut.ee

Krista Aru: Eesti Rahva Muuseumi direktor, PhD, krista.aru@erm.ee

Martin Malve: TÜ arheoloogia kabineti osteoloogiliste kogude hoidja, MA, 
martinus@ut.ee

Marge Rennit:  Tartu Linnamuuseumi arendusjuht, MA, 
marge.rennit@katarina.ee 

Märt Uustalu: TÜ ajaloo doktorant, MA, princeoft artu@gmail.com 

Marten Seppel: TÜ üldajaloo lektor, PhD, marten.seppel@ut.ee

Dorothee M. Goeze: Marburgi Herderi Instituudi arhiivi teadur, MA, 
dorothee.goeze@herder-institut.de

Merike Ristikivi: TÜ õiguse ajaloo (ladina keel ja rooma õigus) dotsent, PhD, 
merike.ristikivi@ut.ee

Tõnis Liibek: Eesti Ajaloomuuseumi teadusdirektor, PhD, tonis.liibek@eam.ee

Tiina Vähi: Tartu Teoloogia Akadeemia võrdleva usundiloo lektor, FL, 
tiina.vahi@ut.ee

Hent-Raul Kalmo: TÜ avaliku õiguse teadur, MA, hent-raul.kalmo@ut.ee

Enn Tarvel: Õpetatud Eesti Seltsi auliige, D. Sc. Hist., tarvel@hot.ee

Kaarina Rein:  TÜ ladina keele lektor, PhD, kaarina.rein@ut.ee

Mari Lõhmus: TÜ arheoloogia doktorant, MA, mari.lohmus@ut.ee 

Anu Pallas: TÜ ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudi lepinguline 
teadur, MA, anu.pallas@ut.ee

Eve Rannamäe: TÜ arheoloogia kabineti arheozoogiliste kogude hoidja, MA, 
eve.rannamae@ut.ee

Ott  Kurs: TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonna emeriitprofessor, knd, 
ott .kurs@ut.ee

Tiit Rosenberg: TÜ eesti ajaloo professor, knd, tiit.rosenberg@ut.ee. 
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