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Inimluud Narva Triumfi bastioni alt: 
kesk- ja varauusaegne kalmistu

Martin Malve

Aastal 2014 avastasid arheoloogid Anneli Kalm, Paul Ööbik ja Guido 
Toos Narva bastionaalvööndis uuel piiripunkti alal uuringuid tehes 
Triumfi bastioni alt tõenäoliselt keskajast pärineva matmispaiga. Üles 
võetud 104 luustikust kuulusid 81 täiskasvanutele ning 23 alaealistele. 
Peale skelettide avastati keskaegse kabeli vundament ning paekivist 
hauaplaadi jäänused. Välitööde käigus torkas silma suur hulk meeste-
matuseid, enamasti ühishaudades. 

Kalmistu ajaloolise tausta põhjalikumal uurimisel selgus, et tege-
likult oli sealt ka varem luustikke leitud. Tõenäoliselt on tegemist 
Püha Antoniuse kabelit ümbritsenud surnuaiaga. Esimene kirjalik 
teave pühakoja kohta pärineb 14. sajandi lõpust. Kabel olevat asunud 
keskaegsest Narva linnast väljas, vahetult linnamüüri taga. Sarna-
seid kabeleid ja matmispaiku on teada näiteks Tartus, Viljandis ja 
Lätis Võnnus. Linnamüürist väljapoole jäänud kalmistut võis kasu-
tada lähiümbruse külade ja eeslinna elanikkond.

Osteoloogilise analüüsi käigus selgus, et maetutest 61 olid mehed, 
vaid 11 naised ning 9 täiskasvanu puhul ei saanud sugu määrata. 
Mehed olid olnud küllaltki pikka kasvu: keskmine pikkus 171,8 cm, 
pikim 187,9 cm. Kui võrrelda Narva luustike soomääranguid teiste 
viimastel aastatel antropoloogiliselt uuritud tavakalmistute omadega, 
kus mehi ja naisi on enam-vähem võrdselt, võib öelda, et tegemist ei 
ole tüüpilise kalmistuga. Üllatavad olid ka Narva luustike vanusemää-
rangud: meestest 42,6% olid surnud vanusevahemikus 18–35 aastat, 
22,1% aga vanuses 35–50 aastat. Sellist noorte meeste suurt osakaalu 
on täheldatud sõjameeste matmispaikades, mistõttu pöörati ka osteo-
loogilises analüüsis palju tähelepanu just traumadele. Maetutel esines 
enamasti juba eluajal paranenud vigastusi.
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Viie mehe koljul tuvastati paranenud lohukujulisi vigastusi, mida 
tavaliselt tekitab tömbi eseme löök. Lohkude suurus varieerus mõnest 
millimeetrist kuni üheksa sentimeetrini. Kolju vigastusi esineb mine-
vikupopulatsioonides tavaliselt just meestel ning need on enamasti 
saadud võitluses. Vigastuste rohkus koljuluudel näib osutavat lahingu-
tegevusele, samas pole aga valdav osa traumadest olnud eluohtlikud 
ning on hästi paranenud. Vaid ühel 40–50-aastase mehe koljul tuvas-
tati surmaaegsed vigastused. Tema vasakul kiiruluul oli kaks tõenäo-
liselt mõõgaga tekitatud lõikejälge. Esimene löök oli tekitanud 6,2 cm 
pikkuse haava, millele lisandus eelmist läbiv 3 cm pikkune vigastus. 
Ohver suri kohe või varsti pärast vigastuste saamist, millele viitab 
paranemisjälgede puudumine. 

Osteoloogilise analüüsi käigus leiti rohkelt rindkere- ja jäseme-
luude murde, kokku tuvastati 15 indiviidi (11 meest ja 4 naist) skeletil 
31 luumurdu. Enim esines rindkere paranenud vigastusi, milleks 
olid roiete murrud, kusjuures neljal mehel oli neid rohkem kui üks. 
Siinkohal toon välja kahel luustikul esinenud arvukad vigastused. 
35–45-aastasel indiviidil oli parema kehapoole kahe roide murru kohas 
poorset luukude, mis iseloomustab paranemist. Järelikult oli mees 
surnud enne, kui roidemurdudest lõplikult tervenes. Silmapaistev oli 
ka ühe 45–50-aastase mehe skelett, millel oli neli murdu parema ja 
vasaku kehapoole X ja XI roides. Alumised roided murduvad harva, 
kuna need ei ulatu välja ning on pehme koega rohkem kaetud. Roided 
purunevad enamasti otsese löögi või surve tagajärjel ning täpset 
põhjust on tagantjärele pea võimatu kindlaks teha.

Õlavöötmeluudest oli vasaku rangluu murde kolmel mehel. Tavaliselt 
juhtub rangluumurd kukkumisel õlale või kaitseks ettesirutatud käele. 
Viiel juhul esines murde käe-, enamasti küünarvarreluudel. Kahel korral 
olid koos purunenud ühe käe nii küünar- kui ka kodarluu. Mõlemad 
luud murduvad ühelt kõrguselt otsese jõu (nt löögi) mõjumise kohal. 
Tegemist võib olla pareerimismurdudega, mis tekivad siis, kui käsi on 
enda kaitseks üles tõstetud. Neljal mehel oli käelabaluudest purunenud 
sõrme- või kämblaluu. Sellised vigastused on tingitud otsesest traumast.  

Alajäsemetel tuvastati vaid üksikuid murde, mis võib aga olla 
tingitud sellest, et paljud luustikud olid üles võetud poolikult ja 
enamasti ilma jalaluudeta. Üheks huvitavamaks leiuks oli segatud 
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inimluude seast välja tulnud vasak reieluu, mille alumises otsas paik-
nenud luumurru koht polnud pärast paranemist kokku kasvanud. 
Tõenäoliselt ei olnud lahtisi luuotsi toestatud, mistõttu hakkasid need 
pidevalt üksteise suhtes liikuma, tekitades murdumiskohale poorse ja 
ümardunud servadega liigesepinna ehk ebaliigese. Kindlasti tekitas 
sellise jalaga liikumine mehele valu ning kuna murru tõttu oli ka luu 
lühenenud, lonkas ta paremat jalga tugevasti.

Luu-uuring näitas meeste arvukaid paranenud rindkere- ja jäseme-
traumasid, kuid vaid ühel indiviidil tuvastati surma põhjustanud tera-
riista löögijäljed. Mitmel isikul oli hulgivigastusi, näiteks keskealisel 
mehel murdunud kaks vasaku ja parema poole roiet, vasaku käsi-
varre luud ning vasaku käe teine kämblaluu. Ühel mehel olid frak-
tuurid kahel roidel, küünar- ja kodarluul ning mõlemal reieluul. Kuna 
enamik vigastusi oli paranenud, ei saanud kindlaks teha, kas need 
olid tekkinud ühe või mitme sündmuse käigus, mistõttu ei ole alust 
luumurde lahingutegevusega seostada. Arvesse tuleb võtta sedagi, 
et mehed on alati olnud ühiskonnas raskema füüsilise töö tegijad, 
mistõttu on nad ka vigastustele altimad. Arvukalt esines lülisamba 
vigastusi (nt lülivaheketta songa), mis enamasti on tingitud noor-
põlves tehtud pidevast raskest tööst; neid tuvastati 28 mehel ja 6 naisel.

Enamik meestest oli maetud ühishaudadesse, mis vigastusi arvesse 
võttes võiks viidata sõjahaudadele. Samas ei pruugi ühishauad sugugi 
lahingule osutada, tegemist võis olla hoopis epideemiaga (mis luudele 
enamasti jälgi ei jäta). Arvukalt on meestematuseid leitud ka hukatute 
kalmistutelt võllamägede juures. Tõenäolisem on siiski, et paranenud 
vigastuste suur hulk viitab sõjameeste haudadele. Kuna surmaaeg-
seid vigastusi oli vaid ühel mehel, ei ole lahingutegevus tõenäoliselt 
nende surma põhjus. Võimalik, et bastioni alt leitud mehed hukkusid 
mõne taudi tõttu. Näiteks on varauusajast kirjalikke teateid Tartu 
garnisoni kohta, kus pärast haiguspuhangut suri kakssada sõdurit. 
Suure tõenäosusega on Narva bastioni alt leitud mehed olnud sõdurid, 
millele viitavad nii maetute sugu ja vanus kui ka rohked vigastused.

Kokkuvõte ÕESi koosolekul 08.04.2015 peetud ettekandest.
Ilmunud: Paul Ööbik, Ragnar Nurk, Martin Malve ja Guido Toos. Archaeological 
studies at the site of the new Narva border station. – Archaeological Fieldwork 
in Estonia, 2014. Tallinn, 2015, 175–192.
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Tartu ajaloolistel linnaplaanidel  
1600–2010

Tõnu Raid

Linnaplaanide ajalugu ulatub aegade hämarusse, kuid trükikunsti leiu-
tamine 15. sajandil ja trükitehnika edasine kiire areng tegid võima-
likuks seni käsitsi valmistatud üksikute kaardilehtede paljundamise 
kümnetes ja sadades eksemplarides. Euroopas muutusid linnade plaanid 
populaarseks pärast Hartmann Schedeli koostatud „Nürnbergi kroo-
nika“ (Liber Cronicarum) ilmumist 1493. aastal. George Brauni ja Franz 
Hogenbergi mitmes keeles välja antud linnaplaane ja -vaateid sisaldav 
atlas „Civitates Orbis Terrarum“, millest ilmus kordustena koguni kuus 
trükki (1572–1617), äratas aga erilist tähele panu. Atlas sisaldas üle viie-
saja linnaplaani ja linnulennulise või perspektiivse vaate.

Tartu nime leiame esimest korda rootslase Olaus Magnuse 1539. 
aastal valminud kaardilt Carta Marina. Esimene linnakindlustuste 
teadaolevalt säilinud plaan on pärit aastast 1600. Rootsi Sõjaarhiivis 
asub tõenäoliselt aastal 1634 koostatud üsna täpse keskaegse tänavavõr-
guga Tartu linnaplaan, mille autoris ja valmimisajas pole täit selgust. 
Esimene teadaolev trükiplaan pärineb raamatust Книга Марсова или 
Воинских дел от войск царскаго величества российских во взятии 
преславных фортификацей, и на разных местах храбрых баталий 
учиненных над войски его королевскаго величества свейскаго, mis 
ilmus aastal 1713. Tartus trükiti esimene linnaplaan ajavahemikus 1825–
1836 tõenäoliselt Schlateri trükikojas. Eesti Kirjandusmuuseumi töötaja 
Vello Paatsi (1948–2015) andmeil ilmus oletuslikult esimene eestikeelne 
Tartu linna plaan 20.06.1879, eestlaste II üldlaulu peo avamise puhul. 
Nüüdseks on teada, et selline plaan on tõesti ilmunud ja Rahvusraa-
matukogu kartograafiasaali töötaja Tiina Kruup peabki seda saksa-
keelsete tänavanimedega, kuid eestikeelse pealkirjaga plaani selleks 
esimeseks eestlastele valmistatud linnaplaaniks.
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Tartu linna plaan 1926, ilmus raamatus „Tartu juht“, kirjastus Sõnavara, 
trükkinud Bergmann.
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Plaane Eesti linnade kohta leidus nii Eestis, Rootsis, Saksamaal, 
Lätis kui ka Venemaal. Näiteks leidsin Berliinis Saksa Riigiraamatu-
kogus Tartu ülikooli sõjateaduste (!) üliõpilase A. Grünthali poolt 
1825. aastal sammumõõdu alusel koostatud käsikirjalise linnaplaani, 
millest tehti koopiaid kuni 1878. aastani. See plaan on Tartu plaanide 
raamatus esitatud nr 51 all.

Kirjalike materjalide ja linnavaadete kõrval on linnaajaloo uuri-
misel esmajärguliseks allikmaterjaliks mitmesugused linna- ja 
katastri plaanid. Eri ajajärkudest pärinevate plaanide abil saab ülevaate 
linna ja selle kvartalite kujunemise struktuurist ning maastiku topo-
graafiliste elementide (küngaste, orgude, kaljude, jõgede, soiste alade) 
mõjust linna ehituslikule kujunemisele. Linnaplaanidel kajastuvad 
linna eri arengufaasid ning tänavate, väljakute ja avalike hoonete 
asukoha valiku põhimõtted. Tartus ja Eestis algas linnade teaduslik 
uurimine kodu-uurimise jätkuna. Teerajajateks olid Õpetatud Eesti 
Selts ja Loodusuurijate Selts, kes oma tegevuses juhindusid Saksa-
maal 19. sajandi viimasel veerandil alguse saanud linnaplaanide 
kasutamisest linnade arengu uurimisel. Linnaruumi arenguid ja 
muutusi jälgides seostatakse tänapäevalgi linnaplaanidelt loetavat 
infot ja muud statistilist materjali ajaloolise konteksti ning topograa-
filise analüüsiga. 1920. aastatel algas vastavatud eestikeelses Tartu 
ülikoolis aktiivne linnageograafia uurimine. Uuele õppesuunale pani 
aluse Soomest Tartu ülikooli tööle kutsutud Johannes Gabriel Granö. 
Tema tööd jätkasid edukalt meie linnauurimise suurim nimi Edgar 
Kant, Erik Alfred Leopold Piipenberg ja mitmed teised.

Kokku avaldati kolm linnaplaanide raamatut – Tallinna, Tartu ja 
Eesti väikelinnade kohta. Neis ilmus 556 Eesti linnade plaani, hinnan-
guliselt tuli esimest korda avalikkuse ette 350–400 eksemplari. Kind-
lasti ei ole see lõplik hulk. Usun, et Venemaa arhiivides on peidus veel 
mitukümmend Eesti linnade plaani. Ka Tartust võib veel huvitavat 
materjali leida, nii saabki öelda, et see töö ei lõppe kunagi.

Kokkuvõte ÕESi koosolekul 06.05.2015 peetud ettekandest.
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Õpetatud Eesti Selts ja 
Vanemuise Selts

Kersti Taal

Õpetatud Eesti Seltsil oli Vanemuise Seltsiga otseseid suhteid vähe, 
pigem olid kontaktid kaudsed ja üksikisikute kaudu.

Kaks väga erinevat ühendust olid juhtivaiks seltsideks oma tegevus-
valdkonnas: ÕES teadusseltside lipulaev ja enne Eesti Vabariigi sündi 
peamine organisatsioon, kus tegeldi eesti keele ja kirjanduse, rahva-
luule, ajaloo, arheoloogia ning etnograafia uurimisega, Vanemuise 
Selts aga tähtsamaid eestlaste seltse. Mõlema seltsi tippsaavutused on 
eesti rahvale olulised: ÕESil „Kalevipoja“ väljaandmine, Vanemuise 
Seltsil laulupeod ja eesti teatri sünd.

Vanemuise Seltsil oli tähtis meelelahutuslik külg, mis aga ÕESis 
kui teadusseltsis täielikult puudus. Rahvavalgustuslik tegevus oli 
ÕESi põhikirjas vaid esimestel aastakümnetel, Leo Meyeri juhti-
misel muudeti ÕES 19. sajandi viimastel aastakümnetel teadusselt-
siks. Vanemuise Seltsis aga tugevnes rahvahariduslik suund aastatega.

Vanemuise Selts asutati ajal, mil ÕES teelahkmel seistes püüdis 
omalt poolt eestlasi saksakeelse hariduse kaudu saksastama hakata, 
kuid õnneks sakslaste soov ei täitunud. Seega oli Vanemuise Selts 
vajalik just rahvustunde süvendamiseks, eestlaste silmaringi avar-
damiseks ja haridustaseme tõstmiseks.

Jaan Tõnisson kirjutas 1906. aastal: „Vanem eesti selts, esimene ühis-
kondlik asutus, kus eesti mõte laiemate ringkondade poolt toetamist 
leidis, kauemat aega Eesti ühiskondlise elu keskkoht – nõnda seisab 
„Vanemuine“ meie silme ees. Kerkis Tartus eesti elu keskkohaks, õpet-
like ettelugemiste abil oma liikmete keskel haridust edendades.“ ÕESi 
kohta võib öelda, et see oli ülikooli kõrval teadusliku mõtte keskkoht.

ÕESi pidasid eestlased õigustatult sakslaste seltsiks. Kahjuks ei valit-
senud ka Vanemuise Seltsi eestseisuses ainult eesti keel. Eestseisuse 1874. 
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aasta novembri protokollis on küsimus, miks eestseisuses alati eesti keelt 
ei kõnelda, kõik ei saa saksa keelest aru, rääkida tuleb selgelt eesti keeles.

ÕES kui teadusselts ja sakslaste selts ei pidanud tegutsema luba-
tavuse piiril, vaid eestlastele mõeldud eestikeelsete ajalehtede välja-
andmisluba taotledes puututi kokku keeldudega. 1840ndate alguses ei 
saadud luba Ma-rahva Nõuandja (Kreutzwald) ja 1860. aastatel lehe 
Eesti Koit (Hurt) väljaandmiseks. Eestlaste selts pidi juba asutamisloa 
saamiseks mõtlema väga põhjalikult tegevusaladele ja seltsi eesmärki-
dele ning esimene põhikiri oli napisõnaline: seltsi eesmärk on edendada 
meeskoori, eelkõige vaimulikku koorilaulu. Esialgu oli selts konserva-
tiivne ja liikmeks said olla vaid mehed. ÕES-i põhikirjas pole kunagi 
soolist nõuet olnud. Vanemuise Seltsi tunnusjoonteks olid ka reli-
gioossus ja riigitruudus, mis teadusseltse otseselt ei puudutanud. Vane-
muise Seltsis tähistati keisri kroonimispüha, hõbepulmi, sünnipäevi 
ja selles pole midagi iseäralikku – olid need ju olulised tähtpäevad 
kogu riigis. Igati loomulik on ka keisripildi ostmine ja August Weizen-
bergi kingitus seltsile: keisri ja keisrinna kipsist kujud. 12. detsembril 
1877. aastal tähistati Aleksander I sajandat sünniaasta päeva, pidu-
kõnelejateks kutsuti Fr. R. Kreutzwald ja M. Veske. 1881. aastal läki-
tati eesti seltside esindajad Peterburisse keiser Aleksander II hauale 
hõbe vanikut viima. Vastavasisuline kiri saabus Eesti Kirjameeste Selt-
sist ning kulud kaeti ühiselt. Peagi osaleti saadikute kaudu uue keisri 
kroonimise pühal, kusjuures kingituseks oli J. Köleri maal. Vanemuise 
Seltsi piduõhtutel oli ka sotsiaalne pool: 1870. aasta detsembris korral-
dati L. Koidula eestvõttel jõuluõhtu linna vaeslastele. Peale kirikulau-
lude harrastamise peeti seltsis usuteemalisi kõnesid. Õpetatud Eesti 
Seltsi liikmeskonda kuulus küll arvukalt pastoreid, kuid religioosseid 
talitusi ei peetud (vähemalt ei kajastu see protokollides). Pastorid tege-
lesid eriti algaastatel peamiselt eesti keele uurimisega ja rahvaluule 
küsimustega. Religiooni ja kiriku ajaloo kohta peeti küll ettekandeid, 
kuid enamasti ei olnud nende pidajaiks pastorid.

Vanemuise Seltsi nimevalikus on kindlasti oma osa Õpetatud Eesti 
Seltsil. Just ÕESis rääkis Fr. R. Faehlmann laulujumal Vanemuisest 
ning seltsi toimetiste teises köites 1852. aastal ilmus Faehlmanni 
„Die Sage von Vanemuine“. ÕESi liikme L. von Maydelli illustrat-
sioon muistendile „Vanemuise laul“ ilmus samuti seltsi toimetistes. 
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26. veebruaril 1866. aastal peetud 160 osavõtjaga kuuõhtul esines J. V. 
Jannsen kõnega: „Miks meie selts on asutatud ja miks nime „Vane-
muine“ kannab?“ Jannsen tuletas meelde, et vanadel eestlastel oli 
muistsel ajal hulk jumalaid, keda nad teenisid. Kõige tähtsamaid oli 
laulujumal Vanemuine ja seetõttu on see nimi seltsile sünnis. See ei 
tähenda, et tahetakse vana pagana-aja jumalaid ellu äratada, vaid see 
sünnib üksnes mälestuseks. Nii kinnistus pseudomütoloogia jumalus 
Vanemuine eesti rahva mällu.

Mida võis Vanemuise Selts ÕESilt eeskujuks võtta? Kindel kuuõhtute 
toimumise aeg (kuu esimesel laupäeval), ettekanded (kõned), raamatu-
kogu asutamine. ÕESis ei olnud aga kunagi kohustuslikku kuukoos-
olekutel osalemise nõuet, nagu oli algaegadel Vanemuise Seltsis.

Vanemuise Seltsi põhikirja täiendati aastate jooksul korduvalt, ÕESi 
põhikirja tehti vaid üksikuid täiendusi. Esimene Vanemuise Seltsi 
põhikiri kinnitati 27. oktoobril 1865. aastal pealkirja all „Reeglid Tartu 
meestelauluseltsile „Vanemuine““, kus oli kirjas: „Kirriko korilaul 
on seltsi peaasi, aga seal kõrvas ka uued igga inimesele sündsad ja 
lõbbusad laulud, mis rõmuks ja õppetuses armsat kuulda.“ 1894. aasta 
põhikirjas nähti ette seltsi liikmetele raamatukogu asutamine, teadus-
lisi ja kirjanduslisi õhtuid ning koosolekuid pidada, asjatundjaid 
teaduse mitmesugustelt väljadelt kõnesid pidama kutsuda, asja kohase 
loaga üleüldiseid harivaid õppekordasid (kursuseid) korraldada. 
1906. aasta põhikirjas oli üheks ülesandeks rahvahariduse tõstmine, 
kirjanduse ja kunsti, iseäranis näitemängu ja muusika edendamine 
ja ka rahva kehalise tervise eest hoolt kandmine. Seltsil lubati isegi 
muuseumi asutada nagu oli teadusseltside põhikirjas, kuid Vanemuise 
Selts selleks samme ei astunud.

Vanemuise Seltsi raamatukogule pandi alus juba 7. oktoobril 1867. 
Esialgu oli kogus 145 raamatut. ÕESilt saadi ligi 100 teost. Võib 
arvata, et need olid eestikeelsed väljaanded (nimekirja kahjuks ei 
ole). Raamatud olid erinevad ja esimene raamatukoguhoidja Heinrich 
Rosenthal (järgmine oli Rudolf Kallas) kirjutas, et kogus on selliseid 
raamatuid „mis parem ahjukütmiseks kõlbaks tarvitada kui raamatu-
kogu kapis teiste raamatute kõrval seista“. Hilisemas raamatukogu 
nimekirjas oli Kreutzwaldi „Sippelgas“, kuid ei olnud „Kalevipoega“. 
Avati ka lugemislaud ajalehtede lugemiseks, kus olid ka saksakeelsed 
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ajalehed. Raamatuid sai tagasi tuua enne kuukoosoleku algust, kuid 
laenutada alles pärast koosoleku lõppu. Tasu oli kolm kopikat nädalas 
raamatu eest. ÕESi raamatukogus laenutasu ei küsitud. Hurt pidas 
lugemislauda igati otstarbekaks, sest nii õhutatakse neidki lugema, 
kes tavaliselt ei loe. Kahjuks põles raamatukogu juba 1903. aastal.

Vanemuise Seltsis peetud kõnede (ettekannete) temaatika oli väga 
laiahaardeline. Käsitleti seltsi eesmärke, tegevust, rahvusliku liikumise 
üldisemaid küsimusi, kirjandus- ja keeleküsimusi, rahvaluule taaselus-
tamist ja kogumist, kodumaa ajalugu, vene ja teiste rahvaste ajalugu, 
kooli-, usundi- ja kirikuloo üldküsimusi, filosoofia, moraali, psühho-
loogia, kasvatuse teemasid, töö ja kommete probleeme, loodusteaduse, 
arstiteaduse ja tervishoiu teemasid, ka poliitikat. 1875. aastal valiti 
kõnekomitee: J. W. Jannsen, Michael Jürmann ja K. A. Hermann (kõik 
ÕESi liikmed). Kõnekoosolekud algasid septembris ja kestsid aprilli 
lõpuni pühapäeviti kell seitseteist. Ka ÕESis ei peetud suvekuudel ette-
kandekoosolekuid. Kahjuks ei täitunud soov kõnekoosoleku ettekan-
deid välja andma hakata. Vaid osa kõnedest ilmus ajalehes. Vanemuise 
Seltsi kõnekoosolekud äratasid tähelepanu isegi sakslaste hulgas: välja 
kuulutatud ettekanded haaravad teemasid kõikidelt teadmiste aladelt.

Jakob Hurt alustas Vanemuise Seltsis loodusteaduslike teemadega: 
kliima, tulepurskajad mäed, maavärisemised ja kuumavee allikad, meie 
maapinnast, tema näost ja seespidisest olemisest meres ja kuival maal, 
nagu seda olevat seni uuritud. Hiljem rääkis veel ajaloost ja rahvaluu-
lest. Loodusteaduslikel teemadel esines ka ÕESi liige Johan Mielberg.

Paul Blumberg (Gustavi vend) tõdes 16. aprilli 1866. aasta ettekandes 
„Kas peab eesti rahvas üksi taluseisusline olema või peavad eestlased 
ka arstid, advokaadid, õpetajad, kaupmehed, antvärgid jne tulema?“: 
haritlane peab oma rahvale truuks jääma. Ta vaidles vastu baltisaks-
lastele, et eestlastele pole rohkem haridust vaja kui alg haridus. Kõne 
ilmus Eesti Postimehes. Oma järgmises kõnes kritiseeris ta teravalt 
kadakasaksu, nii et Eesti Postimees jättis teravamad kohad avalda-
mata.

Kõige tähtsamateks kõnedeks on vaieldamatult C. R. Jakobsoni 
kolm isamaakõnet, eriti tema teine kõne „Võitlemised Eesti vaimu-
põllul (Eesti rahva valguse-, pimeduse- ja koiduaeg. Nõiausk ja nõia-
protsessid)“ 24. juunil 1870. aastal Vanemuise Seltsi 5. aastapäeval. 
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Kõnes oli oluline koht ka ÕESil ja ilmselt oli see vist ainuke kord, 
mil Õpetatud Eesti Seltsist Vanemuise Seltsis nii pikalt räägiti. Kõne-
leja arvates tegi ÕES veerandsada aastat ausalt tööd, kuid sattus siis 
vaenulike jõudude mõju alla. Siiski lootis ta, et ÕES saab peagi jälle 
selleks, kelleks ta asutati.

Konkurentsi ettekannete pidamises teiste seltsidega ei olnud. ÕES 
ei olnud kindlasti konkurent – esinejad võisid samad olla, isegi 
teemad, kuid tase erines. Vanemuise Seltsis kõnelesid sageli üliõpi-
lased, seminaristid ja isegi kooliõpilased. Eesti Kirjameeste Seltsis 
esinesid vanema põlvkonna tuntud tegelased ja seal domineerisid 
kooliküsimused. Vanemuise Seltsis oli palju praktilise sisuga ettekan-
deid. Põllumeeste Seltsis räägiti aga peamiselt põllumajandusest ja nii 
oli igal pool erinev kuulajaskond, mis kattus vaid osaliselt.

Vanemuise Seltsil olid tihedamad suhted eelkõige eestlaste seltsi-
dega: Eesti Kirjameeste Seltsiga, põllumeeste seltsidega. Korduvalt 
pidasid Vanemuise Seltsi ruumides oma koosolekuid Eesti Kirjameeste 
Selts (näiteks 10. aastapäeva) ja Eesti Aleksandrikooli Komitee. Vastu 
tuldi ka mõne noore mehe palvele, kelle hulgas oli üliõpilasi (studee-
rijaid) – sooviga mõnikord kokku tulla, et eesti kirjavara tundma 
õppida, mõnda kasulikku raamatut lugeda ja juttu ajada. Kui ÕES 
vahetas väljaandeid väga erinevate seltsidega kodu- ja välismaal, siis 
ka selles ei saanud olla koostööd Vanemuise Seltsiga, kel oma välja-
anded puudusid. Vanemuise Seltsi ei olnud isegi Õpetatud Eesti Seltsi 
50. juubelil 1888. aastal õnnitlejate hulgas.

Vanemuise Seltsis tegutsesid aktiivselt ÕESi liikmed J. V. Jannsen, 
J. Hurt, M. Veske, K. A. Hermann, G. Blumberg, J. Mielberg jt. Mitmed 
neist (J. Hurt, M. Veske, K. A. Hermann) avaldasid oma töid ÕESi 
väljaannetes.

Erineva suunitlusega seltsid andsid tolleaegsetele eestlastest harit-
lastele, kellest mõndagi võib nimetada entsüklopedistiks, igakülgsed 
võimalused oma teadmisi, oskusi ja energiat rakendada. Neile ei 
valmistanud raskusi esineda ÕESis teadlasena, Vanemuise Seltsis 
aga lihtrahvale arusaadava loenguga. Tihedama koostöö puudumist 
kahe seltsi vahel ei saa kummalegi ette heita.

Kokkuvõte konverentsil „150 aastat seltsiliikumist Eestis“ (11.09.2015) peetud ette-
kandest.
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Geograafia ja loomingulisus 
kirjanduslikes omailmades

Brita Melts

Eesti nüüdiskirjandus pakub hulga näiteid ilukirjanduslike ambit-
sioonidega kujutatud autobiograafilistest maastikukogemustest, 
mille võrgustikust kujuneb kirjanduslik omailm. Niisugused teosed 
hõlmavad kirjaniku kodukoha või muu tegeliku piirkonna kirjeldust 
autori mälestuste, emotsioonide, uneluste, subjektiivselt tähenduslike 
maastikudetailide, igapäevaelu, iseenda ja samuti lähikondsete mõtte-
ilma kaudu. Kirjanik jutustab justkui üpris selgelt iseenda elust, kuid 
oma eluloo seob ta (kodukoha) maastike subjektiivselt tähenduslike 
tunnuste ja objektidega, talle oluliste paikadega nõnda, et loomingulisi 
elukaardistusi hakkavad määrama või vähemalt rütmistama iseära-
likud topograafilised aspektid; avatakse ümbruskonna geograafiat, 
hoonestust, ilmastikku jne. Mõnel juhul piirnevad kohakirjeldused 
autori omaelulooliste kogemustega, ent sageli on autobiograafiliste 
seikade ülestähendamisele lisatud piirkonna ajalugu avavat doku-
mentaalset materjali (nt ajaleheväljavõtteid, arhiiviallikate koopiaid, 
fotosid) või kogukonna pärimust, millega laiendatakse kirjandusliku 
omailma-kujutuse ajalist mõõdet mõnel juhul lausa sajandipikkuseks, 
ning piirkonna ajalugu võivad kirjaniku/minategelase eluavalduste 
kõrval täiendada ka väikesed eluloovisandid kohalikest inimestest.

Siin on eriti märgilised kaks omavahel ristuvat – või õigemini 
geograafiat ja loomingulisust põimivat – nüanssi. Esiteks, kirjandus-
like omailmade keskmeks on kirjanik ise oma loomingulise subjekt-
susega, mistõttu neis teostes kuvatud omailmadel on autori kodu-
ümbrusega väga äratuntavalt kattuv geograafiline läte. Prototüüpse 
keskkonna tuvastamine Eestimaa kaardil ei ole sageli raske, selles 
on abiks tegelike maastikuüksuste, ümberkaudsete kohanimede, talu-
kohtade jne äramärkimine. Tegelik geograafia on siiski vaid eeskuju 
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– sest, teiseks, reaalsete ja ilukirjanduslike maastike vahele võrdus-
märgi tõmbamise võimalused jäävad hajusaks kas või seetõttu, et 
isiklikult olulisena tajutud keskkonnale on loomingusse kandunult 
antud sageli väljamõeldud toponüüm (Poeedirahu, Paradiis, Airootsi), 
või siis seepärast, et keskkonda on kujutatud küll reaalsuse najal, ent 
siiski selgelt subjektiivsete valikute ja tahete alusel: keskkonnast on 
kujutatud seda, mis on tundunud märkimisväärne vastavalt hetke-
soovidele, parasjagu ümbrusest võrsunud mälulistele või aistingulis-
tele ilmingutele jne. Niisiis, mis tahes geograafiline, aja- või eluloo-
line dokumentaalsus seguneb neis teostes nii või teisiti kujutlustega, 
esitletud maastikud ja elukaardistused on ähmastatud ilukirjandust 
kinnitavate võtetega. Sestap nimetatagu neid kohakujutusi kirjandus-
like omailmade loomiseks – näiteid mõjusate maastikuliste eneseesi-
tuste isiklikuks omailmaks sidumise kohta pakuvad Tõnu Õnnepalu, 
Andrus Kasemaa, Lauri Pilter ja Lauri Sommer. 

Niisuguse kirjandusnähtuse vaatlemiseks olen omailma mõiste 
laenanud semiootilisest Umwelt’i arusaamast, ent metodoloogiline 
raam kujuneb laias laastus kultuurigeograafia ja semiootilise omailma 
põimingust (unustamata omaeluloolisust, geokriitikat ja ruumipoee-
tikat). Selgitan põgusalt, miks olen kirjandusteaduses juba mõnda aega 
kanda kinnitanud ruumiuurimustele leidnud laiendusi just semioo-
tilise Umwelt’i ehk omailma mõistmisest. Kõige lihtsamalt öeldes: 
kirjanduslikud keskkonnad, mida käsitlen omailmadena, ei piirdu 
geograafiliste maastikuelementidega, vaid nendesse kuuluvate objek-
tide hulk hõlmab näiteks ka aistingulisi detaile, interjööre, kindlasti 
inimesi, linde ja loomi, enesevaatlusi, soove ja eelistusi, ajaloolisi 
visioone jne. Ennekõike on oluline see, et neid kirjanduslikke kesk-
kondi ei esitata lihtsalt maastikuvaadetena, vaid kirjanik on ise oma 
loomingulise kujuga selle kõige sees, mida ta kirjeldab, on selle kesk-
konna kese, on enda loodud omailma subjekt.

Samuti on antud juhul ääretult oluline valiku printsiip, millest 
lähtuvalt üldse lülituvadki keskkonda kujutava isendi tajuruumi 
mitmesugused objektid. Seda tähenduslikkust avab just semiooti-
line omailm. Isiklik omailm pole lihtsalt usutav ega tunnetatav kesk-
kond, mida ka kultuurigeograafia käsitleb, vaid selle kujundab igaüks 
endale ise, sihiteadlikult oma meelte, tahete ja püüdlustega. Selle 
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aluseks on muidugi meid ümbritsev keskkond, kuid omailm ei ole 
kunagi samane vahetult külgneva füüsilise reaalsusega – sugugi kõik 
reaalse keskkonna elemendid ei lülitu ühe indiviidi tajuruumi, vaid 
üksnes need, mis on talle kuidagi kasulikud või vajalikud, mis teki-
tavad mingi reaktsiooni, meeleseisundi või on subjektiivselt tähendus-
likud. Oluline on arusaam omailmast kui piiratud, läbinisti subjek-
tiivsest ning ümbritseva tegelikkuse suhtes valikulisest eluruumist.

See ongi aluseks ka kirjanduslikule omailmale, mida võib niisiis 
mõista kirjaniku meelte, tahete ja püüdlustega sihiteadlikult ehitatud 
subjektiivse maailmana, mis tugineb tegelikult läbitunnetatud kesk-
konnale, kuigi raamatusse jõuab ennekõike selle keskkonna loomin-
guline tuletis, isiklik tõlgendus, mis ei ole üks-üheselt tagasiviidav 
reaalsetele maastikele. Sellegipoolest on äratuntavaks aluseks autori 
omaeluloolised maastikukogemused, millesse on põimunud kõikvõi-
malikud muud elamused. Sellises kirjanduslikus omailmas kohtu-
vadki tegelik ja kujuteldud geograafia, autobiograafilisus ja ilukir-
janduslikkus; see hõlmab nii tekstides loodud maastikke kui ka nende 
prototüübiks olevat reaalset, kirjaniku kodupiirkonnaga kattuvat kesk-
konda. Nende elementide valik, millest kirjanduslik omailm kujuneb, 
sõltub kirjaniku mentaalsest või emotsionaalsest häälestusest.

Mõned näited. Andrus Kasemaa poeetilis-subjektiivses maailmas 
nimega Poeedirahu tuleb geograafia ja loomingulisuse vastastikune 
segamine kõige ilmekamalt esile. Poeedirahu tekkis kirjandusmaas-
tikule aastal 2008 Kasemaa debüütluulekogus „Poeedirahu“. Aastatel 
2008–2012 Kasemaa piiritles ja täiendas subjektiivselt tähenduslike 
elementidega seda iselaadset omailma kavakindlalt ja koguni prog-
rammiliselt (kokku kolmes luulekogus ja ühes proosateoses). Algul 
oli see üsna krüptiline koht, selle võimalik asukoht ei olnud selge, 
kuid järkjärguliste vihjetega sai Poeedirahu üha nähtavamaks: kirjel-
dati loodust ja geograafilisi märke; kaardistati emotsionaalset või 
aistilist maastikukogemust; jagati dokumentaalse maiguga fakte 
Poeedirahu inimestest, majadest, sündmustest ning anti ülevaade 
koha ligi sajandipikkusest ajaloost. Väljamõeldud nimega Poeedi-
rahul on nüüdseks äratuntavalt tegelik, autori kodukandiga kattuv 
geograafiline läte, millele vihjatakse ümberkaudsete tegelike asulate 
nimetamisega (Kallaste, Kodavere, Välgi, Alatskivi jne), nõnda et 
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Poeedirahu-nimeline kirjanduspaik põhineb Kasemaa koduküla Välja-
küla lähemal ümbrusel, Alatskivi kandil Peipsi järve läheduses. Selle 
loomingulise ruumi keskmeks on autoriga nimeliselt kattuv ja samade 
elulooliste detailidega minategelane. Ometi, Poeedirahu selge asukoha 
ja ulatuste esitlemine on varieerunud, mõne detaili esiletoomises võib 
näha lausa sihilikku tegelikust geograafiast võõritamise otstarvet. 
Näiteks esitleb kirjanik Poeedirahu kord ühe külana, kord aga teatab, 
et see ühendab endas kolme küla, ulatudes „otsapidi teise / valda ja 
teise maakonda“ ehk et selle piirid ja ulatus on selgelt subjektiivselt 
määratud. Nii on see omailm selgelt autorile meelepäraste ja tähendus-
like paikade liitmise tulem, nagu deklareeritakse luuletuses: „Poeedi-
rahul puudub kindel piir. / Samas jälle ei ületa Poeedirahu läbimõõdult 
2 miili. // On kohad mis on siin mu lemmikud ja sealt ka läheb piir“.

Nii et siin põimuvad igal juhul füüsiline ja mentaalne ruum, kuid 
omailma tervik kehtestatakse üksnes ilukirjanduslike teostega – luge-
jaile nähtav Poeedirahu on ainult see, mida ja kuidas kirjanik paras-
jagu tahab oma loomingus esitleda. Omailma seisukohalt on parata-
matu sellise ruumi valikuline piiritlemine ja subjektiivne tajumine, 
mingite elementide esiletõstmine ning välistamine.

Muudel juhtudel see sihilik geograafilise konkretiseerimise ja võõri-
tamise suhe nii mitmekülgne ei ole. Tõnu Õnnepalu näiteks ei ole 
kuigi kavakindlalt püüdnud ähmastada seda, kus asub tema Para-
diisi-nimeline koht, mida kaardistatakse 2009. aastal ilmunud auto-
biograafilises romaanis „Paradiis“. Tegu on Hiiumaa lääneservas Kõpu 
poolsaarel asuva Kaleste külaga, mille keskmeks on kirjanikule tosin 
aastat koduks olnud Mäe talu. Paradiisi otsest paiknemist määratle-
takse küll õrna hämarapärasusega, ent selle piirid maastikul on oluli-
selt selgemad kui Poeedirahul ja need piirid püsivad paigal, ei liigu 
külade ja valdade vahel: Paradiis koosneb selgelt neljast talukohast ja 
veel ühest piiripealsest paigast, mis kõik esinevad ilukirjanduses sama-
nimelistena, nagu näiteks Maa-ameti portaalis. Konkreetsed küla-
piirid ei kattu siiski päriselt Paradiisi omadega, milles avaldub isik-
liku tahte, hinnangu ja valiku alusel piiritlemine – omailma kuulub 
vajalik ning tähenduslik osa maastikust. Täpselt nagu Poeedirahus 
esitatakse teisigi Paradiisi kujutuse juures mainitud kohanimesid 
nii, nagu need leiduvad tegelikel kaartidel, mitte ümberütlevalt või 
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metafoorselt. Nii et Paradiiski on ühelt poolt geograafiliselt äratuntav 
koht kindlate tunnuste ja vahemaadega, aga see on samuti emotsioo-
nide, pärimuste, enesevaatluste ja mälestuste ruum, milles geograa-
filiste maastike peegeldused segunevad kujutluste ja heiastustega.

Lauri Pilter on kirjutanud Airootsist. Nagu teistelgi juhtudel ei 
võõrita fiktiivne toponüüm seda kirjanduslikku omailma tema eesku-
juks olevatest tegelikest maastikest: loomingus Airootsiks nimetatud 
paigas on üheselt äratuntav Noarootsi poolsaar. Seal paikneb ühtlasi 
kirjaniku enda lapsepõlve mängumaa ja suvekodu ning autobiograafi-
lised üksikasjad tekstis on täiesti äratuntavad seda enam, et esikteoses 
„Lohejas pilv“ (2004) ei kasutanud Pilter toponüümset ümberütle-
mist. Hilisemates aga on mäng kohanimedega pidev, ehkki mitte alati 
ühtmoodi järjepidev. Airootsi tähistab kord Noarootsit üleüldiselt, 
kord aga pigem poolsaare kaht servapealset küla, Einbit ja Österbyt. 
Samas on teiste kohtade nimetustega ka mängitud, mitte nagu Poeedi-
rahus ja Paradiisis. Nii et Pilteri geograafia ja loomingulisuse sega-
mine seisnebki suuresti kohanimedega mängimises (näiteks on lähim 
linn Haapsalu teisenenud Hoosaliks, Österby kannab loomingus 
mõnikord Eistorbi nime, Nislepa tähistab Noarootsi vallakeskust 
Pürksit jne).

Kõikide nende omailmade ajalugu lähtub tegeliku keskkonna 
ajaloost ja maastike ning hoonete kõrval mängivad siin suurt rolli 
ka inimesed. Paradiisile ja Poeedirahule annavad ligi sajandipik-
kuse ajaloo eeskätt kohalike elanike mäletamine ja jäädvustamine, 
Kasemaa kirjeldab väga üksikasjalikult Poeedirahu leski, nende 
kasvuaastaid, argielu, unelmaid ja muud, ning pole põhjust kahelda 
selles, et nad on seal Alatskivi kandis ka päriselt elanud. Õnne-
palu kirjeldab sama realistlikult Paradiisi endist peremeest-perenaist, 
nendega seoses talukoha lugu, ja ka mõnd muud tähenduslikku tüüpi 
sealt kandist. Pilter teeb isikliku omailma nähtavaks endale tähen-
duslikest inimestest jutustamisega, valgustades nende rutiinseid argi-
toiminguid, püüdlusi, eluraskusi ja unistusi. Mälestusi kohalikest 
elanikest rütmistab väga olulise asjaoluna Airootsi pika geograafilise 
ajaloo tunnistamine – poolsaarestunud Airootsi (nagu ka Noarootsi) 
oli kunagi saar ja maastik reedab märke sellest tänini; geograafiliste 
muutuste tähelepanekutes põimuvad Pilteril oma silmaga nähtud 
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maastikuüksuste aastakümnetega muutumised, viited vanadele kaar-
tidele ning kohalik pärimus. Niisugust geograafilist ajalugu Kasemaa 
ega Õnnepalu eriti ei kujuta, üksnes Lauri Sommer teeb seda.

„Räestu raamatus“ (2012) kirjeldab Sommer Võrumaal Sänna kandis 
asuva Räestu-nimelise talu lugu. Sellega kaasneb mingi enesekaemus 
ja -leidmine, aga talukoha lugu annab Sommer edasi üsna pika maasti-
kulise ajalooga, alates tema vanavanemate koduotsinguist, iidsete jalg-
radade tekkimisest jne. Maastikutunnetusse kaasab Sommer vanad 
kaardid, selgitades talu ja külade piire. Sommer kaasab rohkem kui 
ükski teine dokumentaalset materjali ja arhiiviallikaid, seab need 
oma teksti kõrvale illustratsioonideks, visandamaks terviklikku ja 
siiski subjektiivset kuvandit talle tähenduslikust ümbruskonnast. 
Tema kohanimed aga jäävad kõik reaalseteks, mis ei vähenda nende 
omailmalist kvaliteeti.

Tegeliku kohanimega on raamatusse jõudnud veel üks Peipsiveere ja 
Alatskivi kandi lugu, mis küll erineb kõikidest eeltoodutest, ent olgu 
see vinjetiks ära toodud. Vahur Afanasjevi luulekogus „Tünsamäe 
tigu“ (2015) on samuti esil paikkondlikkus, ühe maakoha kaardistus 
nii geograafiliselt kui ka ajalooliselt. Selle maastikukujutuse kesk-
meks on tegeliku nimega talu nagu Sommeri Räestu. Tünsamäe asub 
Tartumaa Peipsi-poolses servas ja ümbruskonna kujutus kattub veidi 
Kasemaa Poeedirahu maastikega. Tünsamäe läheduses on Afanas-
jevi maakodu, nii et mingis mõttes kaardistab temagi autobiograafilist 
ruumi. Olulise erinevusena kõikidest teistest siin nimetatud omailma-
dest ei ole tema subjektiks ehk kirjeldatud poeetilise maailma kesk-
meks või jälgijaks mitte autoriga kattuv minategelane, vaid Afanasjev 
on maastiku kaardistamise seadnud teo vaatepunkti. Sellegipoo-
lest saavad Afanasjevi teoses nähtavaks kohalike elanike saatused, 
hoonete lood, maastikuajaloost välja valitud sõlmpunktid, kusjuures 
geograafiliselt, hoolimata sellest et kõike uudistab tigu, on kirjeldatu 
üsna tõetruu.

Kokkuvõtteks. Maailm, mida siin käsitletud kirjandusteostes kuju-
tatakse, lähtub täiesti reaalsest keskkonnast ja sisaldab äratuntavalt 
tegelikke geograafilisi märke. Samas on nende keskkonnakujutuste 
juures kirjanike omaeluloolised maastikukogemused segatud välja-
mõeldud elementidega ning omailmale tervikuna on sageli antud 
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väljamõeldud nimi. Tegelikud maastikud on eeskujuks seatud tead-
likult, aga neid kuvatakse väga valikuliselt, ähmastades ja subjekti-
veerides nende piire ja ulatust. Kirjandusliku omailma seisu kohast 
on oluline seegi, et nende keskmeks on kirjaniku identiteediga kattuv 
autobiograafiline minategelane (välja arvatud Tünsamäe tigu), 
korrakem – kirjanduslikud omailmad on kirjaniku meelte, tahete ja 
püüdlustega sihikindlalt ehitatud loomingulised maailmad tegelik-
kuse ja kujutluse vahealas.

Kokkuvõte ÕESi koosolekul 25.11.2015 peetud ettekandest.

Ilmunud: Brita Melts. Loomingulised ääremaad. – Looming, 2015, nr 2, 268–282. 
Brita Melts. Poeedirahu – Andrus Kasemaa kirjanduslik omailm. – Keel ja Kir-
jandus, 2013, nr 6, 393–408. 
Brita Melts. Paradiis – Tõnu Õnnepalu kirjanduslik omailm. – Keel ja Kirjan-
dus, 2014, nr 7, 509–524. 
Brita Melts. Airootsi – Lauri Pilteri kirjanduslik omailm. – Keel ja Kirjandus, 
2015, nr 10, 681–696. 
Brita Melts. Literary mindscapes: Poetic oscillations between real and imaginary 
geography. – Local Context, Global Connections. Transitions, Deviations, Inno-
vations in Literature, Culture and Art. V International Comparative Literature 
Conference Proceedings. (Mersin University Publications; 42.) Mersin, Türkiye: 
Mersin Universitesi, 2015, 82−90.
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Õpetatud Eesti Seltsi 
tegevus 2015. aastal

Liikmeskond ja juhatus
2015. aasta lõpu seisuga oli seltsi liikmete nimekirjas 115 tegevliiget 
ja 16 auliiget.

Aastakoosolekul 2015 võeti seltsi vastu 6 uut liiget: Marek Miil, 
Kaarel Piirimäe, Madis Maasing, Mihkel Mäesalu, Merike Ristikivi 
ning Alo Raun. 2015. aastal lahkusid meie hulgast Toivo Sikka, Maare 
Kümnik, Ela Martis ja Veera Pino ning auliikmed Lembit Jaanits ja 
Ants Viires.

Seltsi juhatus tegutses järgmises koosseisus: aastakoosolekul 
esi meheks valitud Marju Luts-Sootak, aseesimehed Tiit Rosenberg 
ja Heiki Valk, raamatukoguhoidja Kersti Taal, liikmed Mart Kuld-
kepp, Taavi Pae, Tõnu Tannberg, Piret Õunapuu.

Revisjonikomisjon tegutses koosseisus Arvo Järvet, Mare Rand ja 
Janet Laidla. Seltsi praktilist asjaajamist korraldas sekretär-asjaajajana 
aasta alguses Kadi Kass, kevadel-suvel Maria Smirnova ning alates 
septembrist Freydis Ehrlich. Aastaraamatu koostamisega alustas Kadi 
Kass ja viis lõpule Maria Smirnova. 

Seltsi liikmeskond on jätkuvalt arvukam kui selle tuumik, mille 
moodustab aktiivselt seltsi üritustel osalev ja stabiilselt liikmemakse 
tasuv osa. 2015. aastal laekus seltsi arvele ja sularahakassasse kokku 
95 eurot 15 liikmelt. Võrreldes eelmise aastaga on liikmemaksu tasu-
jate arv suuresti kahanenud (2014. a – 401 eurot 58 liikmelt). Siiski 
tasub suur osa liikmetest stabiilselt, kas igal aastal või korraga kahe-
kolme või isegi rohkema aasta eest. Endiselt on neid seltsi liikmeid, 
kellel on liikmemaks tasumata üle kolme aasta.
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Seltsi tegevus
Koosolekud ja teised avalikud üritused. Tegevusaasta vältel korral-
dati 15 ettekandekoosolekut, sealhulgas kaks raamatuesitlust ja Kärt 
Summataveti ettekanne „Traditsioon? Inspiratsioon! Allikad arhailise 
kultuuri süvakihtides” seoses tema autorinäitusega ERMis. (Võrdlu-
seks: 2014. aastal oli ettekandekoosolekuid 15, enne seda 2013. aastal 
14). Ettekandekoosolekutest võttis osa 365 ehk keskmiselt 23 inimest 
ürituse kohta, neist 13 seltsi liiget ja 10 külalist, mis on mõnevõrra 
vähem kui eelmistel aastatel (2014. a keskmiselt 24,5 inimest ürituse 
kohta ning 2013. aastal 25). 

11. septembril 2015 korraldati koostöös Vanemuise Seltsi, Tartu 
Ülikooli muuseumi ja Laulupeo Muuseumiga TÜ muuseumi valges 
saalis Toomel konverents „150 aastat seltsiliikumist Eestis“. Kavas oli 
seitse ettekannet.

Avaettekandes andis Tiit Rosenberg (ÕES) ülevaate Eesti seltsilii-
kumise taustast, põhietappidest ja seltsiajaloo senisest uurimisseisust. 
Peeter Järvelaid (ÕES) pidas ettekande seltsiliikumise õiguslikust taus-
tast. Valter Haamer (Vanemuise Selts) rääkis Eesti Postimehe põhjal 
Eesti ühiskonnast aastal 1865 ning Malle Salupere (Vanemuise Selts, 
ÕES) J. W. Jannsenist kui Eesti seltsiliikumise isast.

Konverentsi teises pooles esines Lea Teedema (Eesti Ajalooarhiiv) 
ülevaatega Tartus 1860ndail tegutsenud seltside materjalidest Ajaloo-
arhiivis. Lea Leppiku (ÕES, Tartu Ülikooli ajaloo muuseum) ette-
kanne käsitles Vanemuise Seltsi ja Tartu Ülikooli ning Kersti Taal 
(ÕES) Õpetatud Eesti Seltsi ja Vanemuise Seltsi suhteid.

Konverentsi lõpetas Evald Kampus (Vanemuise Selts) ülevaatega 
praegusest Vanemuise Seltsist teiste kultuuriseltside peres.

Vanemuise Seltsi 150. aastapäeva puhul kinkis ÕES Vanemuise Selt-
sile tema raamatukogu tarvis oma väljaannete komplekti (aastaraa-
matud ja toimetised), mille seltsi esimees ja aseesimees Vanemuise 
Seltsi pidulikul koosolekul 12. detsembril 2015 üle andsid.

Juhatus pidas tegevusaasta vältel kolm koosolekut: 26. jaanuaril, 
8. aprillil ja 23. septembril. Mitmed konkreetsed päevaküsimused 
lahendati ka elektroonilise posti abil. Arutelude temaatika hõlmas 
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aastakoosolekut, juhatuse koosseisu, uute liikmete vastuvõttu ja 
auliikmete valimist, seltsi raamatupidamise korraldamist, seltsi 
arhiivi korrastamist. Juhatus tegeles seltsi aastaraamatu väljaand-
mise teemaga. Traditsiooniliselt olid kõne all ka ÕESi stipendiumi 
määramine seltsi väljaandes avaldatud parima artikli eest, ettekande-
koosolekute korraldamine ning muu jooksev asjaajamine. 

Muud tegevusvaldkonnad
Publikatsioonid. Möödunud aastal koostati ja toimetati järjekordne 
Õpetatud Eesti Seltsi aastaraamat (2014), mis nüüdseks on ka ilmunud 
ja mida esitleti aastakoosoleku järel. Eesti Teaduste Akadeemia pool-
sest tänuväärsest tegevustoetusest (2015. aastal 4500 eurot) piisabki kas 
ainult ÕESi aastaraamatu kirjastamiseks (keeletoimetus, küljendus, 
trükkimine) või seltsi sekretäri töötasuks. Juhatus on järjekindlalt 
pingutanud, et saada aastaraamatu väljaandmiseks toetust ka muudest 
allikatest. 2014 aastaraamatu ilmumine saigi teoks tänu Haridus- ja 
Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti keel ja kultuurimälu 
II (2014–2018)“ ja Eesti Kultuurkapitali lahkele toetusele. Õpetatud 
Eesti Seltsi Kirjade sarja jaoks on ettevalmistamisel nii Ants Heina 
monograafia „Keskaegsed kivimõisad ja väikelinnused Eestis“ kui ka 
Õpetatud Eesti Seltsi ajalugu käsitlev mahukas monograafia Kersti 
Taalilt.

Stipendium. ÕESi juhatus otsustas ÕESi aastaraamatus 2013 esile 
tõsta artikli „Vene keskvalitsuse kartulikampaania Eesti- ja Liivimaal 
1840. aastatel“ ja seega sai parima autori stipendiumi PhD Marten 
Seppel. Lisaks talle esitasid juhatuse liikmed stipendiumi kandidaa-
tideks ka Kaur Alttoad, Ago Pajurit ja Anti Lillakut.

Arheoloogiategevus. Viljandi linna rahastusel toimusid väiksemad 
probleemkaevamised Lossimägedes, kus Lossipargi laululavapoolses 
otsas olev madal küngas osutus järjekordse piiramisrajatise jäänu-
seks. Teised uurimistööd piirdusid ehituslike kaevetööde järeleval-
vega. Seda tehti Tartus Riia tänava ja Jaama ning Kivi tänava trasside 
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uuendamisel, samuti Põhja-Viljandimaal Metskülas, kus kaabli trass 
läbis asulakohta ja kaitsealuse kalme kaitsevööndit. Viljandimaal tehti 
veel järelevalvet Metskülasse ehitatava septiku alal, samuti eeluurin-
guid Savikoti külas. 

Kokkuvõte
Õpetatud Eesti Selts edendab järjepidevalt ja stabiilselt humanitaar-
teadusi, kusjuures valdkonniti domineerib jätkuvalt ajalugu ja arheo-
loogia. 2015. aastal oli ka võrdlemisi palju ettekandeid õigusajaloost. 

Eesti Teaduste Akadeemia kaudu laekuv finantstoetus on seltsil 
lasknud jätkata traditsioonilist põhitegevust ettekandekoosolekute 
korraldamisel. ÕESil on olemas potentsiaal aktiivsemaks teadus- 
ja kultuuriürituste korraldamiseks ja trükiste koostamiseks. Senise 
rahastamissüsteemi juures on aga keeruline isegi aastaraamatu ja 
teiste väljaannete avaldamine, mis eeldab pidevat tööd lisafinant-
seeringu leidmiseks.

Kokkuvõtteks võib juhatuse arvates lugeda ÕESi mullust tege-
vust hästi õnnestunuks, kuid stabiilse lisarahastuse puudus paneb 
edasist tegevust kavandades muretsema, kas meil õnnestub hoida 
saavutatud taset.

Esimees Marju Luts-Sootaki ettekanne ÕESi aastakoosolekul 3. veebruaril 2016.
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Activities of the Learned 
Estonian Society in 2015

The Estonian Learned Society is a scientific society operating at 
the University of Tartu to join humanities and sciences concerning 
Estonia. The aim of the Society is to present and disseminate the 
newest investigation results, to provide to scientists, including younger 
researchers, opportunities to give public academic presentations and 
publish their investigation results.

Membership and Board
By the end of 2015, the Learned Estonian Society (LES) had 115 full 
members and 16 honorary members. At the annual meeting of 2015, 
6 new members were admitted to the Society: Marek Miil, Kaarel 
Piirimäe, Madis Maasing, Mihkel Mäesalu, Merike Ristikivi and Alo 
Raun. In 2015, Toivo Sikka, Maare Kümnik, Ela Martis and Vera Pino 
and honorary members Lembit Jaanits and Ants Viires passed away. 

At the annual meeting, Marju Luts-Sootak was elected Chairman 
of the Society, Tiit Rosenberg and Heiki Valk were elected Vice-
Chairmen. The board of the LES included Kersti Taal, Mart Kuld-
kepp, Taavi Pae, Tõnu Tannberg and Piret Õunapuu.

The auditing committee consisted of Janet Laidla, Arvo Järvet and 
Mare Rand. Three secretaries performed the practical management 
of the LES this year: Kadi Kass at the beginning of the year, Maria 
Smirnova during the spring and summer, and Freydis Ehrlich from 
autumn. 

Membership of the Society is more numerous than its core, comp-
rising the members actively attending the events of the Society and 
regularly paying the membership fees. Compared to 2014, the number 
of members paying the membership fees is lower. In 2015, 95 euros 
from 15 members were received in the Society bank account (in 2014 – 
401 euros from 58 members). The best part of the members pay the fee 
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when it is due, however there are some members who have defaulted 
on that obligation for over three years.

Activities of the Society
Meetings and other public events. 15 meetings were organised in 
2015, as well as one seminar held jointly with the Vanemuine Cultural 
Society, University of Tartu Museum and Song Festival Museum. 
365 people, i.e. 23 persons per event, on average, attended meetings 
with papers.

A highlight event in the past year was the seminar organised jointly 
with the Vanemuine Cultural Society, University of Tartu Museum 
and Song Festival Museum on September 11, 2015. Its purpose was to 
celebrate 150 years of societies in Estonia, as well as the birthday of 
Vanemuine Cultural Society.

Tiit Rosenberg (LES) introduced the society movements in Estonia, 
the most important stages and historiography of societies. Peeter 
Järvelaid (LES) spoke about the legal background of the societies. 
Valter Haamer (Vanemuine Cultural Society) spoke about the Esto-
nian community in 1865 based on “Eesti Postimees”. Malle Salupere 
(Vanemuine Cultural Society, LES) spoke about J.W. Jannsen as the 
father of the society movement in Estonia. 

In the second half of the seminar, Lea Teedema (Estonian National 
Archives) introduced the societies from the 1860s in Tartu. Lea Leppik 
(LES, University of Tartu Museum) spoke about Vanemuine Cultural 
Society and the University of Tartu; Kersti Taal (LES) spoke about 
the relationship between LES and Vanemuine Cultural Society, Evald 
Kampus (Vanemuine Cultural Society) spoke about Vanemuine 
Cultural Society’s place among other societies nowadays.

Other activities
Publications. One of the main activities of LES is to publish the Year-
book. During 2015, the Yearbook of Learned Estonian Society 2014 was 
compiled and edited. The Estonian Academy of Sciences supports the 
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publication of the Yearbook, but the Society has consistently sought 
support for publishing the Yearbook from other sources as well. It was 
thanks to the courteous support of the Ministry of Education and 
Research, the University of Tartu and the Estonian Cultural Endow-
ment that the Yearbook 2014 appeared.

In the reporting year, the Yearbook of the Learned Estonian Society 
2013 was published. The courteous subsidy for activities extended by 
the Estonian Academy of Sciences (reduced in 2014 to 4500 euros) is 
sufficient to either publish the Yearbook or to pay the salary of the 
Secretary of the Society. The Yearbook of the Society is a publication 
directed at the public, putting the main activities of the Society on 
display and consolidating the repository of Estonian national scien-
tific thinking. As a result of the years-long strenuous effort, a cons-
tant rate of publication has been achieved and the high quality criteria 
have been met, obtaining the ETIS 1.2 category. The strengthening of 
the position of the Yearbook in the Estonian research landscape has 
contributed much to involvement of a younger generation of national 
researchers into the activities of the Society. Hopefully, this will result 
in the synergic effect of supporting the scientific communal activity 
and the breeding of a new generation of researchers.

The Scholarship. The Society continued awarding the grant estab-
lished by the Board in 2008 (160 euros) to the author of the best article 
published in the Yearbook or Proceedings. The grant for 2015 was 
awarded to Marten Seppel as a token of recognition for his article 
released in the Yearbook 2013 titled “The potato campaign of the 
Russian central government in the provinces of Estland and Livland 
in the 1840s”. 

Archaeological Investigations. In 2015, the Society carried out small 
excavations in Viljandi Castle Hills, supported by the city of Viljandi, 
on the ridge south of Kaevumägi, where besieging constructions 
were found. Other research was related to archaeological monito-
ring on Riia, Jaama and Kivi Street in Tartu, caused by renewal of 
the cable routes. Similar monitoring was carried out in Metsaküla 
(North-Viljandi), where a cable ran through the protection zone of the 
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settlement site and cemetery. There was also archaeological monito-
ring in Metsaküla and Savikoti.

Conclusions
The activities of the Society continuously contribute to the develop-
ment of the humanities with the history sciences and archaeology 
predominating just as before. The share of philology, literature studies 
first and foremost, increased. 

The Board of the Society estimates the work of the Society in 2014 
as quite satisfactory, however the lack of additional stable funding is 
of some concern, lest we should fail to maintain the level attained.

Presented by Marju Luts-Sootak, the Chairman, on the Annual meeting of the 
LES, 3 February 2016.
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ÕESi ettekandekoosolekud 
2015. aastal

Koosolek Kuupäev Ettekandja Teema

1405. 04.02.2015 Marju Luts-Sootak Balti Eraõigus (1864/65) Euroopa kodifikatsiooni-
de peres. Aastakoosolek.

1406. 25.02.2015 Ott Kurs Rahvarändeid, reise, riigiruume. Raamatu  
„Ekslemisi Euraasias“ esitlus.

1407. 11.03.2015 Anu Raudsepp Rahvarõivad ja esimene Eesti nõukogude  
üldlaulupidu – rahvakunst ideoloogia kütkes.

1408. 25.03.2015 Robert Treufeldt Eesti Vabariigi kirdepiiri kindlustamine 1930. 
aastatel ehk nn Laidoneri liin.

1409. 08.04.2015 Martin Malve Inimluud Narva Triumfibastioni alt: kesk- ja 
vara uusaegne kalmistu?

1410. 22.04.2015 Merike Ristikivi Eesti naisjuristid kahe maailmasõja vahelisel  
perioodil.

1411. 06.05.2015 Tõnu Raid „Tartu ajaloolistel linnaplaanidel 1600–
2010“. Raamatuesitlus.

1412. 20.05.2015 Monika Levkin 1947. aasta rahareformist NSV Liidus ja Eesti 
NSVs: teostamine ja vastukajad.

1413. 17.06.2015 Kärt Summatavet „Traditsioon? Inspiratsioon! Allikad arhailise 
kultuuri süvakihtides“.

11.09.2015

Rosenberg, Järvelaid, 
Haamer, Salupere,  
Teedema, Leppik, 
Taal, Kampus

Konverents „150 aastat seltsiliikumist Eestis“ 
(Vanemuise Selts, ÕES, TÜ muuseum).

1414. 23.09.2015 Mare Rand

„Aleksander vaid, ja üksnes tema, lõi Sulle,  
Dorpat, Sinu noorussära“: Adalbert Philipp  
Cam(m)erer – Tartu üliõpilasest koolimeheks ja 
luuletajaks.

1415. 14.10.2015 Riina Rammo Pilguheit keskaja tartlase “rõivakappi”.

1416. 28.10.2015 Mihkel Mäesalu

Ühe keskaegse õigusteksti kasutamisest. Mõõ-
gavendade ordu Saksa ordusse inkorporeerimise 
üriku (1237) omaaegsed tõlgendused Riia peapiis-
kopi ja Saksa ordu vahelise konflikti kontekstis 
(1290. aastatest kuni 1480. aastateni).

1417. 11.11.2015 Hannes Vallikivi Vabadussõjalaste protsessid Riigikohtus 1934–
1936.

1418. 25.11.2015 Brita Melts Geograafia ja loomingulisus kirjanduslikes  
omailmades.

1419. 09.12.2015 Hent Kalmo Eesti diplomaatia kangelasajastust: Ants Piip 
Tartu rahukonverentsil.
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