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Sissejuhatus
XIX sajandi lõpul ja XX sajandi algul olid mõlemad – nii PõhjaAserbaidžaan kui Eesti – Tsaari-Venemaa äärealad. Tsarismi
koloniaalpoliitika üheks avaldumisvormiks ääremaadel – Eesti ei
olnud erandiks – oli sel perioodil Vene valitsuse uute majandusreformide elluviimine. Just nende reformide tulemusena oli
osa Eesti elanikkonnast sattunud väljakannatamatult raskesse
majanduslikku olukorda, mis sundis ümber asuma viljakamatele
lõunapoolsetele territooriumidele, sh Aserbaidžaani.
Tsaarivalitsus ei takistanud sellist migratsiooniprotsessi, kuna
see vastas tsarismi ümberasustamispoliitikale, mis oli suunatud
islamiusulise elanikkonna erikaalu kahandamisele Aserbaidžaani
territooriumil ja püüdis lahustada neid teiste rahvusgruppidega.
Aserbaidžaani territooriumile asusid elama tavalised eestlased, kes vajasid abi toimetulekuks uues keskkonnas, seejuures
toetusid nad suurel määral kohalike elanike abile, mitte riigivõimuorganitele. Tänu aserbaidžaani rahva esindajate – Hacı
Zeynalabdini, Murtuz Muxtarovi, Yusif aga Dadaşovi jt – heategevusele said eestlased üsna kiiresti töö- ja elukohad.
Kahe rahva – aserbaidžaanide ja eestlaste – vastastikuse
lähenemise objektiivse ajaloo taaselustamine, selle positiivse
pärandi mäletamine ja säilitamine ning sellest kasu ammutamine
tänapäeval on praegugi aktuaalne ülesanne.
Aserbaidžaani territooriumil sel perioodil elanud eestlaste
lugu on õpetlik veel selles mõttes, et suhteliselt väikesearvuline
kogukond säilitas kaugel kodumaast oma rahvuslike huvide
ühtsuse ja traditsioonid ning sellele protsessile aitas oluliselt
kaasa Bakuu Eesti Seltsi tegevus. Seltsi põhieesmärgiks oli Bakuu
kubermangus elavate eestlaste kultuuriliste, moraalsete, aga ka
majanduslike vajaduste rahuldamine.

On üldteada, et praegu pööratakse Aserbaidžaani Vabariigis
erilist tähelepanu aserbaidžaani diasporaa organiseerimisele
ja ühtesulatamisele. Sellest vaatenurgast lähtudes võib eestlastest asunike tegevuse, sh Bakuu Eesti Seltsi tegevuse tundmaõppimine aidata kaasa sellesuunalise täiuslikuma strateegia väljatöötamisele.
Vaatamata vahendite nappusele saavutas Bakuu Eesti Selts
mõndagi. Selts rajas Bakuus elavate eestlaste jaoks raamatukogu,
organiseeris kontserte ja teatrietendusi, tantsuõhtuid, mis kõik
kinnistasid eesti kultuuri. Seltsil oli püsiv side Eestiga, Bakuusse
telliti eestikeelseid ajalehti ja eesti kirjanike teoseid. Ühelt poolt
jäi sellise tegevuse tulemusena isegi Bakuus sündinud eestlaste
emakeeleks eesti keel ja teiselt poolt said eestlased küllaldast
informatsiooni ühiskondlik-poliitilise elu kohta Eestis, mis
võimaldas neil tunda end sündmustes osalejatena.
Bakuu Eesti Selts ei olnud Bakuu eestlastele ainult moraalseks
toeks, vaid osutas ka materiaalset, juriidilist ja meditsiinilist abi.
Bakuu Eesti Seltsi tegevuse uurimine näitas, et tänu seltsi
organisatsioonilisele tegevusele säilitas väikesearvuline Aserbaidžaani elama asunud eestlaste asundus Bakuus oma kombed
ja traditsioonid, oma rahvusliku ühtsuse, mis tõi kaasa nende
majandusliku õitsengu. Eestlaste hulgas oli suurte naftaettevõtete
ja laevakompaniide omanikke.
Tänapäeval, kui Eesti ja Aserbaidžaani ametlikud suhted on
riiklikul tasandil eriti aktuaalsed, on väga tähtis nende kahe riigi
ajaloolisi suhteid tundma õppida. Kuigi esimese sammuna võttis
1920. aasta aprillis Aserbaidžaani parlament vastu otsuse luua
diplomaatiline Aserbaidžaani esindus Eestis, rajas praktiliselt
esinduse Eesti valitsus. Nii avati sama aasta juunis Asutava Kogu
otsuse kohaselt Eesti konsulaat Aserbaidžaanis ja seni Bakuu
Eesti Seltsi esimehena tuntud Robert Puur määrati konsuliks. Ei
kulunud palju aega, kui juba 19. augustil 1920. aastal mõlema riigi
ametlikud esindajad allkirjastasid lepinguprojekti Aserbaidžaani
ja Eesti vaheliste diplomaatiliste suhete loomise kohta.
Rõhutades käsitletava teema aktuaalsust, peab märkima
tõsiasja, et Aserbaidžaani ja Eesti ajaloolises saatuses XIX ja
XX sajandi vahetusel oli palju ühisjooni. Nii Eesti kui Aserbaidžaan
lõid lahku Vene impeeriumist, saavutasid iseseisvuse ja ühendanud oma jõupingutused, taotlesid ja saavutasid oma riikide

iseseisvuse tunnustamise Pariisi rahukonverentsil. XX sajandi
lõpul taastasid Aserbaidžaan ja Eesti oma iseseisvuse, lüües lahku
Nõukogude Liidust.
Praegu on taas loodud diplomaatilised suhted Aserbaidžaani
Vabariigi ja Eesti Vabariigi vahel ning mõlemad riigid osalevad
globaalsete probleemide lahendamises.
Aserbaidžaan ja Eesti on astunud koostöö ja vastastikuse
mõistmise teele. Seetõttu on väga tähtis uurida vastastikuste
suhete traditsioonilisi, ajaloolisi juuri ning teha informatsioon
nende kahe rahva koostöö lätetest kättesaadavaks laiale üldsusele.
Ka tänapäeval on äärmiselt aktuaalne luua ühtekuuluvustunne
nii Aserbaidžaanis elavate eestlaste kui Eestis elavate aserbaidžaanlaste hulgas ja osutada neile nii materiaalset kui moraalset
abi.
Nüüdisajal oli esimeseks sammuks selles suunas kultuuriseltsi
loomine 1988. aastal. Seltsi panus Aserbaidžaani Vabariigi territoriaalse terviklikkuse ja iseseisvuse propageerimisel Eestis on
hindamatu.
Seega üle elanud viimaste aastate ajaloolise murrangu, saame
uut moodi mõtestada möödunud aegade sidemeid. Tegu ei ole
pelgalt ajaloolise teemaga, sel on ühtlasi poliitiline väärtus, mis
pälvib asjakohast tähelepanu.
Aserbaidžaani ja Eesti suhteid XIX ja XX sajandi vahetusel on
ajaloolased seni vähe uurinud. Võib väita, et see teema on jäänud
uurijate vaateväljast kõrvale ja praegugi pole see spetsiaalse
teadusliku uurimuse objektiks. Nimetatud asjaolu põhjustaski selle
teema valimise sügavama ja mitmekülgsema uurimise aineks.
Aserbaidžaani ajaloouuringute loetelust võib leida mõne töö,
mis sel või teisel viisil puudutab käsitletavat teemat. Osaliselt on
seda teemat vaadelnud Vagif Arzumanlı oma monograafias1. Üks
tema Eestis ilmunud artikkel sisaldab samuti informatsiooni
Bakuu Eesti Seltsi loomise, eesmärkide ja tegevuse kohta.
Eestis nõukogude perioodil ja tänapäeval ilmunud
perioodikas ja teadusväljaannetes on informatsioon Bakuu Eesti
Seltsi tegevusest täielikum.
V, Arzumanli. Ürəklər govusanda. Baki, 1990.
V. Arzumanov. Eesti selts Bakuus. – Keel ja Kirjandus, 1973, nr 9, lk 562.

Viktor Maamägi viitab oma raamatus3 põhjustele, miks
eestlased Eestimaa kubermangust ära sõitsid ja Kaukaasiasse, sh
Põhja-Aserbaidžaani (eriti Bakuu kubermangu) elama asusid. See
teos on väga kasulik faktiliste materjalide allikas eestlaste PõhjaAserbaidžaani ümberasumise põhjuste uurimisel. Ajaloolane
Hill Kulu näitab oma teoses4 et Eestimaa kubermangust välja
rännanud eestlased, kes asusid elama teistesse Vene impeeriumi
kubermangudesse, elavad tänaseni nendel aladel. Autor märgib,
et 1926. aastal elas Gruusias 871 eestlast, Aserbaidžaanis 168*,
aga Armeenias ainult 4 eestlast. Samal ajal on Aserbaidžaanis
tegutsenud Eesti Rahva Nõukogu esimehe Robert Puuri kirjas
30. juunist 1920 Eesti Vabariigi peaministrile öeldud: "Kogutud
andmete põhjal on Aserbaidžaanis praegu elutsemas ligi 600
eestlast." Edasi märgib kirja autor: "...eestlaste registreerimine
algas alles selle aasta aprillikuus ja ei ole veel lõpetatud,
peaasjalikult just eestlaste eneste loiduse pärast," ja teatab, et
need andmed on võetud Aserbaidžaanis tegutsenud Eesti Rahva
Nõukogu koosoleku protokollist.5
Teine eesti ajaloolane Eero Medijainen toob oma artiklis6
andmeid läbirääkimiste kohta, mis peeti Eesti ja Aserbaidžaani
Vabariigi vaheliste diplomaatiliste ja kaubandussuhete laiendamiseks, ning räägib Bakuu Eesti Seltsi esimehe ja Eesti konsuli
Aserbaidžaanis Robert Puuri teenetest selles valdkonnas.
Seega nähtub lühikesest ajaloolisest ülevaatest, et ajalooalases
kirjanduses leidub käsitletava teema kohta vaid lünklikku ja
episoodilist informatsiooni.
Käesoleva uurimuse peamine eesmärk on õppida tundma
eestlaste tegevust Aserbaidžaanis, samuti kahe riigi vaheliste
suhete arenguprotsessi. Selle eesmärgi saavutamiseks püstitas
autor järgmised konkreetsed ülesanded:
3

Виктор Маамяги. Эстонские переселенцы в СССР (1917-1940 гг.).
Таллинн, 1976; Виктор Маамяги. Эстонцы в СССР (1917-1940 гг.).
Москва, 1990.
* See fakt näitab, et paljud Bakuus elanud eestlased olid 1926. aastaks
Aserbaidžaanist lahkunud, kodumaale siirdunud.
4
Hill Kulu. Eestlased maailmas. Ülevaade arvukusest ja paiknemisest. Tartu,
1992.
5
ERA,f 1600, n 1,s 4,l 5.
6
Eero Medijainen. Eesti esindused Venemaal. - Kleio. Ajalooajakiri, 1995, nr
12, lk 11.

-

selgitada eestlaste väljarände põhjusi Põhja-Aserbaidžaani, sh Bakuusse;
valgustada üksikasjalikult ja igakülgselt Bakuu Eesti Seltsi
loomislugu;
käsitleda Bakuu Eesti Seltsi õiguslikke aluseid ja
organisatsioonilist struktuuri;
õppida tundma Bakuu Eesti Seltsi kultuurhariduslikku
tegevust;
käsitleda Bakuu Eesti Seltsi heategevust;
kirjeldada eestlaste usulisi vaateid ja nende suhteid
usuorganisatsioonidega;
jälgida Bakuu Eesti Seltsi tegevuses sõltumatu Eesti
Vabariigi rajamise idee arengut;
anda Bakuu Eesti Seltsi tegevusele üldhinnang ja
määratleda selle tähtsus;
õppida tundma eestlaste majanduslikku olukorda
Aserbaidžaanis;
käsitleda eestlaste kodumaale tagasirände põhjusi;
uurida Eesti ametliku esinduse tegevust Aserbaidžaanis
ja teisi sellega seotud asjaolusid;
täielikult ja järjepidevalt uurida Aserbaidžaani ja Eesti
vahel diplomaatiliste suhete loomist.

Käesoleva teema uurimisel on kasutatud mitmesuguseid
allikaid, peamiselt avaldatud kirjalikke materjale7.
Uurimuses on kasutatud perioodilistest väljaannetest
Каспий, Kaja, Keel ja Kirjandus, Kleio, Sakala, Tallinna Teataja jt
ammutatud andmeid.
Töö tugineb erinevates arhiivifondides leidunud rohkele
faktilisele materjalile. Olulisim materjal on saadud Aserbaidžaani
Vabariigi Riikliku Ajalooarhiivi fondidest (edaspidi AV RAA),
Tartus asuvast Eesti Ajalooarhiivist ja Tallinnas asuvast Eesti
Riigiarhiivist. Väärtuslikud andmed seoses uuritava teemaga
sisalduvad fondis nr 46 (Bakuu linnaülema kantselei arhiiv).
Bakuu Eesti Seltsi fondis nr 283, fondides nr 970 ja 920, aga
7

Ежегодник Баку и его район. Адресная справочная книга. Баку, 1908,
1911, 1913; Перепись г. Баку, 1913; Эстония, Eesti. Краткий справочник.
Таллинн, 2000.

samuti teistes fondides, Eesti Ajalooarhiivi fondis nr 2467 ja Eesti
Riigiarhiivi fondis nr 1600. Enamikku neist arhiividokumentidest
on kasutatud teadustöös esmakordselt.
Käesoleva uurimuse teaduslik uudsus seisneb esmajoones
selles, et kunagi varem ei ole see teema olnud kompleksse
uurimise objektiks.
Monograafia koosneb sissejuhatusest, kolmest peatükist ja
lõppsõnast. Lisatud on kasutatud kirjanduse ja allikate loetelu.

Esimene peatükk

Eestlaste ränne Kaukaasiasse.
Bakuu Eesti Seltsi loomine

1.1. Eestlaste ränne Kaukaasiasse
Tsaarivalitsuse majandusreforme viidi XIX sajandil ellu kogu Vene
impeeriumi territooriumil, nii Põhja-Aserbaidžaanis kui teistel
rahvuslikel ääremaadel, sh ka Aserbaidžaanist nii kaugel asuvas
Eestis. Muudatused impeeriumi sotsiaal-majanduslikus elus lõid
objektiivsed tingimused kodanliku ühiskonna kihistumiseks.
Siinkohal kordame, et tsaarivalitsus viis majandusreforme
ellu ka Eesti territooriumil. 1849. aastal võeti vastu talurahva
seadus, mille kohaselt said Liivimaa talupojad õiguse osta maad
päriseks. 1856. aasta seadus laiendas sedasama talupoegade
õigust Eestimaa kubermangu territooriumile.8 Vastavalt nendele
talurahva seadustele said talupojad õiguse oma majapidamiste
loomiseks. Kuid Eestis oli kapitalism arenenud kiiremas
tempos kui paljudes teistes kubermangudes ja talupoegi tõrjuti
põllupidamisest välja. Põhjuseks oli asjaolu, et suur osa saagikaid
maid oli endiselt mõisnike käes.
Sel perioodil olid paljud talupojad sattunud raskesse
majanduslikku olukorda: maad oli vähe või ei olnud üldse,
Eestis aga maad müügiks ei jätkunud ja nad olid sunnitud oma
kodukoha maha jätma. Nad suundusid rikkamatesse Kaukaasia,
Krimmi ja Siberi kubermangudesse, kus maa oli viljakandvam ja
kergemini haritav, selle ostmine või rentimine odavam kui Balti
kubermangudes. Viljakas muld tõotas suuremaid sissetulekuid.
8

Виктор Маамяги. Эстонцы в СССР (1917-1940 гг.). Москва, 1990, с 8.

1863. aastal kehtestatud uus passikorraldus võimaldas
talupoegadel vabamalt liikuda.9 Lootuses pääseda baltisaksa
mõisnike omavoli alt ja saada üle majandusraskustest ning luua
oma iseseisev majapidamine rändasid Eesti talupojad lõunasse ja
itta. Märkigem, et sellist võimalust ei olnud kaugeltki kõigil Eesti
maata talupoegadel. Massiline ümberasumisliikumine eeldas
selleks materiaalsete vahendite olemasolu. Kellel selline võimalus
oli, see ka Eestimaalt lahkus.
1897. aasta rahvaloenduse andmeil oli impeeriumi territooriumil 1 miljon 738 eestlast, neist 518 594 inimest10 elasid Liivimaal ja 356 959 Eestimaal11. Sel perioodil asus osa kodumaalt
lahkuma sunnitud eestlasi elama Venemaa teistesse kubermangudesse. 1897. aasta rahvaloenduse andmetele tuginedes võime
kinnitada, et ümberasunud eestlastest suur osa leidis elukoha Kaukaasia regioonis. Kui mainitud aastal elas Kesk-Aasias 440 ja Siberis
4202 eestlast, siis Kaukaasias tõusis nende arv 4281ni. On täiesti
arusaadav, et enamik nendest eestlastest kuulus talurahva hulka.
XX sajandi algusest pärinevate andmete põhjal elas eestlasi
nii Lõuna-Kaukaasia aladel kui Põhja-Aserbaidžaanis. 1903.
aastast on teada, et ainuüksi Bakuu kubermangus ulatus eestlaste
arv 341ni, neist 228 olid mehed ja 113 naised.12
Aserbaidžaanis tegutsenud Eesti Rahva Nõukogu esimehe
Robert Puuri kirjas 30. juunist 1920. aastast Eesti Vabariigi
peaministrile on öeldud, et "... Aserbaidžaanis elab 600 eestlast".
Kirja autor rõhutab eriti, et "see on registreeritud eestlaste arv ja
eestlaste registreerimine jätkub".13 Kohaliku elanikkonna hea tava
kohaselt, mis iseloomustab aserbaidžaane ammustest aegadest,
muutus sel perioodil heategevus eriti ulatuslikuks. Ammu enne
valitsuse otsust luua seltsid tegutses siin mitmeid heategevuslikke
organisatsione. Bakuu eestlased püüdsid pidevalt abistada ja toetada üksteist. Et selline vastastikune abi oleks tõhusam ja seda
iseloomustaks organiseeritus, tekkis vajadus ühendava organisatsiooni järele. Selleks oli vaja valitsuse luba. XX sajandi alguseks
olid vajalikud tingimused organisatsiooni loomiseks olemas.
9 Виктор Маамяги. Эстонцы в СССР (1917-1940 гг.). Москва, 1990, с 9.
Перепись населения Российской империи; Виктор Маамяги. Эстонские
переселенцы в СССР (1917-1940 гг.). Таллинн, 1976, с 17.
sealsamas
Ежегодник Баку и его район. Адресная справочная книга. Баку, 1904.
13
ERA,f 1600, n I, s 4, l 5.

1.2. Bakuu Eesti Seltsi loomine
XIX sajandi teisel poolel ja XX sajandi algusaastail oli heategevus
Põhja-Aserbaidžaanis laialt levinud. Loodi mitmesuguseid heategevusorganisatsioone, otsiti uusi töövorme ja tegevussuundi.
1905.–1907. aasta sündmused tähistasid nii Venemaa kui PõhjaAserbaidžaani ühiskondlik-poliitilises elus uue perioodi algust.
Aserbaidžaani rahvusliku vabadusliikumise alusepanija
M. Rəsulzadə on märkinud, et pärast 1905. aasta revolutsiooni
hakkasid ilmuma päevalehed ja teised väljaanded, lõi õitsele
kirjanduslik looming, arenesid heli- ja teatrikunst, avati
kirjastusi, loodi poliitilisi rühmitusi ja organisatsioone.14 1905.
aasta revolutsioon Venemaal sundis tsaarivalitsust tegema
teatud järeleandmisi. Nii kinnitas tsaarivalitsus 4. märtsil
1906. aastal "Ühingute ja liitude ajutised eeskirjad". See
dokument mängis olulist rolli heategevuse organiseerimise
valdkonnas nii aserbaidžaanide kui teiste rahvuste hulgas.
Pärast ühingute ja liitude loomise ukaasi väljakuulutamist võis
märgata kultuurharidusliku tegevuse elavnemise tendentsi
Vene impeeriumi mittevene rahvuste hulgas. Just selle ukaasi
mõjul tekkis Bakuus mitmeid rahvuslikke ühiskondlikke
organisatsioone.
Sel perioodil oli Põhja-Aserbaidžaani heategevusorganisatsioonide hulgas nii islamiusuliste kui mitteislamiusuliste
ühinguid, kusjuures viimased olid ülekaalus. Nimelt tegutses
tol ajal Bakuus hulgaliselt sakslaste, juutide, eestlaste, lätlaste,
leedulaste ellu kutsutud heategevusseltse. Nende seltside peamine
eesmärk oli hoolitseda oma rahvuskaaslaste kultuurilise ja vaimse
arengu eest, tugevdada nende solidaarsustunnet ja korraldada
vastastikuse abi osutamist.
XX sajandi algul Bakuus tegutsenud mitteislami seltsidest
pakub erilist huvi Bakuu Eesti Selts. Seltsi loomisloo ja tegevuse
uurimine on eriti aktuaalne sellest vaatenurgast, kuidas loodi ja
arenesid poliitilised, majanduslikud ja kultuurisidemed Eesti ja
Aserbaidžaani vahel ning kuidas need toimivad tänapäeval.
Bakuu Eesti Seltsi asutajaliikmed pöördusid 1. veebruaril
1910. aastal Bakuu linnaülema poole avaldusega, milles palusid
M. Э. Расулзаде. Сочинения, I том (1903-1909). Баку, 1992.

4. märtsi 1906. aasta "Ühingute j а liitude ajutiste eeskirjade" alusel
registreerida oma selts.15 Avaldusele oli lisatud seltsi põhikirja
kaks eksemplari - üks vene, teine eesti keeles. Märkigem, et
avaldusele olid alla kirjutanud kõik seltsi asutajaliikmed ja
allkirjade õigsust oli kinnitanud Bakuu notariaalkontor. Selles
dokumendis on andmed seltsi asutajate kohta.16
Ees-, isa- ja
perekonnanimi
1. Karl Jakobi p
Seller
2. Ernest Martini p
Liventhal
3. Martin Adolfi p
Tomingas
4. Ivan Ivani p
Randmann
5. Jaan Lausi p Oja
6. Mihhail Denissi
p Kolk

Endine elukoht

Praegune elukoht

Liivimaa kub.
Pärnu mk
Eestimaa kub

Bakuu,
Voznessenski 3
Bakuu,
Lentsovi põik 6
Bakuu,
Kamenisti 92
Bakuu,
Tsjornõi gorod
Bakuu,
Telefonnaja 12
Bakuu,
Telefonnaja 12

Liivimaa kub.
Pärnu mk
andmed puuduvad
Liivimaa kub.
Pärnu mk
Liivimaa kub

8. aprillil 1910. aastal kutsuti Bakuu Eesti Seltsi põhikirja
arutamiseks ja kinnitamiseks kokku Bakuu kubermangu Seltside
ja Ühingute Asjadevalitsus.17 Tähelepanuväärne on, et arutelust
võtsid osa valitsusasutuste ametlikud esindajad järgmises
koosseisus18:
1. Bakuu linnaülem, polkovnik Martõnov – esimees;
2. Bakuu linnaülema abi, polkovnik Podgurski;
3. Bakuu
linna
ringkonnaprokurör,
titulaarnõunik
Manjulov;
4. Bakuu riigipalati juhataja kohustetäitja, riiginõunik
Meinhard;
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5. Bakuu kubermangu vabrikute peainspektor, õuenõunik
Şamonin;
6. Bakuu linnapea kohustetäitja Safarəliyev;
7. Bakuu linnaduuma volinik Iretski;
8. asjadevalitsuse sekretär Revenko.
Karl Seller oli volitatud Bakuu Eesti Seltsi põhikirja kohta
seletusi andma.19
Nii saigi "Ühingute ja liitude loomise ajutiste eeskirjade" alusel
Bakuu Eesti Seltsi põhikirja projekt Bakuu kubermangu Seltside ja
Ühingute Asjadevalitsuse 8. aprilli 1910. aasta istungil kinnitatud.
Ühtlasi võeti istungil vastu otsus registreerida seltsi põhikiri
ja anda selle üks eksemplar asutajaliikmele K. Sellerile, teine
eksemplar lisada asjadevalitsuse dokumentidele.20 Otsuse on alla
kirjutanud Bakuu linnaülem polkovnik Martõnov ja kõik istungist
osa võtnud isikud. Sellel istungil vastu võetud põhikirja projektil
on resolutsioon, et selle on kinnitatud Bakuu kubermangu Seltside
ja Ühingute Asjadevalitsuse 8. aprilli 1910. aasta otsusega nr 6 ja
Bakuu Eesti Selts on registreeritud nr 77 all.21
Bakuu Eesti Seltsi põhikirjas on 13 osa, milles kokku 43
paragrahvi. Nendes kajastuvad selgelt eesmärk, koosseis, seltsi
liikmete kohustused, seltsi uute liikmete vastuvõtmise kord,
liikmete vabatahtliku väljaastumise ja väljaheitmise kord,
eestseisuse koosseis, peakoosoleku pädevus, seltsi rahalised
vahendid, seltsi likvideerimise kord jms.22
Tuleb märkida fakti, et seltsi eestseisuse hilisemat tegevust
jälgides selgub veelgi mitmesuguseid asjaolusid, kuigi need ei
kajastu põhikirjas. Ilmselt oli see tingitud Vene impeeriumis aset
leidnud ühiskondlik-poliitilistest muudatustest. Põhikirjas ei ole
ühtki punkti seltsi lipu kohta, kuid mõne tegevusaasta järel arutas
eestseisus seda teemat ning otsustas asutada Bakuu Eesti Seltsi
lipu ja heisata see seltsi asukohas. Märkigem, et selline otsus tehti
9. aprillil 1917. aastal23 ja seltsi eelarvest eraldati lipu soetamiseks
75 rubla. Sel eemärgil moodustati komisjon, mille koosseisu
AV RAA, f 46, n 2, s 4, l 3.
Samas, l 1 ja 19 p.
Samas, l 10.
AV RAA, f 46, n 2, s 4; f 283, n l, s 6.
AV RAA, f 283, n 1, s 1, l 47.

kuulusid Seller, Thomson, Vellau ja Grünbach. Samal istungil
otsustati, et seltsi lipule tuleb järgmine tekst:
"Бакинское Эстонское Общество
Elagu Demokratiline Vabariik".24
Demokraatliku vabariigi all mõeldi Eestit.
Põhikirjas olid märgitud järgmised Bakuu Eesti Seltsi eesmärgid: seltsi liikmete ühiste jõupingutustega tagada Bakuus
ja linna ümbruses elavate eestlaste vaimsete (kultuuriliste ja
moraalsete) ning majanduslike vajaduste rahuldamine; abistada
Balti kubermangudest välja rännanud eestlasi. Eespool mainitud
eesmärkide saavutamiseks oli välja töötatud järgmine tegevusprogramm:25
a) leida seltsi eestseisuse jaoks ruumid;
b) üldistel alustel soetada kinnis- ja vallasvara ning hallata
seda;
c) avada raamatukogu ja lugemistuba;
d) korraldada koosolekuid, loenguid, vestlusi, kontserte,
näitetrupi etendusi ja tantsuõhtuid;
e) abistada oma liikmeid töökohtade leidmisel;
f) abistada oma vaesemaid liikmeid, osutades nendele
juriidilist ja meditsiinilist abi;
g) korraldada seltsimeheliku kohtu istungeid, kui tekkivad
arusaamatused või vaidlused.
Bakuu Eesti Seltsi põhikirja järgi võisid seltsi liikmeks saada
mitte ainult eesti rahvuse esindajad, vaid kõik, kes tundsid huvi
eestlaste käekäigu vastu, seejuures sõltumata soost: nii mehed kui
naised. Seltsi liikmete arv ei olnud piiratud, samuti olid kõigil
liikmetel ühesugused õigused ja kohustused seltsi ees.
Igaüks, kes soovis saada seltsi liikmeks, pidi maksma
sisseastumismaksu 3 rubla ja seejärel 1% oma igakuisest palgast.
Seltsi liikmed said liikmekaardid.
Põhikirja järgi ei võetud teist korda liikmeks neid, kes
vabatahtlikult olid seltsist välja astunud. Kui seltsi liige ei
maksnud liikmemaksu ilma mõjuva põhjuseta, heideti ta seltsi
peakoosoleku otsusega seltsi liikmeskonnast välja; mõjuvaks
põhjuseks loeti vaid tööpuudust ja haigust.
AV RAA, f 283, n l, s 1, l 47.
Samas, s 6, l 10.

Hiljem arutleti liikmemaksu üle veel kord ja viidi sisse
muudatused. Nii võeti pärast põhikirja projekti kinnitamist
9. jaanuaril 1911. aastal vastu otsus hakata liikmemaksu arvestama
isiku seltsi astumise päevast ja kehtestada, nagu eespool mainitud,
sisseastumismaksuks 3 rubla. Üldtunnustatud reegel oli, et
kui seltsi liige mingil põhjusel ei suuda maksta liikmemaksu,
siis oodatakse kolm kuud. Kes ei maksnud liikmemaksu
mõjuva põhjuseta, see heideti seltsist välja. Kui sooviti taastada
liikmelisus, pidi uuesti maksma ka sisseastumismaksu 3 rubla.26
Bakuu Eesti Seltsi 12. jaanuari 1914. aasta istungil võeti
vastu otsus liikmemaksu suuruse muutmise kohta: meestele
kehtestati liikmemaks 2 rubla, naistele 1 rubla. Lisaks otsustati
samal istungil kehtestada 1 rubla suurune sisseastumismaks.
Samuti otsustati, et liikmed, kes ei ole tasunud ühe aasta jooksul
liikmemaksu, heidetakse seltsist välja.27
Mõne aasta möödudes arutleti 28. veebruari 1916. aasta
seltsi peakoosolekul uuesti liikmemaksu üle ja tehti otsus selle
suurendamise kohta: meestele kinnitati liikmemaksu suuruseks
5 rubla, naistele aga 3 rubla.28
Viimased muutused liikmemaksu kohta tehti Bakuu Eesti
Seltsi põhikirjas 21. märtsil 1920. aastal. Seltsi peakoosolekul,
mida juhtis Puur, võeti vastu otsus tõsta liikmemaks ennekuulmatult kõrgeks. Kõik liikmed pidid maksma 25 rubla,
sisseastumismaksu suuruseks kehtestati 5 rubla.29
Bakuu Eesti Seltsi põhikirja IV osa käsitleb uute liikmete
vastuvõtmise korda. Selles on muuhulgas öeldud:
a) seltsi asutamisest osa võtnud isikud, kes kirjutasid alla
seltsi põhikirjale, loetakse asutajaliikmeteks ja nad saavad
tingimusteta seltsi liikmeks;
b) seltsi astuda soovijad peavad saama kahe seltsi liikme
soovituse (käenduse);
c) seltsi asukohta esitatakse seltsi astuda soovija perekonnanimi, aadress, elu- ja töökoht. Kui kahe nädala jooksul
keegi seltsi liikmetest ei ole selle oma andmed esitanud
ja käendajatelt soovitused saanud isiku vastuvõtmise
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vastu, loetakse ta vastuvõetuks ilma hääletuseta. Kui
tekib vastuväiteid, siis otsustab liikmeks vastuvõtmise
korraline peakoosolek.
Põhikirja V osas on esitatud liikme seltsist vabatahtliku väljaastumise kord. Selles osas on öeldud, et isik, kes soovib liikmesusest lahti öelda, peab esitama avalduse seltsi eestseisusele, avaldus vaadatakse läbi korralisel peakoosolekul. Kui see isik ei pidanud
seltsis mingit ametit, võis ta end lahkunuks lugeda avalduse
esitamise päevast alates. Vastasel korral tuli isikul enne lahkumist
üle anda tema valduses olevad seltsi dokumendid, varad jms.
Põhikirja VI osas on märgitud, et kui seltsi liige ei täitnud
talle pandud kohustusi või oli kahjustanud seltsi huve, kuulas
peakoosolek süüdlase ja tema kaitsja selgitusi ning liikme seltsist
väljaheitmine otsustati hääletusel.
Põhikirja järgi (VII osa) juhivad seltsi elu peakoosolek,
eestseisus ja revisjonikomisjon. Peakoosolekut peeti kõrgeimaks
organiks ja lõplikuks instantsiks. Peakoosolekud jagunesid korralisteks ja erakorralisteks. Korraline peakoosolek kutsuti kokku iga
aasta jaanuarikuus varem kindlaksmääratud korras. Korralisel
peakoosolekul vaadati läbi eestseisuse ja revisjonikomisjoni aruanne, aga samuti tulude-kulude eelarve. Erakorraline peakoosolek
kutsuti kokku järgmistel juhtudel:
a) kui eestseisuse koosolekule läbivaatamiseks esitatud
probleemid ei kuulunud eestseisuse pädevusse;
b) kui revisjonikomisjon jõudis seisukohale, et eestseisus on
ületanud oma volitusi;
c) kui üks kolmandik seltsi liikmetest nõudis erakorralise
peakoosoleku kokkukutsumist.
Põhikirja VIII osas pealkirja all "Seltsi peakoosolek" on toodud
seltsi kõrgeima organi - peakoosoleku - õigused ja kohustused.
Peamised neist võib kokkuvõtlikult formuleerida järgmiselt:
a) peakoosolek kuulab ära lõppenud tegevusaasta aruande
ja revisjonikomisjoni ettekande;
b) peakoosolek kinnitab eelarve ja määratleb seltsi tegevussuunad;
c) peakoosoleku pädevusse kuulub eestseisuse ja seltsi liikmete vastutusele võtmine ja töölt kõrvaldamine.

Lisaks eeltoodule kuulus peakoosoleku pädevusse liikmemaksu suuruse määramine ja töötajate palkade kinnitamine;
eestseisuse, revisjonikomisjoni ja seltsimeheliku kohtu valimine;
põhikirjas täienduste ja muudatuste tegemine; seltsi tegevuse
lõpetamine.
Otsustamisvõimeliseks loeti peakoosolek, millest võtsid osa
rohkem kui pooled seltsi liikmed. Kui kokkutulnud peakoosolek
ei saanud alustada tööd kvoorumi puudumise tõttu, siis kutsuti
peakoosolek kahe nädala pärast uuesti kokku.
Seltsi põhikirjas on selgesti fikseeritud ka peakoosoleku töö
korralduslikud tegevused. Nii näiteks on kehtestatud, et igal
koosolekul valitakse kokkutulnute hulgast koosoleku juhataja,
protokollija ja häältelugejad, kusjuures viimasteks ei valita
eestseisuse ja revisjonikomisjoni liikmeid.
Eestseisuse ja revisjonikomisjoni liikmed valiti peakoosolekul
salajase hääletamisega.
Esmakordselt valiti Bakuu Eesti Seltsi juhtivad organid
30. mail 1910. aastal. Kuna sel ajal Bakuu Eesti Seltsil ei olnud
oma ruume, toimusid need valimised Bakuu Läti Seltsi hoones.
Alljärgnevalt toome valitute nimekirja: 30
Bakuu Eesti Seltsi juhtivate organite esimene koosseis
Nimi

Amet seltsis

Aadress

К. Seller

esimees

M. Randmann
M. A. Tomingas
J. L. Oja
E. M. Liventhal
M. J. Raha

abiesimees
laekahoidja
laekahoidja abi
kirjatoimetaja
kirjatoimetaja
abi

Voznessenski 3,
G. Z. Tagiyevi maja
Bratja Nobel
Politseiskaja 14
Telefonnaja
Bratja Nobel
Verhnjaja Nagornaja,
Dadaşovi maja

Eestseisus

Revisjonikomisjon

T. Nürnberg
M. G. Jaanson

Kaspia ja Musta mere
Selts
Verhnjaja Nagornaja,
Dadaşovi maja
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Verhnjaja Nagornaja,
Dadaşovi maja

A. M. Martensen
Eestseisuse liikmed

A. K. Pedajas
J. R. Adamson

liige
liige

J. J. Henmanskraft
E. Sepp
Pr A. J. Randmann
Pr J. A. Igge
E. K. Oja
R. A. Puur

liige
liige
liige
liige
liige
liige

I. A. Nürnberg

liige

Telefonnaja 12
Bibi-Heybəti Nafalani
Naftatööstus
Tatarskaja 12
Tserkovnaja 7
Bratja Nobel
Bratja Nobel
Telefonnaja 12
Musa Nağiyevi maja
Balaxams
Kaspia ja Musta mere
Selts Bibi-Heybətis

Põhikirja järgi valiti eestseisus üheks aastaks.
Arhiividokumendid ja andmed perioodilistest väljaannetest
võimaldavad jälgida Bakuu Eesti Seltsi tegevust ajavahemikul
1910-1920.
Alljärgnevalt toome andmed seltsi eestseisuse koosseisu kohta
nimetatud aastatel.
Bakuu Eesti Seltsi eestseisuse koosseis aastatel 1910–1920
Aastad

Esimees

kirjatoimetaja laekahoidja

Abiesimees

kirjatoimetaja laekahoidja abi

revisjonikomisjon

abi
1911

K. Seller
R. Puur

M. Raha
T. Animägi

1912

K.Vellau
R. Puur

M. Raha
J. Bergström

1913

K. Vellau
K. Seller

A. Freyberg
-

M. Tomingas H. Janson,
M. Kolk,
J. Oja
J. Loosberg
J. Randmann K. Seller,
M. Kolk,
J. Oja
Tomingas
J. Randmann M. Kolk,
Mölder,
J. Oja
J. Pedajas

Aastad Esimees
Abiesimees
1914

1915

kirjatoimetaja laekahoidja
revisjonikomisjon
kirjatoimetaja laekahoidja abi
abi
K. Seller
A. Freyberg
S. Anton,
O. Kaber
A. Kutukoff
F. Suigusaar,
Lepikson
R. Puur
H. Thomson K. Seller
Freyberg,
M. Tomingas K. Vellau
K. Lemmergas,

1916

R.Puur
K. Vellau

H. Thomson

Seller
J. Grünbach

1917

H. Thomson

0. Jürgenson

K. Seller
A. Selg

1918
1919
1920

J. Grünbach
Villman
J. Grünbach
A. Freyberg
Kert
A. Freyberg
F. Kert

-

H. Thomson
J. Paalman
M. Kert

J. Oja
E. Kruus

0. Babnan
F. Tustit
H. Thomson

G. Pedajas
J. Oja
E. Pedajas

J. Oja

Lutsar
Freyberg,
K. Lemmergas,
M. Raha
K. Vellau, Voitka
Pr Keritan
R. Vellau
M. Raha, Voitka
Freyberg,
Tomingas, Vellau
M. Raha,
K. Lemmergas,
J. Paalman

Bakuu Eesti Seltsi eestseisuse liikmete nimekiri aastatel
1910–1920
Aastad Nimed
1910 A. Pedajas, J. Adamson, H. Tomingas, J. Henmanskraft,
E. Sepp, A. Randmann, J. Igge, E. Oja, R. Puur,
T. Nürnberg^^
1911 A. Martensen, J. Randmann, J. Bergstöm, A. Pedajas,
Allas, H. Nürnberg, pr A. Randmann, K. Seller, A. Kolk,
E.
Oja 32
1912
J. Pedajas, M. Pedajas, A. Kolk, A. Randmann, Seller,
E. Oja, J. Mölder, N. Mölder, A. Kesküla33
1913 Hr Allas, pr Seller, pr Stefani, Randmann, hr Romm,
Voitka, pr Kolk, M. Tomingas, K. Tomingas, M. Pedajas34
32
33
34
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1914
1915

1916
1917

1918
1919
1920

Andreson, pr Stefani, pr Seller, Kaber, Voitka, K. Vellau,
Tomson, Varter, V. Selg 35
Pr Stefani, pr Seller, K. Tomingas, Hommik,
A. Kutukoff, A. Selg, J. Tomson, Raha, Grünbach,
Treier 36
Pr Stefani, pr Seller, hr Jürgenson, Selg, pr Kert,
A. Kutukoff, neiu Pedajas, H. Thomson, hr Oja 37
R. Puur, E. Kruus, K. Lemmergas, Stefani, M. Tomingas,
J. Tomson, M. Vellau, A. Freyberg, A. Kutukoff,
E. Seller 38
J. Paalman, pr E. Oja, A. Freyberg, J. Kert, K. Seller,
H. Kert, O. Jürgenson, H. Freyberg, J. Kull 39
R. Puur, Seller, pr Seller, Oja, J. Tomson, Voitka,
O. Jürgenson, H. Thomson, V. Freyberg 40
E. Oja, K. Seller, O. Jürgenson, H. Thomson 41

Seltsi loomise esimestest päevadest alates oli seltsi astuda
soovijaid kümneid. On andmed, et 1910. aasta lõpuks oli seltsiga
liitunud 54 inimest.42
Bakuu Eesti Seltsi liikmete nimekiri aastatel

1910–192043

Nimi, sünnikoht ja -aeg, rahvus, usutunnistus, andmed töö kohta
Thomson, Henrich Peedi p, Liivimaa kub. Pärnu mk, 1883,
eestlane, luterlane, kontoriteenistuja
Thomson, Juliana Juhkumi t, Kubanimaa, Livonia, 1886, eestlane
luterlane, koduperenaine
Pikkuri, Ferdinand-Johannes Andrei p, Liivimaa kub. Pärnu mk,
1899, eestlane, luterlane, juhataja
Lepikson, Hans Jaani p, Liivimaa kub. Viljandi mk, 1875,
eestlane, luterlane, rätsep
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Anderson, Anna Kristjani t, Liivimaa kub, Jurjevi mk, 1884,
eestlane, luterlane, andmed puuduvad
Sepp, Alida-Maria Kristjani t, Liivimaa kub, Jurjevi mk, 1899,
eestlane, luterlane, rätsep
Nürnberg, Hans Jüri p, Liivimaa kub. Viljandi mk, 1874, eestlane,
luterlane, andmed puuduvad
Kert, Johannes Karli p, Liivimaa kub, Reveli linn, 1887, eestlane,
luterlane, andmed puuduvad
Kert, Maria Jaani t, Liivimaa kub, Reveli linn, 1888, eestlane,
luterlane, andmed puuduvad
Käosaar, Jaan-Voldemar Tõnise p, Liivimaa kub, Pärnu mk, 1886,
eestlane, luterlane, laevakapten
Käosaar, Julia Tõnise t, Liivimaa kub. Pärnu mk, 1892, eestlane,
luterlane, andmed puuduvad
Käosaar, Meta Tõnise t, Liivimaa kub. Pärnu mk, 1892, eestlane,
õigeusklik, toateenija
Käosaar, Erich Jaani p. Bakuu linn, 1917, eestlane, luterlane,
alaealine
Tomingas, Elisa Andrei t, Liivimaa kub. Pärnu linn, 1892,
eestlane, luterlane, andmed puuduvad
Tomingas, Rosali Karli t, Liivimaa kub. Pärnu linn, 1915, eestlane,
luterlane, alaealine
Alba, Proskovja Vassili t, Liivimaa kub, Riia linn, andmed
puuduvad, venelane, vanausuline, andmed puuduvad
Alba, Friedrich Johannese p. Bakuu linn, 1913, eestlane, luterlane,
alaealine
Grünbach, Johann Mardi p, Eestimaa kub, Jurjevi mk, 34-aastane
eestlane, luterlane, mehhaanik
Kruus, Eduard Jaani p, Eestimaa kub. Rakvere linn, 29-aastane,
eestlane, luterlane, mehhaanik
Kruus Olga Jaani p, Liivimaa kub, Riia linn, 28-aastane, lätlane,
luterlane, andmed puuduvad
Arro, Anna-Alide Hansu t, Liivimaa kub. Viljandi mk, 23aastane, eestlane, luterlane, andmed puuduvad
Tomingas, Martin Adolfi p, Eestimaa kub. Pärnu mk, andmed
puuduvad, eestlane, luterlane, voorimees
Grünbach, Lilli Hansu t, Eestimaa kub, Jurjevi mk, 28-aastane
eestlane luterlane andmed puuduvad
Grünbach, Elfrida Johani t. Bakuu linn, 1916, eestlane, luterlane,
alaealine

Grünbach, Arnold Johani p, Bakuu linn, 1918, eestlane, luterlane,
alaealine
Saar, Josep Johani p, Eestimaa kub, Vesenbergi mk, 42-aastane,
eestlane, luterlane, rätsep
Saar, Jekaterina Denissi t, Tauria kub, Simferopoli linn, 37aastane, eestlane, luterlane, andmed puuduvad
Saar, Šarlotta Josepi t. Bakuu linn, 1913, eestlane, luterlane,
andmed puuduvad
Saar, Renata Josepi t. Bakuu linn, 1915, eestlane, luterlane,
andmed puuduvad
Kuul, Johannes Jaani p, Eestimaa kub, Viljandi mk, 33-aastane,
eestlane, luterlane, kingsepp
Isop, Voldemar Hermani p, Eestimaa kub. Rakvere mk, 25aastane, eestlane, luterlane, laevajuht
Oja, Emilia Karli t, Liivimaa kub, Võru mk, 1876, eestlane,
luterlane, koduperenaine
Oja, Maria Mardi t, Liivimaa kub. Pärnu mk, 1893, eestlane,
luterlane, andmed puuduvad
Pedajas, Leena Jaani t, Liivimaa kub, Jurjevi mk, 1852, eestlane,
luterlane, andmed puuduvad
Pedajas, Eduard Karli p, Liivimaa kub, Jurjevi mk, 1889, eestlane,
luterlane, vorstitsehhi juhataja
Jürgenson, Teodor Jüri p, Liivimaa kub. Viljandi mk, 1887,
eestlane, luterlane, raamatupidaja
Jürgenson, Julia Antoni t, Liivimaa kub. Viljandi mk, 33-aastane,
eestlane, luterlane, raamatupidaja
Jürgenson, Jüri Teodori p. Bakuu linn, 1912, eestlane, luterlane,
alaealine
Jürgenson, Niina Teodori t. Bakuu linn, 1915, eestlane, luterlane,
alaealine
Kaber, Otto-Heinrich Abrami p, Eestimaa kub, 1885, eestlane,
luterlane, vabriku juhataja
Oja, Jaan Lausi p, Liivimaa kub. Pärnu mk, 1886, eestlane,
luterlane, andmed puuduvad
Mölder, Nikolai Georgi p, Liivimaa kub, Pärnu mk, 1881 eestlane
õigeusklik meremees
Pedajas, Maria-Anna Karli t, Liivimaa kub, Jurjevi linn, andmed
puuduvad, eestlane, luterlane, andmed puuduvad

Mölder, Anna Ivani t, Liivimaa kub, Pärnu linn, andmed
puuduvad, eestlane, õigeusklik, andmed puuduvad
Soosaar, Madli Mardi t, Liivimaa kub. Pärnu linn, 1886, eestlane,
luterlane, andmed puuduvad
Kaber, Jüri Emili p, Kutaissi kub, Suhhumi linn, 1901, eestlane,
luterlane, andmed puuduvad
Pedajas, Anastasia Filipi t. Bakuu linn, 28-aastane, andmed
puuduvad, luterlane, andmed puuduvad
Pedajas, Aleksander Karli p, Liivimaa kub, Jurjevi linn, 1882,
eestlane, luterlane, andmed puuduvad
Kolk, Leihel Denissi p, Liivimaa kub, Pransburi mk, 1876,
eestlane, luterlane, laevakapten
Kolk, Anna Karli t, Liivimaa kub, Jurjevi linn, 1882, eestlane,
luterlane, andmed puuduvad
Alba, Eduard Johani p. Bakuu linn, 1916, eestlane, luterlane,
alaealine
Kiddi, Gustav Kristjani p, Liivimaa kub. Võru mk, 25-aastane,
eestlane, luterlane, mereväelane
Paul, Nikolai Andrei p, Liivimaa kub, Pärnu mk, andmed
puuduvad, eestlane, õigeusklik, mereväelane
Lemmergas, Karl Mihhaili p, Eestimaa kub. Haapsalu mk, 31aastane, eestlane, laojuhataja

Rosalie Veidemann

Osvald Jürgenson

Viktor Sikk

Heinrich Thomson

Liidia Seller
Jooseph Saar
Julius Bent

Johannes Käost

Vladimir Jakobson

Joosep Einberg

Paul Simm
Aleksander Punder

Jaan Kliiman

Georg Sikfrid
Martin Leppik
Klara Güppenen

Nagu tabelis toodud näidetest võib järeldada, olid Aserbaidžaani
eestlastele loodud kõik eluks ja tööks vajalikud tingimused. Tuleb
märkida, et seda ei saa lugeda valitsusorganite teeneks, vaid Bakuu
naftatööstuse ja laevakompaniide panuseks. Kahjuks puuduvad
arhiividokumentides andmed paljude seltsi liikmete ametite kohta
ja samuti ei ole teada töökohad. Ent dokumentidest võib leida
vihjeid selle kohta, millega eestlased tegelesid. Nendest materjalidest
saab järeldada, et mitmed neist tegelesid ettevõtluse ja äriga. Juba
1908. aastal oli Bakuus avatud Eesti aktsiaseltsi Revel esindus44 ja
1911. aastal tegutses Bakuus Narva Kreenholmi manufaktuuri
ketrusvabriku esindus. Selle ettevõtte esindajaks Bakuus oli Rudolf
Kaiser.45 1913. aasta andmete järgi oli eestseisuse liige Jaan Oja kahe
suure gastronoomi omanik, need asusid Kljubakini ja Telefonnaja
tänavatel. Märkigem siinkohal, et mitmed seltsi eestseisuse liikmed
elasid samuti Telefonnaja tänavas.46
Eeltoodust võib samuti järeldada, et seltsi liikmete koosseis
oli suhteliselt stabiilne ehk n-ö kaadrivoolavus oli väike.
Bakuu Eesti Seltsi aastatel 1910-1920 vastu võetud liikmete
nimekiri47
Ees-, isa- ja perekonnanimi
1910
1.
2.
3.
4.
5.

Jaan Tomson
Marie Pedajas
F. Esberg
Anna Karli t Kolk
Leihel Denissi p Kolk

1.
2.
3.
4.
5.
6.

A. Roos
J. Loosberg
Mölder
A. Randmann
Esberg
A. Veide

1911

47
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1912
1.
2.
3.
4.
5.

V. Kesküla
J. Romm
H. Tomingas
V. Grünthal
T. Kolk

1913
1. Adel Gustavi t Kutukoff
2. Vilhelmine Mihhaili t Stefani
3. Voitka
1914
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Anette Lisette Varter
Marie Aradt
Marie Einberg
Eduard Treufeldt
Jakob Eplik
Johannes Hommik
Jüri Jaanson
Johannes Luurich
Alfred Aradt
Jaan Käosaar
Gregor Schach Nasaroff
Rosalie Taalberg
O. Kaber
A. Martensen
E. Suigusaar
E. Varter
J. Kuul
H. Lepikson
E. Grünthal
R. Kulderknupp
K. Tõnisson
E. Raak
A. Selg
L. Kaber
E. Tomingas
pr L. Aru
pr M. Sakk
pr V. Selg

29.
30.
31.
32.
33.
34.

pr O. Anton
pr F. Anderson
Henrich Thomson
P. Vaher
Karl Lemmergas
August Läti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Maria Esko
Meta Freyberg
Kangro
Jaan Arro
Hugo Freyberg
Johannes Paalman
Johannes Lutsar
Peter Treier

1915

1916
1. O. Jürgenson
2. R. Puur
3. G. Tomson
1917
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Johanna Jaani t
Rudolf Jaani p T.
Julia Johannese t Luurich
Jooseph Saar
Alide Sepp
Anna Andresson
Liisa Muglas
Voldemar Isop
Adele Jaani t Rakfeldt
ElfrideFeldt
Hilge Jakobi t Rakfeldt
Osvald Johani p Jürgenson

1918
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rudolf Nundi
Jaakob Koort
Edite Jürgenson
Ida Kihvas
Joseph Tustit
Elisabeth Tustit

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Voldemar S.
Olga Kruus
M. Kelder
Jaan Tomson
Anna Aro
Karl Jürman
Johannes Karli p Jürman
T. Koiga
Sergei Väli
Leoline Liige

1919
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Eduard Pedajas
Albert Lur
Jaan G.
Aleksander Pedajas
Gustav K.
Rudolf Losberg
A. Tamm

1920
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Martha Matsi
Jüri Rasva
Ruudu Rasva
Anna Räbovitra
Anna Freyberg
Helena Freyberg
Olga Freyberg
Hans Lepikson
E. Lepikson
Reinhold Stefani
Ida Kihvas

Seltsi liikmeskond kasvas aasta-aastalt.
Tabelist nähtub, et liikmete hulgas oli hulgaliselt naisi.
Põhikiri nägi ette, et seltsi eestseisus tegeles peakoosoleku
korraldusel jooksvate probleemidega. Selleks et täita aastaks
kavandatud programm, jaotati eestseisuse liikmete vahel
ülesanded, arvestades igaühe vaba tahet. Eestseisusel olid veel
järgmised tööülesanded:
a) võimaluste leidmine seltsi rahaliste vahendite suurendamiseks;

b) seltsi asjade haldamine;
c) seltsi vara jа kapitali järelevalve;
d) seltsile kuuluvate asutuste teenindava personali töökohustuste nõuetekohase täitmise kontroll;
e) igakuine seltsi rahaliste vahendite kontroll;
f) sisseastumismaksu laekumise kontroll;
g) põhikirja täitmise kontroll;
h) peakoosoleku kokkukutsumine, aastaaruande koostamine ja selle esitamine peakoosolekule;
i) peakoosoleku otsuste täitmine;
j) seltsi liikmete avalduste läbivaatamine.
Seltsi põhikirja kohaselt pidi eestseisuse koosolek toimuma
vähemalt üks kord kuus. Eestseisuse erakorralise koosoleku
võis kokku kutsuda ainult tingimusel, kui seda nõuavad rohkem
kui pooled eestseisuse liikmed. Eestseisuse koosolek loeti
otsustusvõimeliseks, kui sellest võttis osa üle poole liikmetest.
Otsused võeti vastu lihthäälteenamusega. Kui poolt- ja vastuhääli
oli võrdselt, sai esimees kaks häält.
Oma tegevusaruande esitas eestseisus peakoosolekule.
Seejärel saadeti aruanne, aga samuti eestseisusse valitud liikmete
nimekiri Bakuu linnapea kantseleisse ja Bakuu kubermangu
Seltside ja Ühingute Asjadevalitsusse. Eeltoodu kohta sisaldub
arhiividokumentides regulaarseid andmeid.48 Seoses sellega
väärib rõhutamist järgmine fakt. Bakuu Eesti Seltsi esimees K.
Vellau teatas oma 29. aprilli 1913. aasta kirjas Bakuu kubermangu
Seltside ja Ühingute Asjadevalitsusele: "Palun andestage mulle, et
ma ei saanud Teile esitada õigeaegselt aastaaruannet, kuna olin
merel. Teie kirja nr 147 sain kätte 24. aprillil."49 Dokumentidest
selgub, et K. Vellau oli kapteni abi laeval Bratja Nobel (Vennad
Nobelid).
Tähtis on märkida, et Bakuu Eesti Seltsil oli oma esindaja
ka valitsusringkondades. Nii oli Bakuu linna Täitevkomitees
seltsi liige, ühtlasi ka eestseisuse liige Osvald Jürgenson.50 Võib
järeldada, et linnavalitsus hoidis Bakuu Eesti Seltsi tegevusel
pidevalt silma peal.
AV RAA, f 46, n 2, s 4; f 283, n 1, s 1.
Samas, f 46, n 2, s 4, l 24.
Samas, f 283, n l, s 1, l 44.

Põhikirjas on märgitud, et seltsi eestseisus asub Bakuu linnas.
Ometigi ei olnud seltsil oma ruume. Eestseisus ei pöördunud
selle probleemiga võimuorganite poole. Igal juhul ei ole selle
kohta õnnestunud leida arhiividokumente. Ruumide probleemi
arutati seltsi koosolekul 19. septembril 1910. aastal. Sellele
lahenduse leidmiseks tegi 22 seltsi liiget ettepaneku moodustada
5-liikmeline komisjon, mille koosseisu valiti järgmised isikud:
proua A. Randmann, M. Tomingas, A. Pedajas, J. Oja, J. H.
Nürnberg.51
Bakuu Eesti Seltsi sama aasta 4. detsembri koosolekul
võeti vastu otsus, mille kohaselt seltsi staap pidi asuma ajutiselt
eestseisuse liikme Selleri majja.52 Muidugi oli see kooskõlastatud
Selleri endaga ja mõlemad pooled jõudsid kokkuleppele. Nii andis
Seller korteri ühe toa, esiku ja saali seltsile üürile ja eestseisus
maksis talle 400 rubla ning kütte, valguse ja koristamise eest
täiendavalt 25 rubla.53
Eesti oli Bakuu Eesti Seltsi tegevusest informeeritud.
Eesti ajalehe Sakala 1911. aasta numbrist leiame artikli Bakuu
Eesti Seltsi kohta. Selles märgitakse muu hulgas, et seltsil on
oma peakorter, korraldatakse perekonnaõhtuid, on avatud
raamatukogu.54
Ühes Sakala 1912. aasta numbris avaldati seltsi eestseisuse
liikme M. Raha artikkel. Selles märgitakse, et selts üüris korteri
ja rajas raamatukogu, kuid kõrge üüri tõttu tuli sellest korterist
loobuda. Samas teatatakse, et Seltsi eestseisus jõudis otsusele
ühendada oma jõupingutused Bakuu Läti Seltsiga.55
1911. aastal üüritud korterist ei saanud seltsi eestseisuse
püsivat asukohta. 1914. aastal üüris Bakuu Eesti Seltsi eestseisus
koos Bakuu Läti Seltsiga ühised ruumid, aga 1917. aastal viis
Bakuu Eesti Selts oma koosolekud läbi Bakuu Läti Seltsile
kuuluvas majas, täpsemalt üüriti Läti Seltsilt üht saali 25 rubla
eest kuus.56
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1918. aastal kestis sama olukord. 25. veebruaril 1918. aastal
toimus seltsi koosolek, kus arutati eelarvet. Eelarves nähti ette
eraldada 3 tuhat rubla seltsile korteri ostmiseks.57 Siiski jäi see
probleem järgnevatelgi aastatel lahendamata.
21. märtsil 1920. aastal esines Bakuu Eesti Seltsi esimees A.
Freyberg ettekandega seltsi 10-aastasest tegevusest, milles muu
hulgas märkis, et oma ruumide puudumine on olnud seltsi
tegevuse laiendamisel takistuseks ja pidurdanud mitmete oluliste
meetmete elluviimist. Esineja kinnitas, et kui seltsil oleksid oma
ruumid, võiksid edusammud olla suuremad. Samal koosolekul
teatas Puur, et ta annab tasuta ühe oma toa seltsi kasutusse.58
Niisiis, vaadeldud perioodil ei olnud Bakuu Eesti Seltsil
püsivat asukohta. Eestseisus paiknes aeg-ajalt mõne eestseisuse
liikme kodus, sageli ka majas, kus asus Bakuu Läti Selts. Mõnel
korral viis selts oma ürituse läbi Bakuu saksa-rootsi evangeelse
luteri usu kiriku ruumides. Poola Majas või mujal.59 Kahtlemata
oli alaliste ruumide puudumine tingitud rahalistest raskustest.
Seltsil oli teatud rahalisi vahendeid, kuid neid kasutati tähtsamate
heategevuslike eesmärkide nimel.
Bakuu Eesti Seltsi materiaalne baas oli seatud eesmärkide
saavutamise tähtsaks eeltingimuseks. Põhikiri nägi ette järgmisi
allikaid Bakuu Eesti Seltsi rahaliste vahendite täiendamiseks:
liikmemaksud, pangaarvel oleva kapitali intressid, sissetulekud
seltsi organiseeritud teatrietendustest, seltskonnaõhtutest ja
teistest kultuuriüritustest, tasu juriidilistele ja füüsilistele isikutele
üürile antud ruumide eest, vabad annetused seltsile. Seltsi
vahendeid kasutati vastavalt peakoosoleku suunistele. Seltsile
laekuvaid rahalisi vahendeid hoiti ühes riiklikus krediidiasutuses.
Igapäevatööks ette nähtud raha hoidis laekahoidja oma käes ja
selle summa suuruse määras peakoosolek.
9. jaanuaril 1911. aastal võeti Bakuu Eesti Seltsi peakoosolekul
vastu otsus, mis keelas seltsi esimehel ainuisikuliselt seltsi
vahendeid käsutada. Samal koosolekul otsustati, et laekahoidja
ei või oma käes hoida suuremat summat kui 50 rubla. Kogu
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ülejäänud raha pidi koguma intresse ja asuma ühes Bakuu
riiklikus pangas.60
16. veebruaril 1919. aastal see otsus muudeti, peakoosolek
andis laekahoidjale õiguse hoida enda käes mis tahes summat. 61
Üldise ülevaate saamiseks seltsi eelarvest toome allpool
järgmise tabeli.
Bakuu Eesti Seltsi sissetulekud ja väljaminekud aastatel
1910-1913 (rublades) 62
1910.a
sissetulek/
väljaminek

1911.a
sissetulek/
väljaminek

1912.a
sissetulek/
väljaminek

389 –

240

433

192

125

1913.a
sissetulek/
väljaminek
1088

570

Tabeli andmetest nähtub, et seltsi erinevatest allikatest
laekunud sissetulekud kasvasid nende aastatega 2,8 korda.
Järgnevatel aastatel tugevnesid seltsi sidemed Eestiga, mis
võimaldas seltsil lülituda Eesti raharinglusse. Just selle
tulemusena omandas selts aktsiaseltsi Estonia 4 aktsiat 25 rubla
tükk. Seejuures oli eesmärgiks saada kapitalilt intresse.63
Bakuu Eesti Seltsi kõiki rahalisi vahendeid kasutati kultuuri ja
hariduse arenguks, aga samuti Aserbaidžaani eestlaste rahvuslikkultuuriliste traditsioonide säilitamiseks. Niisugune hoolitsus
eestlaste eest ei olnud ainult seltsi eestseisuse teene, vaid selles
oli oma osa aserbaidžaanidel. Nagu samas peatükis eespool
on öeldud, loodi Tağiyevi, Dadaševi ja teiste jõukate inimeste
majades eestlaste eluks ja tööks vajalikud tingimused. Kõik see
kinnitab, et aserbaidžaanid on külalislahke rahvas, kes suhtub
teistesse rahvastesse austuse ja hoolivusega.
Kokkuvõtteks võime kinnitada: vaatamata sellele, et Bakuu
eestlased moodustasid suhteliselt väikesearvulise rühma ja et
nad asusid oma ajaloolisest kodumaast kaugel, suutsid nad luua
eluvõimelise organisatsiooni – Bakuu Eesti Seltsi – ning säilitada
oma rahvusliku ühtekuuluvuse ja ühiskondliku üksmeele.
AV RAA, f 283, n 2, s1, l 7 ja 28.
Samas, f 283, n l, s 1, l 60.
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Teine peatükk

Bakuu Eesti Seltsi tegevus

2.1. Seltsi raamatukogu ja lugemistoa rajamine
Bakuu Eesti Seltsi põhikirjas on öeldud, et seltsi peamine eesmärk
on tõsta Bakuus elavate eestlaste rahvuslik-kultuurilist taset,
osutada nendele materiaalset abi ja olla moraalseks toeks. Selle
eesmärgi saavutamiseks rajas selts raamatukogu ja lugemistoa,
isetegevuslased korraldasid kontserte ja lavastasid näidendeid.
Seadnud eesmärgiks seltsi liikmete ja ka teiste eestlaste
teadmiste taseme tõstmise, maailmavaate avardamise ja
informeerimise sündmustest kodu- ja välismaal, töötas seltsi
eestseisus kohe oma tegevuse alguspäevil välja raamatukogu ja
lugemistoa rajamise plaani.
9. jaanuaril 1911. aastal arutati raamatukogu rajamist
peakoosolekul. Sellel koosolekul otsustati avada seltsi juures
raamatukogu ja tellida Eestis ilmuvaid eestikeelseid ajalehti,
näiteks Päevalehte, Tallinna Teatajat, Käsitöölehte. Kõik
raamatukoguga seotud probleemid pidi lahendama eestseisuse
liige M. Raha, kes määrati raamatukogu juhatajaks.64 Eeldati,
et seltsi juurde loodav raamatukogu peab olema tasuline. Nii
kinnitati ühe raamatu laenutamise tasuks 10% raamatu hinnast
ja laenutamise ajaks üks kuu. Kui lugeja ei tagastanud raamatut
õigeaegselt, pidi ta maksma iga viivitatud päeva eest ühe
kopika.65
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Bakuu Eesti Seltsi raamatukogu hakkas tegutsema juba
1911. aastal. Vaatamata sellele, et raamatukogu ei olnud veel
täielikult kasutusse antud, käisid eestlased seal raamatuid koju
laenutamas.66
Seltsi raamatukogu ja lugemistuba said suhteliselt lühikese
aja jooksul küllaltki hea sisustuse ja varustuse. 1912. aastal oli
raamatukogus arvel 125 eestikeelset raamatut.67 Need raamatud
hangiti Eestimaalt tänu seltsi püüdlikkusele, initsiatiivile ja
muidugi seltsi rahaliste vahendite eest. Seejuures põrkas selts
kokku tõsiste raskustega. Kuid nendest üle saanud, saavutas
selts püstitatud eesmärgi, mõistes kuivõrd tähtis see on
Aserbaidžaani eestlastele. Samal 1912. aastal eraldas selts teatud
summa, et kindlustada raamatukogu vajaliku sisustusega, eeskätt
raamaturiiulitega.68
Bakuu Eesti Seltsi materiaalne olukord oli 1914. aastaks
paranenud niivõrd, et võimaldas täiendada raamatukogu
ja lugemisaali fonde. Sel eesmärgil otsustas seltsi eestseisus
12. jaanuaril 1914. aastal tellida raamatukogusse Eestis ilmuvad
eestikeelsed ajalehed, nt Postimees, Peterburi Teataja jt.69
Selts hoolitses oma raamatukogu eest pidevalt. Näiteks
eraldati 1915. aastal raha uute raamatute soetamiseks, samuti
vanade raamatute köitmiseks ja parandamiseks. Ainuüksi uute
raamatukaante tarvis lubati kulutada 50 rubla.70
Teatavasti oli raamatukogu kasutamine tasuline. Ajavahemikul 1. jaanuarist 1916 kuni 1. jaanuarini 1917 oli raamatukogu
aastane sissetulek 112 rubla.71
Seega Bakuu Eesti Seltsi avatud raamatukogu andis tõuke
kohalike eestlaste edasiseks kultuuriliseks arenguks, tugevdades
nende rahvuslikku ühtsustunnet, mis edaspidi kandis vilja.
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2.2. Selts ja evangeelne luteri usu kirik
Bakuu Eesti Selts hakkas tegutsema 1910. aastal ja ühendas
oma liikmeskonda osa Bakuus elavatest eestlastest. 1913. aasta
rahvaloenduse andmeil oli Bakuus 3801 luterlast72, teatud osa
nendest moodustasid eestlased.
Bakuu Eesti Seltsi 5. jaanuari 1914. aasta peakoosolekul
otsustati kutsuda Bakuusse eestikeelse jumalateenistuse korraldamiseks kirikuõpetaja73 et korraldada kiriklikke kombetalitusi.
Sel perioodil oli niisuguse otsuse tegemine raske, sest selts ei
olnud majanduslikult kuigi heal järjel. Seepärast käisid Bakuus
elavad eestlased tol ajal Bakuu linna evangeelse luteri usu kirikus
jumalateenistusel. Eestlasi oli isegi kirikunõukogu liikmete seas.
21., 22. ja 29. mail 1917. aastal toimus Livonia asunduses
Kaukaasia ja Krimmi Eesti asunike kongress, kus otsustati luua
eestikeelne kogudus ja valida sellele kirikuõpetaja. Koguduse
asukohaks otsustati määrata Suhhumi linn.74
1918. aasta 25. veebruaril oli seltsi peakoosoleku päevakorras
luteri usu kiriku nõukogu liikme valimine. Aga sama aasta 2.
märtsil pöörduti seltsi nimel evangeelse luteri usu koguduse
kirikunõukogu poole ja teatati, et seoses luteri usu kiriku nõukogu
valimisega teeb selts ettepaneku ja esitab kandidaatideks August
Karli p Villmani ja Karl Jakobi p Selleri.75

2.3. Seltsi mitmesugused kultuuriüritused
XX sajandi algusaastail tegutses Aserbaidžaanis, sh Bakuus
hulgaliselt kultuuri-, haridus- ja heategevusseltse. Teada on,
et nende seltside eelarve peamised sissetulekud moodustusid
liikmemaksudest ja annetustest. Kuid nagu teisedki seltsid,
korraldas Bakuu Eesti Selts rahaliste vahendite kogumise
eesmärgil kontserte ja etendusi, heategevuslikke seltskonnaõhtuid
ja tähtpäevade tähistamisi. Selliste ürituste korraldamise algatajaks
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ja organisaatoriks oli harilikult seltsi esimees. Niisuguste seltsi
põhikirjas ette nähtud ürituste korraldamine, sh näidendite
lavastamine ja kontsertide organiseerimine, mõjutasid oluliselt
eesti kultuuri arengut Aserbaidžaanis elavate eestlaste hulgas.
Tähtis on märkida, et selliste ürituste korraldamist alustati kohe
Bakuu Eesti Seltsi esimesel tegevusaastal.
Bakuu Eesti Seltsi tegutsemise esimesel aastal korraldati kaks
perekonnaõhtut ja maskeraad. Näiteks kulutas selts ühe sellise
ürituse korraldamiseks 192 rubla, kuid sissetulek oli 240 rubla.76
Aserbaidžaani eestlaste kultuurilise arengu soodustamiseks
otsustati seltsi eestseisuse koosolekul 9. jaanuaril 1911. aastal
luua seltsi juurde laulukoor ja näitetrupp. Laulukoori juhiks
kinnitati Martensen ja näitetrupi juhiks Puur. Juhid tegid oma
tööd vabatahtlikult ja tasuta. Martensen ja Puur pöördusid
seltsi esimehe Selleri poole ettepanekuga muretseda koorile
ja näitetrupile klaver ja viiul. Instrumentide ostmiseks ning
samuti koorile ja trupile repertuaari muretsemiseks eraldati seltsi
eelarvest 20 rubla.77
Kogu oma tegevusaja jooksul pööras selts, nagu põhikiri
ette nägi, suurt tähelepanu oma teatritrupi tegevuse arendamisele, muusikaõhtute organiseerimisele, pidulike sündmuste
tähistamisele, jõulupidude korraldamisele. Ürituste ettevalmistamiseks oli moodustatud komisjon, kuhu kuulusid järgmised
seltsi liikmed: R. Puur, A. Martensen, A. Kesküla, K. Seller,
pr Randmann ja pr A. Kolk.78 Dokumentidega tutvumise käigus saab üha selgemaks selle komisjoni töö mahukus. Eesti
ajalehtedes ilmus aeg-ajalt artikleid Bakuu Eesti Seltsi tegevuse
kohta. Nii on Sakala 1911. aasta ühes numbris teatatud sellest,
kui toredad olid Bakuu Eesti Seltsi korraldatud jõulupidustused
Bakuus. Avaldatud artiklis on muuhulgas märgitud, et nendel
üritustel ei olnud ainult vaimne ja kultuuriline tähtsus, vaid selts
sai lisaks nende korraldamisest tulu 80 rubla.79
Samal aastal korraldatud perekonnaõhtust sai selts tulu 48
rubla.80
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Eestisse jõudis informatsioon seltsi tegevusest kõige
sagedamini seltsi liikmete endi kaudu. Nii kirjutas seltsi liige
M. Raha ajalehele Sakala 1912. aastal, et selle aasta jaanuaris
korraldas selts Bakuus kaks pidustust.81 Esimene neist toimus
7. jaanuaril, see oli õhtu jõulupuuga. Teine üritus toimus
25. jaanuaril Meremeeste klubis. M. Raha kirjutisest selgub,
et seltskonnaõhtutest võtsid osa ka teiste rahvuste esindajad.
Mõlemal kultuuriüritusel etendati eesti keeles näidendit "Kroonu
onu", samuti venekeelseid näidendeid, mis olid arusaadavad ka
teistest rahvustest osavõtjatele. Laulud kõlasid samuti sel õhtul
vene keeles, lõpetuseks esitati eesti rahvatantse. M. Raha märgib
oma artiklis, et teiste rahvuste esindajate hulgas äratasid suurt
huvi eesti rahvarõivad.82
1912. aasta novembris võeti vastu otsus kasutada Bakuu Eesti
Seltsi juures loodud laulukoori perekonnaõhtutel, kontsertidel
ja muude etenduste korraldamisel.83 Samal koosolekul otsustati
alustada ettevalmistusi jõulupühade tähistamiseks. Kavasse võeti
pidulike ürituste korraldamine ajavahemikus 26. detsembrist
6. jaanuarini ja suur pidulik kontsert jaanuari lõpus või
veebruari alguses. Jõulupühade ettevalmistamiseks otsustati
määrata komisjon koosseisus: Seller, Kolk, Vellau abikaasaga.
Puur abikaasaga. Raha. Teatavasti ei olnud seltsil oma ruume.
Seepärast peeti läbirääkimisi mitmete teiste organisatsioonidega,
et üürida pidustuste läbiviimiseks ruume. Nii leppisid ka sel
aastal korraldava komisjoni liikmed jõulupidude korraldamiseks
ruumide üürimise kokku Bakuu Läti Seltsiga. Bakuu Eesti Selts
tasus ruumide kasutamise eest Bakuu Läti Seltsile 220 rubla
üüriraha.84 1912. aasta novembrikuus toimunud koosolekul
kinnitati jõulupidustuste piletihinnad. Pilet maskeraadile maksis
maskita mehele 1 rubla, maskita naisele 75 kopikat, maskis
mehele ja naisele ühtmoodi 50 kopikat. Perekonnaõhtute piletite
hinnad olid järgmised: mehele, kes ei ole seltsi liige, 1 rubla;
naisele, kes ei ole seltsi liige, 75 kopikat; mehele, kes on seltsi liige,
75 kopikat; naisele, kes on seltsi liige, 50 kopikat.85
Sakala, 1912, nr 12.
Samas.
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Seltsi korraldatud üritused olid niivõrd huvitavad, et haarasid
eestlaste kõrval kaasa ka teistest rahvustest osalejaid. Nii toimus
1913. aasta veebruaris peoõhtu, millel osalesid Bakuu ühe
suurima naftafirma Melikov & Mahmurov töötajad.86
Üldjuhul informeeris Bakuu Eesti Selts kirjalikult Bakuu
linnavalitsust suuremate ürituste toimumisest. Sellise teate juurde
lisati ettevalmistatava ürituse kava. Huvitav on teada, et pidustuste
kavad olid koostatud eesti keeles ja see kutsus esile linnaametnike
meelepaha. Bakuu linnaülema kirjas seltsile (1913. aasta) on
öeldud: "Seltsi poolt korraldatavate perekonnaõhtute kava on
saadetud võõrkeeles. Palume saata need dokumendid vastavalt
üldkehtivale korrale vene keeles."87
Selts rakendas meetmeid oma muusikalise tegevuse laiendamiseks ja oli sunnitud minema seetõttu teatud kompromissile.
Kuni selle ajani olid kõigi kultuuriürituste kunstilise isetegevuse
kavade koostajateks ja nendes esinejateks seltsi liikmed. Kuid
25. jaanuari 1913. aasta peakoosolekul otsustati lubada kunstilises
isetegevuses osalema ka neid inimesi, kes ei olnud seltsi liikmeks
astunud.88
Iga aasta alguses, esimesel seltsi eestseisuse koosolekul,
koostati tegevusplaan terveks aastaks. Nii otsustati 1914. aasta
5. jaanuari peakoosolekul, et sel aastal korraldatakse kaks suurt
pidupäeva, kuus perekonnaõhtut ja simman.89 Seejuures rõhutati,
et mis tahes üritus peab olema kantud eesti vaimust. Ürituste
organisaatoritele pandi kohustus vastavalt seltsi eelarvele püüda
maksimaalselt vähendada nende ürituste ettevalmistamise
kulusid.90
1914. aastal korraldas selts perekonnaõhtu Saksa Seltsi majas.
Selle õhtu tulemusena sai selts oma käsutusse annetusi summas
224 rubla.91
Sama aasta 22. veebruaril korraldas selts uue suurürituse.
Selle ettevalmistusi juhtis Robert Puur. Osalema kutsuti nii seltsi
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liikmeid kui teisi huvilisi. Näiteks ei olnud mitmed üritusest osa
võtnud muusikud seltsi liikmed.92
1916. aasta jaanuaris toimus peoõhtu Näitlejate Seltsi saalis.
Peoõhtu organiseerimiseks kulutati 439 rubla, kuid samal ajal
laekus sellel peol seltsi kassasse mitmetest allikatest 957 rubla.93
Nagu varemgi, pöördus Bakuu Eesti Selts kirjaga nr 26
Bakuu linnaülema poole, et saada luba 26. märtsil 1916. aastal
seltskondliku õhtu korraldamiseks. Kirja lisana esitati õhtu
kava nii vene kui eesti keeles. Oli ju linnaülem oma 5. märtsi
meeldetuletuses nõudlikus vormis juhtinud tähelepanu kehtivale
korrale, et valitsusasutustesse saadetud dokumendid peavad
olema vormistatud kahes eksemplaris ja vene keeles. "Kui
dokument on mõnes muus keeles, tuleb lisada selle tõlge või
kirjutada, mida see dokument käsitleb."94 Sellest korrast oli Bakuu
Eesti Selts oma kirjas nr 26 kinni pidanud. Sel õhtul ettekandele
tuleva eesti näidendi "Kui torm vaikib" lühike sisukokkuvõte
oli koostatud vene keeles ja kinnitatud notariaalkontoris ning
saadetud linnaülemale. Üritus organiseeriti seltsi eelarvesse
tulude laekumise eesmärgil ja see toimus Poola majas. Selle
ettevõtmise peaorganisaatoriks oli Robert Puur, kelle eestvedaja
rollile on osutatud ka eespool.95
Vastavalt kavandatule toimuski 26. märtsil 1916. aastal Poola
majas draamaetendus – mängiti Heino Anto kolmevaatuselist
näidendit "Kui torm vaikib". Osatäitjateks ei olnud elukutselised
näitlejad, vaid seltsi liikmed ise. Toome siinkohal osatäitjate
nimekirja:
Eduard Tamm, tuletorni ülem, endine kooliõpetaja – R. Puur
Eva, tema naine – proua Stefani
Linda, nende 13-aastane tütar – N. N.
Andres, tuletorni vaht, sadamaloots, endine rannasõidu
kapten – Lemmergas
Leena, Andrese naine – proua Seller
Peeters, kihelkonna arst – Jürgenson
Anna, Peetersi naine – pr Anderson
Adam, vana randlane – Tamm
AV RAA, f 283, n 1, s 1, l 30 ja 39.
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Tuisumäe noorik – N. N.
Peeter Tahk, teise nimega Ilus Peeter – N. N.
Meremehe naine – N. N.
Üks meremees – N. N.
Näidend esitati õhtu esimeses pooles. Kava teises pooles
deklameeriti luuletusi, esitati laule ja karaktertantse, kanti ette
muusikapalu klaveril ja viiulil jms.
Dokumentidest selgub seltsi edasise tegevuse kohta, et
Bakuu Eesti Selts korraldas oma kultuuriüritusi isegi saksarootsi evangeelse luteri usu kirikule kuulunud ruumides. Bakuu
Eesti Selts pöördus kirjaga 10. veebruaril 1918. aastal kiriku
nõukogu poole ja küsis luba korraldada seltskondlik õhtu saksarootsi evangeelse luteri usu kiriku koolihoones.96 Nõusolek kooli
ruumide andmise kohta seltsi käsutusse saadi sama aasta 20.
veebruaril.97
Seega Bakuu Eesti Seltsi algatusel mitmesuguste õhtute,
pidustuste ja etenduste korraldamine, samuti eestlaste kõrval teiste
rahvuste esindajate kaasahaaramine ei piirdunud üksnes seltsi
eelarvesse täiendavate tulude toomisega. Seltsi kultuuritegevus
mõjutas oluliselt Aserbaidžaani eestlaste teadvuses selle mõtte
kinnistamist, kuivõrd tähtis on rahva jaoks, iga inimese jaoks
kultuur ja haridus.

2.4. Seltsi heategevus
19. veebruaril 1912. aastal toimunud Bakuu Eesti Seltsi
peakoosolekul toetasid eestseisuse liikmed Bergstöm, Seller ja
Tomingas 18 rublaga rahvuskaaslase Robergi sõitu Eestisse.98
Samal aastal eraldas seltsi eestseisus Eesti Rahva Muuseumile,
mis asus Jurjevis (Tartus), 25 rubla rahvalaulude kogumiseks
Jurjevis ja linna ümbruskonnas.99
Selts abistas ka Bakuu eestlasi, osutades muu hulgas rahalist
abi. Nii pöördus 1914. aastal kirjalikult seltsi eestseisuse poole
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pr Voitka, paludes materiaalset abi seoses tekkinud raske
majandusliku olukorraga. Seltsi eestseisus otsustas osutada
pr Voitkale abi summas 35 rubla.
19. oktoobril 1914. aastal eraldas Bakuu Eesti Selts Punase
Risti Seltsile 100 rubla sõtta läinud tagavaraväelaste perekondade
toetuseks.100
1915. aastal eraldas Selts 25 rubla heategevusliku loterii
korraldamiseks.101
19. märtsil 1917. aastal annetas selts 50 rubla luteri kiriku
juures avatud vaestemajale. Samal korral otsustati eraldada
50 rubla sõduritele kingituste tegemiseks.102
1917. aasta 9. detsembril pöördus Bakuu Eesti Seltsi esimehe
poole sõjaväest vabastatud Liivimaa kubermangust Viljandi
maakonnast pärit Johannes Vinnal, kes oli jäänud töötuks ja
seoses sellega sattunud viletsasse materiaalsesse seisundisse. Ta
palus end vastu võtta seltsi liikmeks ja seista tema eest.103
9. oktoobril 1917. aastal avaldas Tiflisi (Thbilisi) eestlastest
sõjaväelaste ühendus tänu Bakuu Eesti Seltsi esimehele
Thomsonile, kes seltsi nimel oli saatnud nendele 35 rubla.104
Bakuu Eesti Seltsi koosolekul, mis toimus 25. veebruaril
1918. aastal, märgiti, et eestseisuse liikmed K. Seller ja M. Tomingas osutasid seltsi nimel materiaalset abi kellelegi Graule 20
rubla suuruses summas. Samal istungil otsustati aasta jooksul
abivajajate toetuseks eraldada 200 rubla.
29. jaanuaril 1918. aastal teatas eestseisuse esimees A. Villman, et märtsikuu rahutuste ajal sai jalga haavata seltsi liige Alide
Sepp. Otsustati abistada teda ravi eest tasumisel.
Seoses eeltooduga pöördus seltsi eestseisus 28. mail üleskutsega kõigi Bakuu eestlaste poole: "Käesoleva aasta märtsikuul
juhtunud rahutuste ajal tabas seltsi näiteseltskonna agaramat
tegelast ja laulukoori liiget neiu Alide Seppa raske õnnetus, millal
AV RAA, f 283, n 1, s 1, l 36 ja 37.
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tema seltsi tegevuse asjus teel olles püssi kuuli läbi jalast raskesti
haavata sai. Ligi kolmekuulise haigemajas viibimise järel on
haavatu tervis niipalju paranenud, et ta sealt välja kirjutati..., kuid
iga päev peab ta karkude najal veel haigemajas arstimisel käima."
Kuna ta kaotas oma tervise ja töövõime kauaks ajaks, otsustas selts
"õnnetumale varanduslikult abiks olla" ja korraldas korjanduse.
Üleskutse lõpeb sõnadega: "Andku meie kaastundmus tunnistust
lugupidamisest oma rahva kohta!"
Pärast seda üleskutset tegid annetusi järgmised isikud:
Villman – 5 rubla, Thomson – 10 rubla, K. Kellam – 10 rubla,
A. Freyberg – 25 rubla, J. ja E. Tustit – 10 rubla, F. Hugo
– 15 rubla, V. Freyberg – 20 rubla, K. Lemmergas – 10 rubla,
J. Paalman – 10 rubla, O. Jürgenson – 25 rubla, M. Tomingas – 20
rubla, H. Rakfeldt – 10 rubla, A. Schuink – 6 rubla.108
Bakuu Eesti Seltsi 1919. aasta 16. veebruari koosolekul
otsustati aasta jooksul abivajajate toetuseks eraldada 200 rubla.109
1920. aastal otsustati Bakuu Eesti Seltsi peakoosolekul
abivajajate ühekordseteks toetusteks eraldada 250 rubla, aga
aasta jooksul kokku 2000 rubla. Samal koosolekul eraldati
eelarvest 5000 rubla Eesti Rahva Nõukogule ja otsustati lähemal
ajal korraldada pidulikke õhtuid, mille tulu anti samuti üle Eesti
Rahva Nõukogule.110
AV RAA, f 283, n 1, s 1, l 23 ja 25.
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2.5. Bakuu Eesti Seltsi osavõtt Kaukaasia ja
Krimmi Eesti asunike kongressist
Pingeline ühiskondlik-poliitiline olukord Venemaa territooriumil XX sajandi alguses, mis kutsus esile muutusi kõigis eluvaldkondades, muu hulgas ka kultuurielus, tingis laialdase
võitluse tsarismi koloniaalikkest vabanemise eest, rahvusliku
vabadusliikumise kasvu ning selles osalesid ka eestlased. PõhjaAserbaidžaanis elavate eestlaste rahvuslik meelsus oli haripunktis.
Rahvuse ühendamise eesmärgil võeti Eestis kasutusele teatud
meetmeid, mis olid suunatud välismaal elavates eestlastes
rahvusliku ühtsustunde äratamisele.
1917. aastal oli Livonias moodustatud Kaukaasia ja Krimmi
Eesti asunike kongressi korraldav komitee. See komitee avaldas
üleskutse, milles pöördus nendes regioonides elavate eestlaste
poole. Selle üleskutse teksti said kõik Kaukaasias ja Krimmis
elavad eestlased, tähendab ka Bakuu Eesti Selts. Korraldav
komitee palus Bakuu Eesti Seltsi esimeest Sellerit levitada selle
üleskutse teksti kõigi Põhja-Aserbaidžaani eestlaste hulgas.
Üleskutses on öeldud: "Kaukaasia ja Krimmi Eesti asunikele!
Me elame suurte sündmuste ajal. Vana korra varemetel paistab
priiuse päike. Värske kevadine õhk hõljub vaimu väljadel ja
kaunimad lootuse kiired loidavad igas hinges. Kõik arusaajad
seltskonnakihid ühinevad nüüd, et vabadust kaitsta ja tarvilikke
õigusi nõuda. Eesti asunikud! Ka meid kutsub ajalooline
silmapilk tungivalt ühinema, ühiselt juhtmõtteid ülesse seadma,
mille järele asunduste tegelastel tuleks praegu töötada ja oma
elulisi nõudeid valitsusele ette panna. Igasugune uinumine ja
vaikimine praegusel ajal oleks ülekohus oma rahva saatuse ja
tuleviku vastu!"111
Koos üleskutsega saadeti laiali Kongressi esialgne päevakord.
Allpool on ära toodud päevakorra tekst:
1. Ajalooline silmapilk
2. Rahvuslik aade
3. Asunduse kool
4. Rahva ülikool
AV RAA, f 283, n 1, s 1, l 2.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Keskkool
Asunduste
Asunduste
Asunduste
Asunduste
Asunduste
Asunduste
Asunduste

raamatukogud
rahvamajad
seltsid
keskuse kinnitamine ja kongressid
häälekandja
kogudused
laulupeod

Kongressi kutselt saab teada, et päevakorra igas punktis oli ette
nähtud lühike ettekanne. Rõhutati reglemendist kinnipidamise
vajadust, lugedes seda ühise arvamuse kujundamise tähtsaks
tingimuseks.
Ühtlasi teatati üleskutses, et kongressi korraldajad võtavad
enda peale kõik kulud. Iga selts võis ise kinnitada kongressist
osavõtjate arvu, kuid esitati tingimus, et sellest tuleb varakult
teatada korraldavale komiteele, et muretseda vajalik arv
majutuspaiku, saata jaama vastu hobuseid jne.
Saanud nimetatud üleskutse, kutsus Bakuu Eesti Selts kokku
erakorralise peakoosoleku. Koosolekul arutati Eesti riigikorda
ja tulevast autonoomiat, suhtumist revolutsiooni ja Ajutisse
Valitsusse, samuti sõja ja rahu teemat. Selts avaldas arvamust, et
nende probleemide lahendamiseks peavad eestlased, lätlased ja
leedulased ühinema.113
Sama aasta 7. mail korraldas Bakuu Eesti Selts veel ühe
erakorralise peakoosoleku Thomsoni juhtimisel.
Sellel
koosolekul arutati peamiselt üleskutset Kaukaasia ja Krimmi
eestlastele. Üleskutses oli öeldud: "... Eesti asunikud! Ka meid
kutsub ajalooline silmapilk tungivalt ühinema".114 Koosolek
tunnistas saadikute saatmise Kaukaasia ja Krimmi eesti asunike
kongressile väga vajalikuks ja otsustas ühtlasi koguda andmeid
Bakuus elavate eestlaste kohta:
a) kui palju on üldse Bakuus ja Bakuu ümbruskonnas
eestlasi;
b) kui palju on nende hulgas perekondi;
c) kui palju on kooliealisi lapsi jne.
AV RAA, f 283, n 1, s 1, l 48.
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Nende andmete saamiseks moodustati 3-liikmeline komisjon,
kuhu häälteenamusega valiti Karl Lemmergas, Johannes
Grünbach ja Aleksander Freyberg.
Samal koosolekul valiti kongressi saadikuteks Henrich
Thomson ja Aleksander Freyberg ning saadikukandidaadiks
Anton Selg.116
Nendele saadikutele tehti kohustuseks esindada Bakuu
Eesti Seltsi Kaukaasia ja Krimmi Eesti asunike kongressil ja
pärast tagasipöördumist kanda Bakuu Eesti Seltsi järgmisel
peakoosolekul ette kongressi tegevuse aruanne.
21., 22. ja 29. mail 1917. aastal toimus Livonias Kaukaasia ja
Krimmi eesti asunike kongress. Kahjuks ei ole arhiividokumentide
hulgast õnnestunud leida andmeid selle kongressi käigu
kohta. Kuid on teada, et lühikese aja jooksul viidi läbi suur
ettevalmistustöö, mis hõlmas kõigi Kaukaasia ja Krimmi eestlaste
informeerimist.
Samal aastal pöördus Kaukaasia eestlastest elanikkonna poole
Suhhumi linna eesti koguduse organiseerimiskomitee ja teatas,
et Livonias toimunud kongressil on võetud vastu otsus eesti
koguduse loomisest ja sellele preestri valimisest. Selle koguduse
põhikirja koostamine oli pandud asunikust saadiku Rosalini ja
Suhhumi komitee peale.117
Veidi aega pärast kongressi toimumist Livonias, 2.–4. juulil
korraldati Bakuus Villmani juhtimisel koosolek, kus arutati
kongressi otsuseid. Koosolek kinnitas kongressi otsused ja selleks
et organiseerida kongressil vastu võetud programmi täitmine
(arvestades seejuures kohalikke tingimusi), loodi viieliikmeline
komisjon koosseisus: Freyberg, Villman, Thomson, Lemmergas
ja pr Kert. Ühtlasi andis koosolek komisjonile õigused võtta omal
valikul juurde uusi liikmeid. Komisjon võttis vastu pöördumise
Eesti valitsuse poole, milles palus kongressi otsused ellu viia
riiklikul tasandil. Komisjon rõhutas vajadust viia ellu Bakuus
rahvaülikooli asutamise idee. Eriliselt märgiti ära vajadus luua
Bakuus kursused, kus saaks õppida eesti kirjandust, ajalugu,
keelt, aga samuti võõrkeeli. See kongressi otsuste elluviimiseks
moodustatud komisjon nõudis koolide loomist uutes asundustes
AV RAA, f 283, n 1, s 1, l 50.
Samas, s 2, l 14.

ja rahvuskeelse algkooli loomist Bakuus ning püstitas need
teemad riigiorganite ees.118
2. juulil 1917. aastal otsustati Bakuu Eesti Seltsi koosolekul,
et on vaja luua sidemed eespool mainitud komisjoni ja Asunike
Liidu vahel. Veel otsustati saata Lõuna-Venemaa Kaukaasia
ringkonna eesti asunike kongressile oma saadikud. Kongress
oli planeeritud läbi viia 9. juulil Kislovodskis. Bakuu Eesti Seltsi
saadikuks sellele kongressile valiti A. Villman.119

2.6. Selts Baltimaade huvide kaitsel
Bakuu Eesti Seltsi 23. aprilli 1917. aasta koosolekul avaldati
arvamust selle kohta, kuivõrd tähtis ja vajalik on ühendada kõigi
Bakuus elavate eestlaste, lätlaste ja leedulaste jõupingutused.120
15. mail 1918. aastal korraldati Balti kubermangudest pärit
kodanike koosolek, kus otsustati moodustada sellest regioonist
pärit kodanike huvide kaitsmiseks 11-liikmeline komisjon.
Neli liiget valiti kohe. Need olid Peeter Peetri p Vegis ja August
Karli p Villman, mõlemad Bakuu Eesti Seltsi liikmed, ja Dassel
Maksimiljani p Egbert ja Jakov Samueli p Šnitke. Ülejäänud
seitse liiget tuli valida Bakuu linna erinevates organisatsioonides,
seejuures määrati kindlaks rahvuslik koosseis: 1 juutide esindaja,
2 lätlaste esindajat, 2 sakslaste esindajat ja 2 eestlaste esindajat.121
11. juunil 1918. aastal pöördus Balti kubermangudest pärit
juutide asundus kirjaga Bakuu Eesti Seltsi poole. Kirjas rõhutati
taas Balti kubermangude kodanike ühinemise vajadust ja teatati,
et sel eesmärgil luuakse erikomitee. Niisugune kiri tekitas Bakuu
eestlastes pahameelt ja oma vastuses avaldas Bakuu Eesti Selts
selle vastu protesti. Kirjas märgiti, et Bakuus on juba loodud Balti
kubermangudest pärit kodanike huvide kaitsmiseks komisjon ja
Bakuu Eesti Selts tunnistab seda organit. "Selts on arvamusel, et
teise alternatiivse komitee loomine pole üksnes ülearune, vaid see
toob kahju meie üritusele. Loobuge teie poolt pakutud komitee
loomisest.122
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2.7. Seltsi teened sõltumatu
Eesti Vabariigi loomisel
Pärast Vene impeeriumi lagunemist tekkisid mitmes regioonis,
sh ka Eestis sõltumatud vabariigid. Sel puhul saatsid eestlased
impeeriumi erinevatest kohtadest Eestisse õnnitlustelegramme.
Seoses Eesti astumisega noorte sõltumatute demokraatlike
riikide perre saatsid Kaukaasia Eesti rahvuslikud nõukogud
1920. aastal õnnitluskirja Eesti Vabariigi peaministrile Tallinnas.
Kirjas on märgitud: "Tiflisi ja Bakuu rahvuslikud nõukogud
tervitavad Teie isikus noort Eesti Vabariiki saavutatud edu puhul,
millega eesti iseseisvate demokraatlike riikide peresse astub.
Siiamaani oli meie vabariik Gruusias ja Aserbaidžaanis esindatud
meie rahvuslike nõukogude esindajate kaudu. Nüüd peame
tarvilikuks, et teie nimetaksite siia ametlikke diplomaatilisi
esindajaid, kes oleksid varustatud vormiliste volitustega. Meil on
kõige puudulikumad teated kodumaast. Palume ühendust luua ja
meid sündmuste käiguga üksikasjalikult tutvustada, ühtlasi luua
organisatsioon soovijate kodumaale toomiseks."
Sellele kirjale olid alla kirjutanud Bakuu Eesti Rahvusliku
Nõukogu president Robert Puur ja Tiflisi Eesti Rahvusliku
Nõukogu president Juhan Krikmann.123
Pärast sõltumatu Eesti Vabariigi väljakuulutamist, 1920. aastal,
hakati looma mitmetes riikides Eesti Vabariigi diplomaatilisi
korpusi. Selle aasta 11. septembril avati Eesti esindus Aserbaidžaani
Demokraatlikus Vabariigis. Eesti konsuliks Aserbaidžaanis
sai Robert Puur. Kohe loodi Bakuus konsulaadi tööks vajalik
diplomaatiline korpus. Konsul Puuril olid suurejoonelised plaanid.
Ta lootis, et Eesti ja Aserbaidžaani vahel luuakse kiiresti tihedad
kontaktid, et kaubavahetus hakkab kasvama kiiresti ja jõudsalt.
Kahjuks pärast nõukogude võimu kehtestamist Lõuna-Kaukaasias
ja Taga-Kaukaasia Sotsialistliku Föderatiivse Nõukogude Vabariigi
loomist lakkas Aserbaidžaani Vabariik olemast. Aserbaidžaan liideti
Taga-Kaukaasia SFNV koosseisu ja diplomaatilised suhted Eesti ja
Aserbaidžaani vahel katkesid. Juba 1921. aastal oli Eesti Vabariigi
ametlikele valitsusringkondadele täiesti selge, et diplomaatilised
suhted Eesti ja Aserbaidžaani vahel ei ole võimalikud.
Ajaleht Tallinna Teataja, 1920, nr 38, lk 2.
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Tuleb märkida, et sel perioodil, pärast sõltumatu Eesti Vabariigi
väljakuulutamist, kasvas Aserbaidžaanis, eriti Bakuus elavate
eestlaste hulgas soov naasta kodumaale. Eestisse sõit oli sel ajal
üsna keeruline - tee viis läbi mitme teise välisriigi territooriumi.
Seoses selle probleemiga kirjutas Bakuu Eesti Seltsi kirjatoimetaja
T. Tustit oma kirjas varem Eestisse tagasi pöördunud V. A.
Aksimile 3. aprillil 1920. aastal, et "bolševikud on juba alustanud
läbirääkimisi Aserbaidžaani valitsusega ja me loodame, et varsti
saab side kodumaaga taastatud. Praegustes tingimustes ei ole
võimalik saata konsulit kodumaale. Sõiduks kulub mitu nädalat ja
selle ajaga võib olukord muutuda. Bakuu eestlaste nimel palun Teid
anda meie tervitus üle noorele Eesti Vabariigile".
Olgu veel kord rõhutatud, et seoses ühiskondlik-poliitilise
olukorraga olid sidemed Eestiga sellel ajal äärmiselt piiratud.
1920. aastal pöördus Robert Puur Eesti Vabariigi peaministri
poole palvega hoida Aserbaidžaani eestlasi kursis Eestis toimuvate
protsessidega ja luua organisatsioon, mis osutaks abi kodumaale
tagasi pöörduda soovijatele.126
1920. aastal seoses eestlaste tagasirändega kodumaale, algas
Eesti kodakondsusse opteerimise kampaania (õigus ühe riigi
kodakondsusest üle minna teise). 2. veebruaril 1920. aastal alla
kirjutatud Tartu rahulepingu
artiklis IV on märgitud, et
Eestist pärit isikud, kes elavad
Nõukogude Venemaa territooriumil, omavad ühe aasta
jooksul alates lepingu ratifitseerimisest õigust minna üle
Eesti kodakondsusesse.127
Selle õiguse realiseerimiseks saabus 12. mail 1920. aastal Eestist Moskvasse riiklikul
tasandil moodustatud Eesti
kontroll-opteerimiskomis-
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Kolmas peatükk

Aserbaidžaani ja Eesti vahelised suhted
XX sajandi alguses

3.1. Eesti asunike majanduslik olukord
Tsaarivalitsuse maareformide elluviimine muutis põhjalikult
Eestimaa ühiskondlik-poliitilist elu XIX sajandi lõpus. Just nende
reformide tõttu muutus elu osa eestlaste jaoks oma kodumaal
võimatuks. Parema elu otsingutel jätsid nad maha kodused rajad
ja siirdusid Siberisse, Lõuna-Kaukaasiasse, sh ka Aserbaidžaani.
Monograafia eelmistes peatükkides on märgitud, et suur
osa Eesti asunikest valis elukohaks Bakuu kubermangu ja leidis
seal töökohad tootmise erinevates valdkondades. Tuleb juhtida
tähelepanu faktile, et ümberasumist sellele territooriumile ja
töökohtadega kindlustamist ei toetanud riigivõimuorganid,
vaid hoopis silmapaistvad Aserbaidžaani rahvusliku kodanluse
esindajad: G. Z. Tağiyev, M. Muxtarov, J. Dadaşov jt. Teada on
juhtumid, kui kohalikud metseenid majutasid asunikke oma
mõisatesse.
Küllaltki lühikese aja jooksul said kõik eestlased, kes asusid
elama Aserbaidžaani, aga samuti Bakuusse, endale töökohad.
Saanud esialgu kohalike ettevõtjate suure toetuse, hakkasid
eestlased mõne aja möödudes ise tegelema ettevõtlusega. Arhiivimaterjalid kõnelevad sellest, et eestlaste hulgas oli erinevate
ametite esindajaid, sh laevaomanikke ja naftatööstureid. Nii
näiteks kuulusid Ivan Ivani p Neikardtile naftapuuraugud
järgmistel maa-aladel: 1911. aastal Bakuu kubermangu Şamaxi
maakonnas; aastatel 1911–1910 Cavadi maakonna Hili, Bayati
ja Qaravelli külas; aastatel 1915-1919 Cavadi maakonna Yaxşi-

Kəndi ja Beştəli külas, Salyani madalikul; aastatel 1914-1919
Cavadi maakonna Əli-Olani külas, Salyani madalikul; aastatel
1916-1917 Cavadi maakonna Axvərdi ja Irzaxani külas; aastatel
1916-1919 Cavadi maakonna Incilli külas; aastatel 1916-1919
Cavadi maakonna Kərim-Xan-Səngəri külas; aastatel 1916-1917
Cavadi maakonna Pirşalı, Xaçali, Duzlu Göli ja Suleyman-Kəndi
külas.129
Ivan Neikardt kavatses Eestisse tagasi pöörduda ja soovides
säilitada oma õigusi naftapuuraukude omanikuna, pöördus
avaldusega Aserbaidžaani Mäetööstuse Valitsuse poole.
Valitsuse vastuses (kiri nr 3075 28. detsembrist 1919) teatatakse,
et naftatootmise tõendite kehtivusaega on pikendatud 31.
jaanuarini 1921. aastal.130 Seega oli 1914. aastal välja antud tõend
kehtiv veel 6 aastat, 1916. aasta tõend 5 aastat ja 1917. aasta tõend
3-4 aastat.131
Ivan Neikardtile 28. detsembril 1919. aastal välja antud
Aserbaidžaani Mäetööstuse Valitsuse tõend nr 3067 andis talle
ametliku loa toota naftat Cavadi maakonnas.132
Samal kuupäeval kinnitas Aserbaidžaani Mäetööstuse Valitsus
I. Neikardtile antud õigust nafta tootmiseks veel viies nafta
leiukohas.133 Tema enda kinnituse kohaselt, oli tema eravalduses
16 maa-ala Aserbaidžaani Vabariigi Cavadi maakonna Salyani ja
Şirvani madalikel. Tema oma nimele oli neist vormistatud viis
leiukohta, tema abikaasa Olga Gavrila t Malama nimele neli,
usaldusisiku Jelena Morkileva nimele aga üks. Samuti märkis
ta, et peab mitme isikuga läbirääkimisi aktsiaseltsi loomise
eesmärgil.134
Uuritaval perioodil ettevõtlusega tegelenud eestlastest väärib
märkimist Jaan Lausi p Oja. Ta elas Bakuus, Telefonnaja tänaval,
korteris nr 26. Oma elukoha vahetus läheduses avas ta kaks poodi
ja tsehhi vorstitoodete tootmiseks. Temale kuulus veel Bakuu linna
erinevates rajoonides krunte ja naftatöötlemise ettevõtteid.135
21. novembril 1921. aastal kirjutas Jaan Oja kirja Eesti konsulaati
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Bakuus, milles teatab, et temal jäid Bakuusse vorstitsehh, kauplus
ja korter ning palub tagada selle vara säilimise.136
XX sajandi alguses ei olnud Bakuu eestlaste hulgas vaeseid.
Ainult see eestlane, kellel oli väga väike äri, tundis end teiste
rikkamate eestlaste seas vaesena. Selline informatsioon tugineb
eestlaste endi kirjutatud kirjadele. Näiteks palus Bakuu elanik
Ivan Jegori p Talberg oma kirjas 1920. aasta märtsis kodanik
Aserrevkit, et see kindlustaks tema vara, s.o elektritehnika
töökoja Balaxams ja isikliku auto, kuid viitas seejuures oma
kehvale varalisele olukorrale.137 Seega eestlasest töökoja omanik,
kellel oli ka isiklik auto, luges ise end vaeseks meheks.
Tuleb juhtida tähelepanu asjaolule, et Bakuus elanud ja
töötanud eestlaste majanduslik olukord ja elulaad tekitas Eestis
suurt huvi, mis XX sajandi algul sai Aserbaidžaani ümberasumise
uue laine tõukeks.
Teine väljapaistev eesti kogukonna esindaja oli Robert
Abrami p Puur, kes asus Bakuusse elama 1905. aastal. Tema
äriasjad edenesid kiiresti ja edukalt. Seda tunnistab R. Puuri 5.
juunil 1920. aastal Välisasjade Komissariaati saadetud kiri, milles
on märgitud, et temale kuulub 75% Bakuu Şubaneft kompanii
põhikapitalist. Samas dokumendis on öeldud, et ta on Balahanõ
ja Suraxani nafta puurimistehnika ja töökoja omanik.138
Bakuus elanud Otto Heinrich Kaber oli samuti mõjuvõimas
eestlane. O. H. Kaber oli kahe vabriku omanik, üks nendest asus
Vaksalnaja tänaval, teine 5ndal Nagornajal.139
Teatavasti osutasid aserbaidžaanid heategevuse korras suurt
abi Bakuu eestlastele. Kuid tuleb märkida ka seda asjaolu, et edu
saavutamisel mängisid olulist rolli nende inimeste omad oskused
ja töökus. Nii näiteks tõusid eestlastest meremehed, kes töötasid
Aserbaidžaani erinevates laevakompaniides, kiiresti ametiredelil
laevakapteniteks.
XX sajandi algul töötasid paljud Bakuu eestlased
laevakompaniides kõrgetel ametikohtadel. M. D. Kolk oli laeva
Jug kapten, R. I. Romm – laeva Talmud kapten, K. J. Vellau –
laeva Koran kapten, A. I. Isop – laeva Gr. Artsuruni kapten.
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V. Grüntal – laeva Robert Nobel kapteni esimene abi, J. D.
Käosaar – laeva Votkanski zavod kapteni esimene abi, V. G. Isop –
laeva Jakov Levin kapteni esimene abi, J. Remmel – laeva Delo
kapteni teine abi.140
Eestlaste töökohtadest saab ülevaate allpool toodud tabelist,
milles on 1920. aasta andmed.141
Jrk nr Nimi
1. Jaan Lausi p Oja
2. Ivan Jegori p Talberg
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Amet
ettevõtja
elektrik (töökoja
omanik)
rätsep
Joosep Saar
J. R. Bent
rätsep
apteeker
Martin F. Adolfi p Tomingas
rätsep
Tomson
rätsep
Anna Mihkli t Räbovitra
rätsep
L. K. Seller
rätsep
J. S. Freyberg
rätsep
J. N. Lan
rätsep
Z. V. Kliman
laeva Jakov Levin kapten
Voldemar Hermani p Isop
raamatupidaja
Teodor Jüri p Jürgenson
raamatupidaja
Osvald Juhani p Jürgenson
meremees
Mihkel Hansu p Kolk
Jaak Voldemar Tõnise p Käosaar meremees
laeva Jug kapten
M. D. Kolk
laeva Talmud kapten
R. I. Romm
laeva Maria kapten
J. I. Strandman
laeva Koran kapten
K. J. Vellau
laeva Gr. Artsuruni
A. I. Isop
kapten
laeva Robert Nobel
V. Grüntal
kapteni esimene abi
laeva Votkanski zavod
J. D. Käosaar
kapteni esimene abi
laeva Jakov Levin
V.G. Isop
kapteni esimene abi
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laeva Delo kapteni
teine abi
laeva Aleksandr Žanr
26. G. J. Lell
mehhaanik
laeva
Karl Radek
27. RRSamm
masinaõlitaja
naftatööstur
28. Robert Abrami p Puur
naftatööstur
29. J. Raha
naftatööstur
30. L. F. Kliman
kaupmees
3L Aleksander Gustavi p Freyberg
kaupmees (kaalutöökoja
32. E. J. Kruus
omanik)
kaupmees (elektri33. M. E. Talberg
tehnika töökoja omanik)
ettevõtja
34. F. R. Pleger
rätsep
35. I. I. Saar
rätsep
36. J. G. Bent
rätsep
37. L. A. Einberg
juuksur
38. Tomson
naftatööstur
39. Johan Jakovi p Raha
ettevõtja
40. K. J. Seller
Bakuu Ülikooli I
4L Georgi J. Vagner
kursuse üliõpilane
rätsep
42. Rosalie Jaani t Veidemann
43. Albert-Eduard Gustavi p Voitka mehhaanik
insener-mehhaanik
44. Vladimir Ludvigi p Jakobson
45. August-Eduard Jüri p Putental raamatupidaja
mäeinsener
46. Mihhail Ivani p Lap
AS Elektrosila juhataja
47. Jaan Fjodori p Kliiman
arst
48. Richard Roberti p Mülen
ehitustehnik
49. Rostislav Denissi p Kudi
25. J. Remmel

Kokkuvõtteks saab eespool toodud faktide, sh ka tabelis
antud andmete põhjal teha järelduse, et kodukoha maha jätnud
eestlased, kes suundusid igapäevase leiva otsingutele, võeti
Aserbaidžaanis vastu heatahtlikult ja sõbralikult ning tänu
Aserbaidžaani rahvusliku kodanluse esindajate heategevusele
leidsid nad tööd ning saavutasid peagi heaolu ja õitsengu.

3.2. Eestlaste tagasiränne kodumaale
Eesti nagu teisedki territooriumid, mis Vene impeeriumi
koloniaalvõimu alla olid langenud, pidi taluma pikki aastaid selle
võimu iket. Kõikidel Venemaa äärealadel ajas tsaarivõim ägedalt
venestamispoliitikat. Kasvas vene ametnike osakaal, rahvuslikud
seltsid suleti, suurt tähelepanu pöörati vene keele levikule.
Venestamine kutsus esile kohalike elanike rahulolematuse.
Enamik elanikkonnast pooldas Eesti Venemaast lahkulöömise ja
iseseisva, iseseisva vabariigi loomise ideed.
Analoogilised poliitilised protsessid toimusid sel ajal
ka Aserbaidžaanis, kus taarivalitsus viis samuti ellu oma
koloniaalpoliitikat. Kahe rahva olukorra sarnasus kahtlemata
lähendas neid. 1917. aasta märtsis kukutati Venemaal tsaarivõim.
Pärast 1917. aasta oktoobripööret teatas Venemaa otsusest
väljuda Esimesest Maailmasõjast. See tähendas, et Saksa armee
asus pealetungile ja Vene väed olid sunnitud Eestist lahkuma.
Samal aastal loodi Eesti Päästekomitee. Kuulutati välja Eesti
Vabariik, mis asus Venemaa ja Saksamaa vahelise sõja suhtes
neutraalsele positsioonile. Võim Eestis läks esialgu Saksa
valitsusele, aga seejärel Eesti Ajutise Valitsuse kätte. 1919. aastal
ründas Punaarmee Eestit ja haaras enda kätte kaks kolmandikku
Eesti territooriumist. Kuid kolme nädala möödudes tõrjuti Vene
võõrväed Eestist välja. 2. veebruaril 1920. aastal kirjutati Eesti ja
Venemaa vahel alla Tartu rahuleping, mille kohaselt Venemaa
tunnistas iseseisvat Eesti Vabariiki.142
Peagi hakkasid Eesti Vabariigi sõltumatust tunnistama ka
teised riigid. Maad võttis üldine rahvuslik tõus, kõik eestlased
oleksid nagu mobiliseerinud jõud vastloodud Eesti Vabariigi
heaks. Isegi kodumaast kaugel elavad eestlased, sh Aserbaidžaani
eestlased, püüdsid oma ajaloolisele kodumaale tagasi pöörduda,
et osaleda noore vabariigi arengus.
Kohe pärast Eesti Vabariigi väljakuulutamist algas erinevatest
riikidest eestlaste tagasiränne kodumaale. Aegamööda muutus
see liikumine massiliseks, mis omakorda püstitas ülesande
kavandada ja ellu viia meetmed, mis tagaksid eestlaste
täieõigusliku ja järjekindla tagasirände oma kodumaale. Nende
Эстония, Eesti. Краткий справочник. Таллинн, 2000, с. 22-24.

õiguste kaitseks moodustati 1920. aastal riiklikul tasandil Eesti
kontroll-opteerimiskomisjon (asus Moskvas).
19. juunil 1920. aastal saatis Eesti kontroll-opteerimiskomisjoni esimees Moskvast telegrammi kõigile sõjakomissariaatidele nõudega vabastada sõjaväekohustusest Eesti kodanikud,
kes elavad väljaspool Eesti piire.143 Nende kodanike õiguste
kaitsmiseks oli koostatud ankeet järgmiste küsimustega:
1. Ees- ja perekonnanimi
2. Perekonnaseis
3. Sünnikoht ja -aeg
4. Sisseregistreerimise aadress
5. Vanemate sissekirjutuse aadress
6. Elukoht Eestis ja lähemate sugulaste nimed
7. Haridus
8. Tegevusala varem
9. Tegevusala praegu
10. Perekonna sissetulekute allikas
11. Millal, kust ja kuhu Venemaale sõitis?
12. Kuhu kavatseb Eestis elama asuda?
13. Kas Venemaal olnud eraomand on natsionaliseeritud
või ei?
14. Sõjaväekohuslane või mittesõjaväekohuslane
15. Kes teid esindab Moskvas, Peterburis, Eestis?
16. Dokument (kes ja millal välja andis), mis tõendab, et
olete eestlane.
Ankeedi lõpus oli vaja märkida selle täitja aadress. Ankeet oli
koostatud nii eesti kui vene keeles.
Venemaa ja Eesti jõudsid kokkuleppele, et opteeritud
kodanikud võivad Eestisse ümber asuda raudteetransporti
kasutades, seejuures tuleb kinni pidada järgmistest reeglitest:
1. Pagasi kogukaal perekonna ühe liikme kohta ei tohi ületada
10 puuda.
2. Kaasa ei lubata võtta:
a) suurt mööblit ilma detailideks lahti võtmata,
b) furgoonveokit, paati ilma detailideks lahti võtmata.
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c) elus loomi,
d) masinaid ja masinaosi, aparatuuri, muusikariistu (orel,
klaver).
Punkti 2 lisas oli märgitud, et kunstiinimestel ja käsitöölistel
on erandina lubatud kaasa võtta masinaid ja masinaosi, aparatuuri, muusikariistu ainult sel tingimusel, kui esitatakse tõend
oma tegevusala kohta. Samas lisas on öeldud, et igal perekonnal
on lubatud kaasa võtta ainult üks õmblusmasin ja üks jalgratas.
3. Üle piiri välismaale ei ole lubatud transportida:
a) relvi, lahingumoona, turbiine;
b) väärismetalle vedelas olekus, kuld- ja hõbemünte;
c) kullast ja plaatinast esemeid, kaaluga rohkem kui viis
puuda iga inimese kohta;
d) väärisesemeid kaaluga rohkem kui üks karaat;
Selle alapunkti juurde oli lisatud, et lubatakse kaasa võtta
kuld- ja hõbekelli, kaelakette, abielusõrmuseid – igast esemest
inimese kohta üks.
e)
f)
g)
h)

galanteriiesemeid edasimüümiseks;
trükiseid, v.a raamatud, ajalehed ja fotod;
paberraha rohkem kui 50 000 rubla või Eesti marka;
välisvaluutat ilma Rahvakomissariaadi rahvusvaheliste
arvelduste osakonna loata;
i) dokumente mis tahes kinnisvara kohta. Müügi- ja
kinkeaktid väljaspool VNFSV territooriumit, väärtpaberid
pangaintresside ja dividendide kohta, kupongid, vekslid –
nende kaasavõtmiseks oli vaja Rahvakomissariaadi luba.
j) kunstiteoste kollektsioone, kui ei ole Väliskaubanduse
Rahvakomissariaadi eriluba.
Kui 1. ja 2. punktis nimetatud esemeid transporditi Eesti
Vabariigi transpordivahenditega ja Eesti riigi kulul, siis piirangud
selle kohta ei kehtinud.
1920. aastal toimunud Eesti kontroll-opteerimiskomisjoni
koosolekul võeti vastu otsus moodustada eestlaste kodumaale
tagasitoomise organiseerimiseks kohalikud Eesti komiteed.
Selleks pidas komisjon läbirääkimisi ametlike võimuorganitega
nendes riikides, kus elas nimetamisväärne hulk eestlasi.

Eeldati, et kohalikud Eesti komiteed välisriikides peaksid
omama ametliku organisatsiooni staatust, st nende tegevust
peaksid tunnistama nende riikide, mille territooriumil nad loodi,
ametlikud võimuorganid.
Seega rõhutas Eesti kontroll-opteerimiskomisjon, kuivõrd
tähtis on, et nende riikide Siseasjade Rahvakomissariaat ja
Välisasjade Rahvakomissariaat tunnistaksid Eesti komiteesid.
Eesti komiteed loodi kui eestlaste opteerimist korraldavad ja
kodumaale tagasirännet organiseerivad abistavad organid.
Eesti kontroll-opteerimiskomisjon kinnitas kohalike Eesti
komiteede moodustamise järgmised nõuded:
1. Olenevalt kubermangus elavate eestlaste arvust
moodustada 1 kuni 3 komiteed.
2. Moodustada Eesti komiteed nendes kubermangudes, kus
on varem toiminud mis tahes (kultuuriline, majanduslik)
side Eestiga.*
3. Iga Eesti komitee büroosse või eestseisusse valida 3 kuni
7 Eesti päritolu inimest. Saata kohalikule võimuorganile
andmed komitee moodustamise kohta.
Eesti kontroll-opteerimiskomisjon kehtestas kohalike Eesti
komiteede järgmised funktsioonid:
1. Opteerimisavalduste vastuvõtmine ja nende üleandmine
Vene NFSV vastavatele valitsusasutustele ja samuti Eesti
kontroll-opteerimiskomisjonile.
2. Eestlaste tagasirände käigus tekkivate probleemide lahendamine, kasutades selleks läbirääkimisi või kirjavahetust.
Eesti kontroll-opteerimiskomisjoni instruktsioonidele
tuginevate opteerimistõendite väljaandmine.
3. Eestlastelt opteerimisdokumentide, avalduste ja lõivu
vastuvõtmine.
Eesti kontroll-opteerimiskomisjon moodustas Bakuus niisuguse komitee 1921. aastal. Selle komitee töö juhtimine tehti
ülesandeks Robert Puurile, kes Aserbaidžaani Rahvavabariigi
perioodil oli määratud Eesti konsuliks Aserbaidžaanis. Asunud
Pole kahtlust, et see kehtis ka Aserbaidžaani kohta. Alates 1910. aastast
tegutses Aserbaidžaanis eestlaste kultuurikeskusena Bakuu Eesti Selts.

komitee etteotsa, hoolitses R. Puur ka kõige väiksemate
probleemide lahendamise eest, mis võisid takistada eestlaste
tagasipöördumist kodumaale. 17. mail saatis Bakuu Eesti
komitee esimees R. Puur Aserbaidžaani NSV Välisasjade
Rahvakomissariaadile kirja, milles palus Aserbaidžaanilt abi,
et varustada 47 eestlast koduteel Aserbaidžaanist Eestisse
toiduainetega. Tagasiteele asusid perekonnad lastega ja seetõttu
palus R. Puur kindlustada lapsed lastetoiduga. 4. augustil
1921. aastal palus R. Puur Aserbaidžaani NSV Välisasjade
Rahvakomissariaadil anda viisa 11 eestlasele ja kiirendada seda
protsessi. Kirjas on ühtlasi rõhutatud, et tagasirändest huvitatud
eestlastest on need viimased 11 inimest.144a
Märkigem, et kodumaale naasmine oli vabatahtlik, st
Aserbaidžaanis elavaid eestlasi ei sunnitud selleks kuidagi ega
osutatud nendele negatiivset survet. Vastupidi, riigiorganid
võtsid vastu seaduse välismaa kodanike õiguste ja vabaduste
kaitse kohta, kahtlemata kehtis see ka Eesti kodanike kohta.
Näiteks võttis Aserbaidžaani NSV Välisasjade Rahvakomissariaat
21. detsembril 1921. aastal vastu otsuse nr 102, mis lubas
välisriikide kodanikel elada Aserbaidžaanis.145 Aserbaidžaani
NSV Välisasjade Rahvakomissar Gusseinov (Hüseynov) kinnitas
oma allkirjaga 10. märtsil 1922. aastal "Välismaalaste õiguste ja
kohustuste selgitamise ringkirja". Ringkiri koosneb kolmest osast,
mis omakorda jagunevad 30 paragrahviks.146
Ringkirja I osa 1. paragrahvis on öeldud, et Aserbaidžaanis
elavatel välisriikide kodanikel on samasugused õigused kui selle
riigi kodanikel ja see seisukoht kehtib, kuni ei ole vastu võetud
eraldi otsust välismaalaste kohta. 2. paragrahvis konstateeritakse,
et Aserbaidžaanis elavad välisriikide kodanikud on vabastatud
sõjaväekohustusest, sõjategevusega seotud maksudest, samuti
kõigist teistest maksudest. Ringkirja 3. paragrahvis kehtestatakse,
et Aserbaidžaanis elavad välisriikide kodanikud kannavad seaduse
ees vastutust kõigis õigusvaldkondades võrdselt Aserbaidžaani
NSV kodanikega. Kui välisriigi kodanik leiab, et tema õigusi on
rikutud, võib ta pöörduda oma riigi esindusse.
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Seoses varaliste probleemide käsitlemisega märgib ringkiri,
et välisriikide kodanikel on samasugused varalised õigused
kui Aserbaidžaani NSV kodanikel. Erinevus on vaid selles, et
välisriigi kodaniku vara ei kuulu natsionaliseerimisele.
Ringkirja paragrahvid 6, 7, 8 ja 9 selgitavad, et kui välisriikide
kodanike vara läheb üle riigile, juhul kui riik on ettevõtluse
keelustanud, võib nende korterid konfiskeerida kohtuotsuse
alusel.
I osa paragrahvide 10 ja 11 kohaselt on välismaalastel õigus
oma vara riigist välja viia.
Selle osa paragrahvide 12, 13, 14, 15 ja 16 järgi kannavad
välismaalased vastutust kriminaalkuritegude eest samadel
alustel Aserbaidžaani NSV kodanikega. Sama kehtib poliitiliste
kuritegude kohta. Välismaalase arreteerimise korral peavad
kohtuorganid informeerima viivitamatult selle välisriigi esindust
ja Välisministeeriumi arreteerimise põhjustest. Välisriikide
esindustel on õigus oma kodanike kaitsele.
"Välismaalaste õiguste ja kohustuste selgitamise ringkirja" II
osa on pealkirjastatud "Diplomaatilised esindused, konsulaadid,
agentuurid ja kullerid" ja see koosneb viiest paragrahvist. 19.
paragrahv selgitab, et välisriikide esindused (konsulaadid) omavad diplomaatilist puutumatust üldistel alustel ja nende vara ei
kuulu konfiskeerimisele. Sama osa 22. ja 23. paragrahv käsitlevad
välisriikide esinduste hoonete ja esindajate korterite puutumatust,
rõhutades, et puutumatu on ka esinduste territoorium, ametlik
diplomaatiline post, konsulaadi arhiiv ning nende igasugune
kontrollimine ei ole lubatud.147
II osa 22. ja 23. paragrahv selgitavad, et diplomaatiliste
esinduste töötajaid on keelatud läbi otsida, nende varandust
ei tohi konfiskeerida, kui nendel on esitada Välisasjade
Rahvakomissariaadi vastav tõend või pass. Keelatud on vägivaldne diplomaatilise tõendi või passi äravõtmine.
"Välismaalaste õiguste ja kohustuste selgitamise ringkirja"
III osa kannab pealkirja "Välismaalaste eelised, mis tulenevad
välisriikidega sõlmitud lepingutest" ja see koosneb seitsmest
paragrahvist. Selles selgitatakse välisriikide kodanikele eelisõiguste kehtestamist. Eelisõigused, nagu selgub dokumendist.
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kehtivad ainult nendest välisriikidest pärit kodanike kohta,
millistega Aserbaidžaani NSV on sõlminud koostöölepingud.
Paragrahvides 24, 25 ja 26 rõhutatakse, et Aserbaidžaani NSV
peab rangelt kinni välisriikidega sõlmitud kokkulepete tekstist.
Kui Aserbaidžaani NSV katkestab lepingu välisriigiga, siis võivad
selle riigi kodanikud jääda ilma oma isiklikest ja juriidilistest
eelistest.
Paragrahv 28 selgitab, et see kehtib endiste Vene riigi
kodanike kohta. Mis tahes välisriik ei saa neid kaitsta.148
Ringkirja viimases 29. paragrahvis soovitatakse juhtudel,
mida käesolev ringkiri ei käsitle, pöörduda kohalike nõukogude organitesse või Aserbaidžaani NSV Välisasjade Rahvakomissariaati.
Eespool toodud ringkirja üksikasjalikud juhised on kinnitatud Aserbaidžaani NSV Siseasjade ja Välisasjade Rahvakomissariaatides ning need kehtisid ka eestlaste kohta. Seepärast
ongi antud väljaandes selle ringkirja sisu nii detailselt ära toodud.
Tutvunud põhjalikult ringkirjaga, võib väita, et riigivõimu- ja
valitsusorganid garanteerisid välisriikide kodanikele, sh ka
eestlastele nende õigused ja vabadused. Sellele vaatamata jätsid
paljud eestlased maha oma elu- ja töökohad ning rändasid
tagasi oma vabale ja sõltumatule kodumaale. See oli nende vaba
tahte avaldus, mida kinnitas Eesti esindus Aserbaidžaanis. Nii
kirjutab Eesti konsul 5. jaanuari 1921. aasta kirjas nr 60 Kaspia
Transpordivalitsusele, et "... kõrgemate võimuorganite poolt
ei ole mingeid suuniseid, et Eesti kodanikud peaksid võtma
end töölt lahti meretranspordi ettevõtetes ja oma kodumaale.
Eestisse tagasi pöörduma. Nad jätavad oma töökohad maha
vabatahtlikult".149 Kommentaare pole mõtet lisada. Eestlasi
juhtis soov elada oma vastloodud vabas ja iseseisvas riigis.
Tõukejõuks oli eestlaste isamaa-armastus. Isegi need eestlased,
kes laevakompaniides kõrgetele kohtadele olid tõusnud, kuulnud
Eestis iseseisvuse väljakuulutamisest, pöördusid otsekohe,
ammu enne Eesti opteerimise komitee loomist. Eesti esindusse
kodumaale tagasipöördumise sooviga.
31. juulil 1920. aastal saatis Eesti konsul Aserbaidžaanis
R. Puur ametliku kirja Aserbaidžaani NSV Välisasjade RahvaERA f 1600, n 1, s 1.
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komissariaati. Kirjas palus konsul luba järgmiste isikute töölt
lahkumiseks ja kodumaale tagasipöördumiseks:
1. Laeva Jug kapten M. D. Kolk
2. Laeva Maria kapten J. J. Strandman
3. Laeva Talmud kapten R. J. Romm
4. Laeva Koran kapten K. J. Vellau
5. Laeva Gr. Artsuruni kapten A. J. Isop
6. Laeva Robert Nobel kapteni esimene abi V. Grünthal
7. Laeva Votkanski zavod kapteni esimene abi
J. D. Käosaar
8. Laeva Jakov Levin kapteni esimene abi V. G. Isop
9. Laeva Delo kapteni teine abi J. Remmel
10. Laeva Aleksandr Žanr peamehhaanik G. J. Lell
11. Laeva Karl Radek masinaõlitaja P. M. Samm 150
Veel ühes Eesti konsuli kirjas (4. märts 1921. a) Aserbaidžaani
NSV Välisasjade Rahvakomissariaadile on esitatud analoogiline
palve apteekri Martin Adolfi p Tominga ja raamatupidaja
Henrich Peetri p Thomsoni toetuseks.151
Tuleb tunnistada, et Eesti konsul Aserbaidžaanis R. Puur ja
samuti Eesti kontroll-opteerimiskomisjoni esimees tegid kõik
endast oleneva selleks, et aidata eestlastel kodumaale tagasi
pöörduda.
Niisugust abi ei osutatud üksnes heal järjel olevatele
eestlastele, vaid ka nendele, kes ei olnud tähelepanu keskpunktis
ega omanud ilmselt võimalustki pöörduda komiteesse. Näiteks
osutati abi ka eesti soost vangidele, kes istusid Bakuu linna
vanglates. Oma kirjas 5. märtsist 1921. а Aserbaidžaani NSV
Välisasjade Rahvakomissariaadile palus Eesti konsul R. Puur
vabastada Bakuu linna Bailovi vanglas karistust kandvad eestlased
Nillenderi ja Ivan Utsõ, rõhutades seejuures, et nad on endised
XI armee ohvitserid. Kirjas on märgitud, et konsulaat on varem
kahel korral selles asjas esitanud palve Aserbaidžaani NSV
Välisasjade Rahvakomissariaadile (kiri nr 32, 24. november
1920. а ja kiri nr 73, 6. detsember 1920. a). Samuti kinnitab
R. Puur, et kinnipeetavad on süütud ja et Nillender on haigestunud
malaariasse.152
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Tol ajal esines juhtumeid, et omal soovil töölt vabastamise
kohta esitatud avaldusi ei rahuldatud. Nii esitas Martin Tomingas
3. märtsil 1921. aastal avalduse Eesti konsulaati, milles teatab, et
ta töötab Tervishoiu Rahvakomissariaadis ja teda ei taheta töölt
vabastada. Ta on 15 aastat elanud Bakuus, kuid nüüd soovib sõita
tagasi Eestisse oma ema juurde.153
14. märtsil 1922. aastal kirjutas laeva Koran kapten K. Vassili
p Igge avalduse Eesti konsulaadile, milles on öeldud, et ta on
merel töötanud 24 aastat, sellest 20 aastat laeval Kaspii. Ta palus
konsulaadilt abi kodumaale – Eestisse – naasmisel.
Seega pärast Eesti riiklikku iseseisvumist teatas enamik
Bakuus elanud eestlasi soovist pöörduda tagasi oma ajaloolisele
kodumaale. Nende tagasituleku eest hoolitses ja selle vastu tundis
huvi ka Eesti, millest kõneleb Eesti kontroll-opteerimiskomisjoni
ja kohalike Eesti komiteede tegevus.

Allikas: Historical Maps of Azerbaijan Atlas, Baku 1994
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3.3. Eesti ametlik esindus Aserbaidžaanis
28. mail 1918. aastal iseseisvuse välja kuulutanud Aserbaidžaani
Vabariik pööras erilist tähelepanu oma välispoliitika rajamisele
ja selle arendamisele. Sellise lähenemise tingis asjaolu, et
Aserbaidžaani iseseisvuse säilitamine sõltus rohkem välisfaktoritest kui riigi siseelust. Aserbaidžaani diplomaatia juhtivaks
suunaks sai sõbralike suhete loomine välisriikidega, sõltumata
etnilisest või religioossest kuuluvusest.
Juba 1920. aasta alguseks oli Aserbaidžaan loonud ulatuslikud
riikidevahelised poliitilised ja majanduslikud suhted. Venemaa
impeeriumist lahku löönud riigid, kes olid taastanud oma
iseseisvuse, püüdsid kehtestada koostööle rajatud sõbralikke
kahepoolseid suhteid. Selle näiteks on kaitsebloki loomine,
kuhu pidid kuuluma Eesti, Läti, Leedu, Poola, Aserbaidžaan jt
riigid. Selles asjas alustas Aserbaidžaaniga läbirääkimisi Poola.
Läbirääkimiste peaeesmärgiks ei olnud niivõrd majanduslike
kuivõrd poliitiliste sidemete loomine ja arendamine. Just
poliitiliste sidemete loomiseks sõitis 1920. aasta jaanuaris
Bakuusse Poola valitsuse diplomaatiline esindaja Kaukaasias
Ostrovski. Ta alustas läbirääkimisi noorte äsjaloodud riikide, sh
Eesti, Läti ja Leedu nimel. Põhiprobleemiks oli Vene impeeriumist
eraldunud uute riikide, nende hulgas ka Aserbaidžaani ühtse
kaitsebloki loomine. Poola valitsuse esindaja Kaukaasias pidas
läbirääkimisi Aserbaidžaani riigi valitsuse juhtidega, kusjuures
arutati seda ideed. Ta pakkus projekti, mille kohaselt sellesse
blokki pidid kuuluma Eesti, Läti, Leedu, Poola, Soome, Gruusia
ja Aserbaidžaan. Poola võttis endale ka vastutuse mõjutada Pariisi
rahukonverentsi, et tunnistataks uusi iseseisvunud riike.
Teatavasti saatsid Aserbaidžaan, Eesti, Gruusia, Läti, PõhjaKaukaasia, Valgevene ja Ukraina juba 17. juunil 1919. aastal oma
delegatsioonid Pariisi rahukonverentsile selleks, et saavutada
nende riikide iseseisvuse tunnustamine. Need delegatsioonid
olid volitatud esindama endise Vene impeeriumi territooriumil
tekkinud uusi riike. Delegatsioonide ühises deklaratsioonis on
öeldud: "Aserbaidžaan, Eesti, Gruusia, Läti, Põhja-Kaukaasia,
Valgevene ja Ukraina riigid on loodud ja tegutsevad rahva vabal
tahte järgi. Nende vabariikide konstitutsioonid on koostamisel
ja põhiseaduses fikseeritakse naaberriikidega suhtlemise alused.

Põhiseaduse võtab vastu Asutav Kogu, mis valitakse üldise
hääletamise teel. Mingil juhul ei ole Venemaa valitsuse mis
tahes otsus kehtiv Aserbaidžaani, Eesti, Gruusia, Läti, PõhjaKaukaasia, Valgevene ja Ukraina kui iseseisvate riikide kohta.
Suhteid Venemaaga peavad hakkama reguleerima sõltumatute
riikide õigusaktid. Selle dokumendi alla kirjutanud riigid paluvad
Pariisi rahukonverentsilt, et suurriigid viivitamatult tunnustaksid
nende iseseisvust.154
Seitsme riigi delegatsioonide juhtide poolt 17. juunil alla
kirjutatud deklaratsiooni andis Läti välisminister Z. A. Mejerovitš
18. juunil üle USA presidendile T. W. Wilsonile. Seejärel
saatsid Aserbaidžaani, Eesti, Gruusia, Läti, Põhja-Kaukaasia,
Valgevene ja Ukraina vabariigid 8. oktoobril täienduseks
17. juuni deklaratsioonile teise deklaratsiooni, milles kinnitavad,
et ülalmärgitud vabariigid peavad vajalikuks teatada veel
järgmist: "1. Kui ühinenud suurriikide kõrgeim nõukogu alustas
oma tegevust, oli olukord niisugune: endise Vene impeeriumi
territooriumil tekkinud uued riigid organiseerisid alguses oma
tegevust lähtuvalt demokraatiaprintsiibist, mida deklareeris ja
võttis vastu Antant. Need riigid on nii materiaalselt kui moraalselt
kehvas seisus. Nende subjektiivset õigust tuleb tunnistada ja neid
on vaja varustada relvastusega kaitsmise eesmärgil. Venemaa
kommunistid püüavad endise Vene impeeriumi territooriumil
ehitada kommunismi ja luua proletariaadi diktatuuri. Venemaa
reaktsioonilised ringkonnad püüavad luua sõjaväelist diktatuuri
sellel territooriumil ja taastada endine impeerium. Omavahel
sõdides suhtuvad nad uutesse riikidesse kui vaenlastesse ja
mõlemad pooled on oma relvad suunanud nende rahvaste
vastu. Selles olukorras loodame, et suurriikide ühendus on meie
poolel ja abistab meid võitluses bolševike vastu. Viivitamatult
on vaja lahendada meie riiklik sõltumatus Venemaast. Meie
riigid on ära lõigatud rahvusvahelisest finantsturust, nad ei saa
kasutada välismaa krediite ega parandada oma finantsolukorda.
Meie riigid on majanduslikult rikkad. Väga tähtis on luua teiste
riikidega majanduslikke ja poliitilisi suhteid, et kindlustada
muid majanduslikke, aga samuti sõjalisi (ainult kaitseks) vajadusi. Seepärast on oluline, et meie riike tunnustataks kui
AV RAA f 970, n 1, s 143, l 50–51.

rahvusvahelise õiguse subjekte. Palume teid tõe, ülemaailmse
humanismi ja tsivilisatsiooni nimel astuda välja selle eest, et
meie rahvad saaksid astuda rahvusvahelisse sõltumatute rahvaste
perre, et nad võetaks vastu Rahvasteliitu. Esitame järgmised
probleemid nõukogule lahendamiseks:
1. Iga nimetatud vabariigi suveräänsuse tunnistamine.
2. Sellest tulenevate territoriaalsete, finants-, majanduslike
ja teiste probleemide lahendamine.155
Mõlemad deklaratsioonid on alla kirjutanud uute riikide
esindajad järgmises koosseisus: Aserbaidžaani Vabariigi delegatsiooni juht A. Toptšubašev, Eesti Vabariigi delegatsiooni juht
J. Poska, Gruusia Vabariigi delegatsiooni juht T. Tsehidze, Läti
Vabariigi delegatsiooni juht Z. A. Mejerovitš, Põhja-Kaukaasia
Vabariigi delegatsiooni juht A. M. Tšermojev, Valgevene Vabariigi
delegatsiooni juht A. Luškevitš, Ukraina Vabariigi delegatsiooni
juht G. Sidorenko.
Uute riikide pöördelises saatuses mängis otsustavat rolli
Inglismaa peaministri Lloyd George'i kõne Parlamendi Alamkojas
17. novembril 1919. aastal. Ta avaldas seisukoha, et Eesti, Läti,
Leedu, Soome, Poola ning Kaukaasias Aserbaidžaan, Gruusia ja
Armeenia moodustavad tähtsa faktori võitluses bolševike vastu.
Ta kõneles: "Eestlased ei taha ühtset Venemaad, leedulaste jaoks
on see mürk, mis aga puutub ukrainlastesse, siis ei oska ma
öelda. Gruusia, Aserbaidžaan ja Armeenia ei taha isegi kuulda
Venemaaga liitumisest. Nad võitlevad iseseisvuse eest.156
Seega Aserbaidžaani ja Eesti suveräänsuse tunnistamine
kõrvuti teiste riikidega Versailles' konverentsil 1920. aasta
jaanuaris võimaldas mõlemal vabariigil hakata ajama sõltumatut
välis- ja sisepoliitikat. Mõlemad vabariigid – Aserbaidžaan
ja Eesti – arendasid sõbralikke suhteid ja nende olukorras,
eesmärkides ja ülesannetes leiame palju ühiseid jooni. Omakorda
tuleb märkida, et Aserbaidžaani iseseisvuse tunnistamine kutsus
esile suurenenud tähelepanu selle riigi vastu. Belgia, Šveits,
Holland, Tšehhi, Slovakkia, Soome jt riigid hakkasid Bakuus
avama oma esindusi.
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1920. aasta aprilli keskel võttis Aserbaidžaani Parlament
vastu otsuse oma diplomaatiliste esinduste avamise kohta
Suurbritannias, Prantsusmaal, Itaalias, USA-s, Šveitsis, Poolas,
Lätis, Leedus, Eestis, Soomes, Saksamaal, Rumeenias ja teistes
riikides. Samal aastal alustasid oma diplomaatilist missiooni
rohkem kui 20 riiki Bakuus.157 Peatselt ühines nende riikidega ka
Eesti diplomaatiline esindus.
Eelmisest peatükist selgus, et 1920. aastal jätkas Bakuus
tegutsemist Bakuu Eesti Selts kui eesti kultuuri keskus. Sel ajal
juhatas seltsi Robert Puur. Samal ajal oli ta Aserbaidžaanis
Eesti Rahva Nõukogu esimees. R. Puur etendas olulist rolli
Eesti esinduse loomisel Aserbaidžaanis. Näiteks saatis ta Eesti
peaministrile 30. juunil 1920. aastal kirja, milles annab ulatuslikku
informatsiooni Aserbaidžaani majandusliku ja poliitilise olukorra
ning seal elavate eestlaste kohta. Samuti kirjutab Puur Bakuu
Eesti Seltsist, mis loodi juba 1910. aastal, ja märgib, kui oluline on
Eesti esinduse avamine Bakuus.159
Töötati välja Aserbaidžaani ja Eesti diplomaatiliste suhete
loomise lepingu eelnõu. Selle kinnitasid riikide ametlikud
esindajad. Eelnõu koosnes alljärgnevatest artiklitest.
Artikkel 1: Aserbaidžaani NSV tunnistab Eesti suveräänsust
ja samal ajal tunnistab Eesti Aserbaidžaani suveräänsust. Seoses
sellega tunnistab Aserbaidžaani valitsus Eesti päritolu kodanikke,
kes elavad Aserbaidžaanis, kaitseb nende puutumatust ja annab
nendele koos varaga kodumaale tagasipöördumise õiguse. Sama
kehtib Eestis elavate aserbaidžaanide kohta.
Artikkel 2: Aserbaidžaani ja Eesti vahel peetakse poliitilisi ja
majanduslikke läbirääkimisi ja need läbirääkimised hõlmavad
järgmist: soodsate tingimuste loomine tööstusettevõtete ja
rahandusasutuste avamiseks, poolte varade kaitse, kodanike
huvide kaitse õigusvaldkonnas.
Artikkel 2 lisas on märgitud, et sellise tegevuse alustamise
aeg kinnitatakse vastastikusel kokkuleppel. Samuti märgitakse,
et leping tuleb täita hiljemalt kahe kuu pärast alates selle
allakirjutamisest.
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Artikkel 3: Pärast selle kokkuleppe allakirjutamist Aserbaidžaani ja Eesti poolt kehtestatakse diplomaatilised suhted ja
avatakse konsulaadid.
Sellise lepingu on Aserbaidžaani Vabariigi ja Eesti Vabariigi
esindajad alla kirjutanud.161
Nimetatud dokumendil on ajalooline tähtsus. See oli esimene
ametlik dokument, mille olid alla kirjutanud Aserbaidžaani
ja Eesti volitatud esindajad. Selle ajani oli nende kahe riigi
vahel peetud vaid hulgaliselt suulisi läbirääkimisi. Nende
läbirääkimiste kohta on oma arvamust avaldanud Eesti kontrollopteerimiskomisjoni esimees.
1920. aastal, pärast nimetatud lepingu allkirjastamist
Aserbaidžaani ja Eesti poolt, kirjutas Eesti kontrollopteerimiskomisjoni esimees sama aasta 1. septembril
Aserbaidžaani NSV suursaadikule Moskvas (kiri nr 198), et
"kuni 19. augusti lepinguni Aserbaidžaani ja Eesti vahel peetud
suulised läbirääkimised ja lepped on nüüd kehtetud, sest kõik
need seisukohad on nüüd kirjalikult esitatud käesolevas lepingus".
Edasi kirjutab ta, et läbirääkimistest Aserbaidžaani ja Eesti
valitsuste vahel võib teha järelduse, et nende kahe riigi kodanike
vahel on loodud sõbralikud suhted, on saavutatud kokkulepe
nende varanduse puutumatuse tunnistamiseks, on antud välja
Eesti kodanike vara kaitsmise tõend.162
Eesti kontroll-opteerimiskomisjoni esimehe samas kirjas
on osutatud vajadusele luua majanduslikud ja poliitilised
suhted Aserbaidžaani ja Eesti vahel, mida toetab Eesti valitsus.
Esimeseks sammuks sel teel on konsulaatide avamine ja konsulite
määramine.163 Kirja autor soovib kahe riigi vaheliste suhete
paranemist ja märgib muu hulgas, et "Meil oleks väga hea meel
näha teie esindajat Revelis".164
Kahjuks järgnesid tol ajal nii Aserbaidžaanis kui Eestis
sündmused, mis takistasid plaanide elluviimist. Nagu eespool
märgitud, otsustas Aserbaidžaani Parlament 1920. aasta aprillis
avada diplomaatiline esindus Eestis, kuid poliitilised arengud ei
võimaldanud seda otsust täielikult täita.
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Aserbaidžaani diplomaatilisi suhteid Eestiga esindas Aserbaidžaani volitatud esindaja Moskvas. 1920. aasta arhiividokumentidest nähtub, et sel aastal tegeles Aserbaidžaani esindus
Moskvas oma riigi esindamisega ka Eestis.
Aserbaidžaani NSV erakorraline ja täievoliline esindaja
Moskvas saatis 6. septembril 1920. aastal kirja nr 35 Eesti
kontroll-opteerimiskomisjoni esimehele, milles on öeldud,
et "Aserbaidžaani esindus on alati suhtunud sõbralikult Eesti
Valitsusse ja rahvasse ja kaitsnud Aserbaidžaanis elavate
eestlaste õigusi".165 Väljendades oma suhtumist Aserbaidžaani
ja Eesti suhete arendamisse, märkis erakorraline ja täievoliline
Aserbaidžaani esindaja Moskvas, et "ta on kindel selles, et suhted
meie kahe riigi vahel jäävad alati sõbralikeks. Meie praegused
läbirääkimised teenivad meie suhete edasise tugevdamise
eesmärki tulevikus".166 Kirjas teatatakse, et Aserbaidžaanis
elavatele eestlastele on garanteeritud nende õiguste kaitse, mis
on lepinguga kinnitatud.167 Aserbaidžaani esindaja Moskvas
rõhutas veel, et "kõik probleemid tuleb eelnevalt poolte vahel läbi
arutada".168
Aserbaidžaani NSV erakorraline ja täievoliline esindaja
Moskvas saatis Eesti Valitsusele kirja 19. augustil 1920. aastal
seoses kokkuleppe sõlmimisega Aserbaidžaani ja Eesti vahel.
Kirjas on märgitud, et Aserbaidžaani Revolutsioonikomitee ja
Eesti Rahva Nõukogu vahel on sõbralikud suhted.
Kokkuvõtteks võib öelda, et Venemaa ja Eesti vahel sõlmitud
rahuleping kindlustas Eesti kodanike vara puutumatuse.169
Aserbaidžaani ja Eesti vaheliste suhete paranemine sai alguse
R. Puuri visiidist Eestisse. Näiteks informeeris Aserbaidžaani
NSV erakorraline ja täievoliline esindaja Moskvas, et "1920. aasta
juulis sõitis R. Puur Eestisse Asutava Kogu esimehe juurde selleks,
et luua Aserbaidžaani ja Eesti vahel poliitilised ja majanduslikud
suhted. Sõbralike suhete loomiseks Aserbaidžaani ja Eesti
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vahel määras Asutav Kogu R. Puuri ametlikult Eesti konsuliks
Aserbaidžaanis.170 See on ajaloolise tähtsusega fakt mõlema riigi
jaoks.
Väärib märkimist, et Eesti konsulil Aserbaidžaanis R. Puuril oli
suuri teeneid diplomaatiliste suhete kehtestamisel Aserbaidžaani
ja Eesti vahel. Diplomaadina tegi ta kõik endast oleneva, et suhted
kahe riigi vahel oleksid sõbralikud, ja saavutas mõningast edu.
Asutava Kogu kirjas Aserbaidžaani ametlikele ringkondadele
nenditakse, et läbirääkimised Aserbaidžaani ja Eesti vahel
kulgevad edukalt, Eesti pool on läbirääkimiste arenguga rahul.
Rahuloluga konstateeritakse fakti, et 19. augusti 1920. aasta
kahepoolse lepinguga on Aserbaidžaani valitsus garanteerinud
Eesti kodanike vara puutumatuse. Rahvusvahelise tava kohaselt
on Eesti valitsus määranud oma diplomaatilise esinduse
Aserbaidžaanis... Meie tunnistame Aserbaidžaani suveräänsust.
Meil oleks heameel näha Teie esindajat Revelis. Palume kiiret
vastust või teatada läbirääkimiste katkestamisest."171
Aserbaidžaani NSV Välisasjade Rahvakomissariaadi otsusest 5. märtsist 1921. aastast saab teada, et "Eesti konsulaat asub
aadressil Bakuu, Miljutini t 14 ja see hoone ei ole kuulu konfiskeerimisele".172
Kohe, kui Eesti avas oma esinduse Aserbaidžaanis, alustas
konsulaat oma tegevust. Esindus informeeris regulaarselt esinduse koosseisudest Aserbaidžaani NSV Välisasjade Rahvakomissariaati. Näiteks saadeti 1921. aastal Aserbaidžaani NSV
Välisasjade Rahvakomissariaati Eesti konsulaadi teenistujate ja
töötajate nimekiri.173

1.
2.
3.
4.

Nimi
Puur, Robert Abrami p
Liventhal, Ernest Martini p
Güppenen, Klara Abrami t
Ivanov, Pjotr Ivani p
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Amet
konsul
konsuli asetäitja
sekretär
diplomaatiline kuller,
ajutine kaubandusagent

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Arius, Georgi Aleksandri p
Seller, Karl Jakovi p
Tomingas, Martin Adolfi p
Lur, Albert Ivani p
Villman, August Karli p
Jürgenson, Osvald Ivani p
Seller, Liidia Karli t

diplomaatiline kuller
konsulaadi teenistuja
konsulaadi teenistuja
konsulaadi sekretär
konsulaadi sekretär
konsulaadi sekretär
konsulaadi sekretär

Tabel on koostatud Eesti konsulaadi töötajatele Aserbaidžaanis
välja antud tõendite järgi. Tõendi Eesti konsuli R. Puuri nimele on
välja andnud Aserbaidžaani NSV Välisasjade Rahvakomissariaat
ja sellel seisab komissari D. Gusseinovi (Hüseynovi) allkiri.
Tõendi tekstist nähtub, et "tõend on välja antud selles, et Eesti
konsuli vara, korter ja isiksus on puutumatud".
Konsulaat kui Eestit esindav institutsioon ei jäänud oma
tegevusaastate jooksul kõrvale heategevuslikest üritustest. Nii
näiteks teatab Eesti konsul Aserbaidžaanis kirjas nr 480 10.
augustist 1921. aastast Vene NFSV esindajale Aserbaidžaanis J.
G. Gerassimovile, et konsulaat osutas Volga-äärse elanikkonna
näljahäda leevendamiseks abi summas 1 miljon rubla.175 Oma
vastuskirjas (samuti 10. august 1921. aasta) avaldas Vene NFSV
esindus Aserbaidžaanis tänu Ernest Liventhalile ja Eesti konsulile
Aserbaidžaanis Volga-äärsele nälgivale elanikkonnale osutatud
abi eest summas 1 miljon rubla.176

3.4. Majandussuhete loomine Aserbaidžaani
ja Eesti vahel
Eesti Rahva Nõukogu esimees Aserbaidžaanis, hiljem ka Eesti
konsul Aserbaidžaanis Robert Puur sõitis Eestisse, et luua
Aserbaidžaani ja Eesti vahel majandussuhted. 30. juunil 1920.
aastal saatis ta Eesti peaministrile kirja, milles muu hulgas
kirjutas, et Aserbaidžaanis on kaunis loodus ja viljakandvad
maad, siin toodetakse kuus 300 miljonit puuda naftat.177
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Oma kirjas märkis R. Puur veel, et Aserbaidžaaniga võib luua
kaubandussuhteid, ta nimetab ekspordiartiklitena naftat, mett,
punast kala, riisi, vaipu, veini, teravilja, puuvilja, villa. R. Puur
teeb oma kirjas peaministrile ettepaneku ka toodangu kohta, mida
võiks Eestist eksportida Aserbaidžaani: Luteri vabriku toodang,
manufaktuuride tooted, jalatsid, paber, seadmed, tsement,
tuletikud, elektrikaubad, piiritus jms. Ühtlasi teatas R. Puur, et
ta jääb Tallinna kaheks nädalaks ja palus need ettepanekud läbi
vaadata. R. Puur pakkus raudteetranspordi marsruuti BakuuAstrahan-Nižnii Novgorod ja edasi. Ta rõhutas, et "kõik see on
vajalik meie noore vabariigi jaoks".178
Poliitiliste ja majanduslike suhete loomiseks sõitiski R. Puur
1920. aasta juulis Revelisse (Tallinna) ja kohtus seal ametlike
sõbralike suhete loomise eesmärgil mitmete riigivõimu- ja
valitsusorganite juhtidega.179
Konsul seadis esikohale majandus- ja kaubandussuhete
loomise Eesti ja Aserbaidžaani vahel. Seejuures ei suhelnud
ta üksnes Eesti ametlike ringkondadega, vaid tegi sama tööd
ka Aserbaidžaanis. 22. detsembril 1920. aastal saatis R. Puur
Aserbaidžaani NSV Väliskaubanduse komissarile kirja180, milles
tegi ettepanekuid Eesti ja Aserbaidžaani vahel majandussuhete
loomiseks. Näiteks esitas ta loetelu nende kaupade kohta, mida
Aserbaidžaan võiks Eestist sisse vedada. Samal ajal märkis
konsul, et Aserbaidžaanist võiks välja vedada villa, puuvilla,
nahka, karusnahka, vaipu, karakulli, kalamarja, naftat ja puuvilja.
Samuti juhtis ta tähelepanu sellele, et Eesti võiks võtta endale
kaubandusliku vahendaja rolli Lääne-Euroopa ja Aserbaidžaani
vahel. Kirjas on viide sellele, et vedades välja puuvilla, villa ja
nahka, võiks Eestist Aserbaidžaani sisse vedada samast toorainest
valmistatud tooteid. Konsul avaldas veendumust, et niisugune
kaubavahetus on mõlemale riigile kasulik, ja pakkus tõstatatud
probleemidele praktilisi lahendusi.181
Eesti konsuli kirjas 25. detsembrist 1920. aastast Aserbaidžaani
NSV Välisasjade komissarile sisaldub teade sellest, et konsulaat
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on saanud majandus- ja kaubandussuhete arendamise ettepaneku Saksamaalt. Seega soovib konsulaat teada, milline on
Aserbaidžaani Valitsuse seisukoht ja kas Aserbaidžaani riik on
valmis looma Eesti kaudu suhteid Lääne-Euroopa riikidega.182
Konsul R. Puur, kes esindas Eestit Aserbaidžaanis, pöördus
korduvalt mitmesugustesse ametiasutustesse, et luua suhted
nende kahe riigi vahel. Ta soovis olla mitte üksnes Aserbaidžaani
ja Eesti vahel suhete loomise garandiks, vaid oli valmis Eesti
kaudu vahendama Aserbaidžaani suhteid Lääne-Euroopaga.
Nii kirjutas konsul oma 4. jaanuari 1921. aasta kirjas nr 177
Aserbaidžaani NSV Väliskaubanduse Komissariaadile, et
konsulaat on korduvalt pöördunud komissariaati probleemide
pärast Aserbaidžaani ja Eesti suhetes, kuid need ei ole leidnud
mingit praktilist lahendust.183
Konsulaat esitas täiendavalt Väliskaubanduse Komissariaati
ettepaneku luua Eesti vahendusel kaubandussuhted Saksamaa
ja Rootsiga. Ühtlasi teatas konsul, et on kavandanud sõidud
Revelisse, Berliini ja Stockholmi, et plaan ellu viia. Kirjas olid
märgitud kaubad, mida toodetakse Saksamaal ja Rootsis, sh
kantseleikaubad, ravimid, tehnika, mööbel, toidukaubad jms.184
11. märtsil 1921. aastal saatis Eesti välisminister kirja nr 5161
Aserbaidžaani Välisasjade Komissariaadile, milles rõhutas, et
"suhete loomine Aserbaidžaani ja Eesti vahel on majanduslikult
kasulik mõlemale riigile", ja palus komissariaadil selle kohta oma
arvamust avaldada.185
Vaatamata Eesti ametlike riigiorganite, samuti Eesti konsuli
Aserbaidžaanis R. Puuri korduvatele kirjadele Aserbaidžaani
riigivõimu organitele, jäid need küsimused vastuseta. Kahtlemata
avaldus sellises suhtumises tol ajal Aserbaidžaanis toimunud
poliitiliste protsesside mõju.
R. Puur käsitles oma kirjas 30. juunist 1920. aastast Eesti
peaministrile poliitilist olukorda Aserbaidžaanis sel perioodil.
Ta kirjutas: "Te kindlasti teate Aserbaidžaani Vabariigi tekkelugu.
Pärast inglaste lahkumist Bakuust augustis-septembris 1919.
aastal tegutses siin sõhumatu valitsus ja elu kulges stabiilselt.
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kuid armeenia rahutused Bakuus lõhkusid selle stabiilsuse."
R. Puur informeeris peaministrit 28. aprilli õõsel Aserbaidžaanis
aset leidnud riigipöördest, kui Nõukogude väed tungisid
Aserbaidžaani territooriumile ja võimule tuli nõukogude
valitsus.
Aprillipööre Aserbaidžaanis muutis situatsiooni
sedavõrd, et edasine iseseisva poliitika elluviimine polnud
võimalik. Nõukogude Venemaa poolt okupeeritud Aserbaidžaan
jäi ilma võimalusest luua iseseisvalt poliitilisi ja majanduslikke
suhteid välisriikidega, sh ka Eestiga.
Tuleb tunnistada, et Eesti ametlike ringkondade arvates
kinnitasid isegi Aserbaidžaani valitsusorganid kaudselt, et
Aserbaidžaani sattumine Venemaa võimu alla takistab ametlike
suhete loomist Eesti ja Aserbaidžaani vahel. Nii teataski
Aserbaidžaani pool, et suhteid on võimalik luua üksnes Venemaa
vahendusel. Sedasama kinnitavad ka Aserbaidžaani Välisasjade
Komissari D. Gusseinovi (Hüseynovi) vaated olukorrale. Oma
kirjas 13. märtsist 1921. aastast teatas ta Eesti konsulaadile,
et Aserbaidžaani Valitsus suhtub positiivselt kaubandus- ja
majandussuhete loomisse Eestiga ja samuti lääneriikidega.187 Ta
kirjutas: "Te kõnelete suure kahjutundega sellest, et kogu süü
langeb nõukogude vabariikide blokaadile. Kuigi transpordisuhted
pole parimas korras ja need ei võimalda ladusat kaubatoodangu
vahetust Eestiga, ei tohi see olukord tuua kahju kahepoolsetele
läbirääkimistele ja majanduslike läbirääkimiste praktilise
lahenduse leidmisele. Kahjuks ei saa me olla täiesti kindlad selles,
et peale nende probleemide lahendamist laabub kaubavahetus
Eesti Vabariigiga. Aga me saame anda transporditava kauba
säilimise garantii, mis hõlmab nii sisse- kui väljaveetava kauba
puutumatust, kui kaubavahetus meie vabariigiga hakkab
praktiliselt toimima. Mis aga puudutab poliitiliste asjaolude
regulatsiooni, siis kinnitame veel kord, et Aserbaidžaani
Nõukogude Vabariigil on võimalik sõlmida Eestiga kokkulepped
ainult Venemaa ja Eesti vahel 2. veebruaril 1920. aastal sõlmitud
rahulepingu alusel."188
Aserbaidžaani Välisasjade Komissari D. Gusseinovi
(Hüseynovi) mainitud kiri veenis Eesti konsulit selles, et
ERA, f 1600, n 1, s 4, l 7.
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majanduslikud ja poliitilised suhted Aserbaidžaani NSV-ga
ei ole võimalikud. 5. märtsil 1921. aastal pöördus ta kirjaga
Aserbaidžaani NSV Ülemnõukogu poole, teatades, et "kuigi Eesti
konsulaat soovib luua siiraid ja tugevaid suhteid Aserbaidžaani ja
Eesti vahel, ei osutu see võimalikuks". See probleem ei ole leidnud
praktilist lahendust, on jäänud kõrvaliseks. Samas kirjas palus
konsul Aserbaidžaani valitsust garanteerida Eestist Aserbaidžaani
saadetud kaupade puutumatus.
Kuigi Eesti konsuli läbirääkimised Aserbaidžaani ametlike
ringkondadega ei kandnud vilja, lootis konsul siiski Eesti ja
Aserbaidžaani vaheliste suhete mõistlikule reguleerimisele, nende
kahe riigi vahel poliitiliste ja majanduslike suhete rajamisele ja
arengule. Just seetõttu suhtles ta sihikindlalt Eesti valitsevate
ringkondadega, püüdis äratada neis huvi Aserbaidžaani vastu
ja pöörata nende tähelepanu Aserbaidžaaniga suhete loomise
vajadusele.
28. aprillil 1921. aastal saatis Eesti konsul Aserbaidžaanis
R. Puur kirja Eesti kaubandus- ja tööstusministrile. Ta tuletas
meelde, et Eesti konsulaat Aserbaidžaanis avati 1920. aasta
suvel ja selle üks tähtsaim ülesanne oli Eesti majanduslike
huvide esindamine tulevikus. Kirjas on tehtud ettepanek jätkata
Eesti ja Aserbaidžaani vahel läbirääkimisi Eesti erakorralise
esindaja vahendusel Aserbaidžaanis, et sõlmida kaubanduslepe
Aserbaidžaani ja Eesti vahel. Ta kirjutas: "Alates 6. novembrist
kuni märtsi lõpuni oli minu peamine töö koostada Bakuuga
peetavate majanduslike läbirääkimiste plaan. Aserbaidžaani
valitsus alustas mereteed pidi kaubavahetust Pärsiaga."
Edasi kirjutab R. Puur, et tema Eestisse sõidu eesmärgiks oli
selgitada välja läbirääkimiste detailid ja nüansid. Ta kinnitab:
"Aserbaidžaanis otsustab kõik rahvakomissariaadi nõukogu
ja kogu ametlik dokumentatsioon koostatakse kahes keeles –
tatari (aserbaidžaani – autor) ja vene keeles. Eestlased elavad
Aserbaidžaanis hästi ja nendesse suhtutakse sõbralikult".190 Andes
ülevaadet Aserbaidžaani majanduslikust olukorrast, märkis
konsul, et naftat toodetakse siin 200 miljonit puuda, palju on
suhkrut, puuvilju, villa, karakulli, vaipu, kala, riisi, konjakit jms.
ERA,f 1600,n 1, s 8.
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Та jätkas: "...kui me hakkame looma suhteid Aserbaidžaaniga,
võime ühtlasi saada kontakti Pärsia, Türgi ja Gruusiaga.
Aserbaidžaanilt võib osta järgmisi tooteid: riis, puuvili, tubakas.
Me ise võime Aserbaidžaanile pakkuda raudteevaguneid, paberit,
seepi, tsementi, Luteri mööblitooteid, tuletikke, jalatseid, võid,
juustu, keemiakaupu jms. Samal ajal võime pakkuda Rootsis
toodetavaid kaupu: ravimeid, elektrikaupu, mitmesuguseid
tehnilisi materjale. Pärast lepingu sõlmimist hakkaks kogu
kaubavedu toimuma läbi Venemaa piki Volga jõge Batumi
sadama kaudu".191 Ühtlasi märkis ta, et leping Aserbaidžaaniga
avab Eestile naftatööstuse turu.192
Aga majanduslike ja poliitiliste suhete loomine Aserbaidžaani
ja Eesti vahel oli võimatu. Juba teadis kogu maailm, et Venemaa
oli Aserbaidžaani selle sõna otseses mõttes okupeerinud ja
oma mõjuvõimu alla võtnud. Aserbaidžaanil ei olnud õigust
luua iseseisvalt suhteid teiste riikidega. Vaatamata sellele, et
eksisteeris formaalselt Aserbaidžaani NSV, et kaubandussuhted
Aserbaidžaani ja Eesti vahel oleksid mõlemale poolele kasulikud,
et suhted eestlaste ja aserbaidžaanide vahel olid väga sõbralikud,
ei olnud Venemaa sellest huvitatud ega soovinud suhete
arendamisest nende kahe riigi vahel.
Aserbaidžaani NSV Välisasjade Komissariaadi kiri 24.
augustist 1921. aastast Eesti konsul R. Puurile kinnitab, et
Aserbaidžaani ja Eesti vahel ei ole mingeid suhteid, mis tugineksid
lepingutele. Selle kirjaga nõuti konsulilt 5 päeva jooksul
konsulaadi likvideerimist ja Aserbaidžaani NSV territooriumilt
lahkumist.193
Vastuses Aserbaidžaani NSV välisminister Şirvanile konstateeris R. Puur, et Aserbaidžaanis on tekkinud selline poliitiline
situatsioon, et Aserbaidžaan kui Venemaast sõltuv riik lähtub
viimase huvidest. R. Puuri kirjas on avameelselt väljendatud
arvamust, et selline poliitiline olukord avaldab negatiivset mõju
kahe riigi vahelistele suhetele.194
R. Puur rõhutas oma kirjas, et nähtavasti tuleneb Aserbaidžaani
NSV välisministri väide, et Eesti ei tunnusta Aserbaidžaani ja
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nende kahe riigi vahel ei ole mingeid lepingulisi suhteid, tema
vähesest informeeritusest. Püüdes tõestada, et Eesti tunnistab
Aserbaidžaani, märgib R. Puur, et ta sõitis Aserbaidžaani selleks,
et sõlmida terve rida lepinguid, ja Rahvakomissariaadi Nõukogu
esimehe Nariman Narimanovi nõusolekul alustati lepingu
ettevalmistamist. Nendel läbirääkimistel osales ka Vene SFNV.
Kuid lepingutingimuste reguleerimine kolme vabariigi vahel
on pikka aega takerdunud. Ja seda on põhjustanud Vene SFNV
suhtumine. R. Puur juhtis kirjas tähelepanu noodile nr 10940,
mille Eesti Valitsus saatis 14. juulil 1921. aastal Aserbaidžaani
NSV Rahvakomissariaadi Nõukogu esimehele ja milles Eesti
tunnistas Aserbaidžaani NSV suveräänsust (de jure) ja teatas
täielikust valmisolekust lepingu sõlmimiseks Aserbaidžaaniga.195
Eesti ametlik esindaja Aserbaidžaanis tegi samas kirjas
avalduse: "...juhindudes rangelt oma põhimõtetest on Eesti
riik püüdnud sõbralikke suhteid Aserbaidžaaniga igakülgselt
tugevdada ja arendada". Väljendades oma suhtumist välisministri
kirjasse nr 1001 24. augustist, märgib R. Puur: "Teie suhtumine
on mingi arusaamatu poliitika tulemus. Palun informeerige mind
sellest. Ma lahkun Bakuust 27. augustil. Eesti Valitsuse volitatud
esindaja R. Puur. 26.VIII. 1922".196
4. septembril 1922. aastal kirjutas Eesti Valitsuse volitatud
esindaja Aserbaidžaanis R. Puur välisministrile Şirvanile
soovist temaga kohtuda, selleks et sõlmida mitmeid lepingud
Aserbaidžaani NSV-ga ja taastada vastastikused suhted. Kuid
selleks ajaks oli Şirvani juba Thbilisis.197
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Kokkuvõte
XIX sajandi lõpus ja XX sajandi alguses toimusid PõhjaAserbaidžaanis väga olulised sotsiaal-majanduslikud ja kultuurilised protsessid. Naftatööstuse ja kapitalistlike majandussuhete
areng muutis selle maa-ala, eriti Bakuu, impeeriumi üheks
suuremaks tööstuskeskuseks. Seetõttu on igati loogiline, et
Põhja-Aserbaidžaani, eriti Bakuusse, saabus Vene impeeriumi
teistest kubermangudest viletsate majanduslike olude sunnil
töötuid ja maata kehvikuid. Sisseränne tähendas, et kõrvuti
arvuliselt ülekaalus olevate aserbaidžaanidega tekkisid mitmed
teised rahvusrühmad. Selles elanikkonna muutuvas etnilises
koosluses leidsid oma koha ka asunikud Eestimaa ja Liivimaa
kubermangudest, kes saabusid Aserbaidžaani lootuses vältida Balti
kubermangudes XIX sajandi lõpul tsaarivalitsuse poolt läbi viidud
majandusreformide hukutavaid tagajärgi. Õigupoolest saabusid
nad Põhja-Aserbaidžaani odavate ja viljakate põllumaade otsingul,
kuid siiski asus enamik nendest elama Bakuu linna ja töötama
mitmesugustesse tööstus-, kaubandus- ja transpordiettevõtetesse.
Bakuu Eesti Selts, mille asutasid Bakuusse peatuma jäänud
eestlased, seadis eesmärgiks Bakuus ja linna ümbruses elavate
eestlaste kultuuriliste, vaimsete ja majanduslike vajaduste
rahuldamise, nende igakülgse abistamise.
Bakuu Eesti Seltsil oli ametlikult juriidiliselt vormistatud
asutamisdokumendid ja riigiorganite poolt kinnitatud põhikiri,
pitsat, pangaarve ja valitud eestseisus.
Kõigi tegevusaastate vältel jäi selts truuks oma põhimõtetele
ja aitas kaasa Bakuu eestlaste ühendamisele, trotsides rahaliste
võimaluste piiratust. Seltsi ulatuslik aktiivne tegevus oli allutatud
emakeele, kommete ja traditsioonide hoidmise eesmärgile: selts
avas raamatukogu ja lugemistoa, korraldas mitmesuguseid
loenguid, vestlusi, peoõhtuid, kontserte, teatrietendusi jms.
Seega omandas Bakuu Eesti Selts keskse ja otsustava koha Bakuu
eestlaste rahvusliku ühtekuuluvuse saavutamisel. Tänu seltsi

tegevusele ei unustanud kodumaast kaugel elavad eestlased oma
emakeelt ega ajaloolisi juuri. Selts hoidis pidevat sidet Eestiga
ja vaatamata mitmetele takistustele organiseeris eestikeelsete
ajalehtede, ajakirjade ja raamatute toomist Bakuusse.
Selts tuli edukalt toime ka sellise raske ülesandega nagu sel
ajal oli informatsiooni hankimine Eestis toimuvate ühiskondlikpoliitiliste protsesside kohta. Selle tulemusena ei olnud Bakuu
eestlased üksnes informeeritud kodumaal toimuvast, vaid võtsid
aktiivselt osa suveräänse Eesti Vabariigi loomise ja arendamise
protsessidest.
Bakuu Eesti Selts jätkas oma tegevust ka pärast seda, kui 28.
mail 1918. aastal kuulutati välja Aserbaidžaani Demokraatlik
Vabariik - riik, mis esimeste hulgas tunnustas noort iseseisvat
Eesti Vabariiki. Eesti konsuliks Aserbaidžaanis määrati Bakuu
Eesti Seltsi esimees Robert Puur.
19. augustil 1920. aastal kirjutati Aserbaidžaani ja Eesti vahel
alla diplomaatiliste suhete kehtestamise leping. Dokumendis
sisaldub mõlema riigi iseseisvuse vastastikune tunnustamine,
lepingupoolte garantii mõlema riigi kodanike puutumatusele,
kahepoolsete poliitiliste ja majanduslike läbirääkimiste pidamise põhimõtete määratlus ja teisi teemasid. Nimetatud leping
oli esimene ametlik dokument, mille olid alla kirjutanud
Aserbaidžaani ja Eesti valitsuste täievolilised esindajad.
Kuid vaatamata selle lepinguprojekti allakirjutamisele
Aserbaidžaani ja Eesti vahel ja Eesti esinduse jõupingutustele
Aserbaidžaanis, takistas kiiresti muutunud poliitiline olukord
Aserbaidžaanis kahe riigi vaheliste suhete edasist arengut.
Eespool käsitletud põhjustel katkestati 1921. aastal diplomaatilised suhted Aserbaidžaani ja Eesti vahel. Aserbaidžaanid
jäid Taga-Kaukaasia Nõukogude Föderatiivse Sotsialistliku
Vabariigi loomise tulemusena omariiklusest ilma.
Alles XX sajandi lõpul, kui lagunes Nõukogude Liit,
taastasid mõlemad vabariigid – Aserbaidžaan ja Eesti – oma
suveräänsuse.
Nüüd, kui Aserbaidžaan ja Eesti on asunud arendama
poliitilisi ja kultuurilisi kontakte, on oluline teada meie kahe
rahva vastastikuste suhete traditsioone, teha informatsioon meie
koostöö lätetest üldsusele kättesaadavaks. Sellest seisukohast
lähtudes omandab XIX sajandi lõpus ja XX sajandi alguses
Aserbaidžaanis elanud eestlaste ajaloo uurimine suure tähtsuse.

Заключение
В конце XIX-начале XX вв. в Северном Азербайджане
происходили очень важные социально-экономические
и
культурные
процессы.
Развитие
нефтяной
промышленности
и
капиталистических
отношений
превратило эту территорию, особенно Баку, в один из
крупных промышленных центров империи. И совершенно
естественно, что в Северном Азербайджане и особенно
в Баку, наблюдался приток безработных, безземельных,
испытывавших экономические невзгоды из других губернии
Российской империи. Это, в свою очередь, привело к тому,
что при численном доминировании азербаджанцев в
составе населения Северного Азербайджана появились
группы представителей других нации и народностей. В
изменяющемся этническом составе населения свое место
заняли и выходцы из Эстляндской и Лифляндской губернии,
переселившиеся сюда в надежде спастись от тяжелых
последствий экономических реформ, осуществленных
царизмом в Прибалтике в конце XIX в. Правда они прибыли
в Северный Азербайджан в поисках дешевой и плодородной
земли, однако большинство из них обосновались в Баку и
стали трудиться в различных отраслях промышленности,
торговли и транспорта.
Бакинское Эстонское общество, созданное в Баку
эстонцами, было призвано удовлетворять культурные,
духовные и экономические потребности, оказывать
всевозможную помощь эстонцам, проживавшим в Баку и
его окрестностях.
Бакинское Эстонское общество имело официально
оформленные юридическими документами и утвержденные
государственными структурами Устав, особую печать
финансовый счет, свое правление.
На протяжении всей своей деятельности Общество,
сохраняя верность своим принципам, несмотря на крайнюю

ограниченность финансовых возможностей, способствовало
объединению проживавших в Баку эстонцев, и развернуло
активную деятельность с целью сохранения родного языка,
обычаев, традиций: добилось открытия библиотекичитальни, проводило различные лекции, беседы, вечера,
концерты, театральные постановки и т.п. Таким образом,
Общество сыграло решающую роль в деле создания
национальной солидарности среди проживавший в Баку
эстонцев. Благодаря Обществу, находившиеся вдали от
родины эстонцы не забыли свои язык, свои исторические
корни.
Общество непрерывно поддерживало связь с
Эстонией и несмотря на целый ряд трудностей, организовало
доставку в Баку газет, журналов, литературы на эстонском
языке.
Общество с успехом справилось и с такой трудной
для того времени задачей, как получение информации
о протекавших в Эстонии общественно-политических
процессах. В результате – проживавшие в Баку эстонцы не
только были осведомлены, но и принимали активное участие
в процессах создания и развития независимой Эстонской
Республики.
Бакинское Эстонское общество продолжало свою
деятельность и после провозглашения 28 мая 1918 года
создания Азербайджанской Демократической Республики,
которая являлась одним из первых государств, признавших
молодую независимую Эстонскую Республику. Отметим, что
послом Эстонии в Азербайджане был назначен председатель
Бакинского эстонского общества Роберт Абрамович Пуур.
19 августа 1920 г. был подписан договор о создании
дипломатических отношений между Азербайджаном и
Эстонией. В договоре содержалось взаимные признание
независимости
этих
государств,
гарантировалось
неприкосновенности граждан обеих сторон, определялись
принципиальные основы ведения политических и
экономических
переговоров
между
этими
двумя
государствами и др. вопросы. Этот договор был первым
официальным документом, подписанным уполномоченными представителям Азербайджана и Эстонии.

Но, несмотря на подписание договорного проекта
между Эстонией и Азербайджаном, а также на усилия
официального представительства Эстонии в Азербайджане
сложившаяся вскоре в Азербайджане политическая ситуация перепятствовала дальнейшему развитию отношений
между обоими государствами.
Однако по уже известным причинам с 1921 года
дипломатические отношения между Азербайджаном и
Эстонией были прерваны. После создания Закавказской
Советской Федеративной Социалистической Республики
(ЗСФСР) азербайджанский народ был лишен своей
государственности.
Лишь в конце XX столетия, после распада Советского
Союза, обе Республики - Азербайджанская и Эстонская
добились восстановления своей независимости.
Сегодня, когда Азербайджан и Эстония вступили на
путь развития экономических, политических и культурных
связей, очень важно проследить традиции взаимодействия
наших двух народов, сделать достоянием общественности
информацию об истоках их сотрудничества. С этой
точки зрения изучение истории эстонцев проживавший
в Азербайджане в конце XIX начале XX вв. приобретает
большое значение.
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