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Loeng toimub Zoom’i keskkonnas. Võimalik on osaleda nii alla laaditud rakenduse kui ka veebilehitseja 
kaudu. Zoomi’ kutse saamiseks palume osalemissoovist teatada saatkonna meiliaadressil 
Embassy.Berlin@mfa.ee hiljemalt 5. juuliks. Loeng peetakse eesti keeles, saksakeelse sünkroontõlkega. 
Loeng salvestatkse. 
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Loeng kätkeb küsimusi, mis on seotud Eesti 
rahvusvahelise tunnustamisega pärast riikliku 
iseseisvuse väljakuulutamist 24. veebruaril 1918. 
aastal. Käsitlemist leiab probleemistik, millega pidid 
silmitsi seisma nii enne iseseisvuse väljakuulutamist 
rahvusvahelist tuge otsima läinud esimene Eesti 
välisdelegatsioon kui ka hilisemad Eesti esindajad. 
Määravat tähendust omas kõik see, mis toimus 
1918-1920 Eesti vabadussõja rinnetel ning Tartu 
rahuläbirääkimistel. Nõukogude Venemaa ja Eesti 
Vabariigi vahel 2. veebruaril 1920. aastal sõlmitud 
Tartu rahuleping oli Eesti jaoks esimene välisleping, 
mis ühtlasi tähendas ka esimest Eesti riikliku 
iseseisvuse tunnustamist välisriigi poolt. Kuidas 
õnnestus noorel Eesti riigil saada lääneliitlaste, 
Skandinaavia riikide ning Saksamaa tunnustus? 
Milliste küsimustega puutusid kokku Berliini saabunud 
Eesti esindajad? Kes olid selle kõige juures 
võtmetegelased? Milliseks kujunes Eesti välispoliitika 
sõdadevahelisel ajal, milliste teemade mõjuväljas ning 
kohati üsna sogases vees tuli manööverdada? Kuidas 
arenesid Eesti suhted 1920.-1930. aastatel 
Saksamaaga? 

Eesti ajaloolane Eero Medijainen on Tartu Ülikooli 
uusima ajaloo professor. Tema peamised 
uurimisvaldkonnad on  20. sajandi rahvusvahelised 
suhted, diplomaatia ajalugu, ajaloo ja poliitika seosed, 
Eesti välisteenistus. Professor Medijainen lõpetas 
1983. aastal Tartu Ülikooli, kus omandas 1997. aastal 
ka �losoo�adoktori kraadi. Ta on muu hulgas Läti 
presidendi juures asuva ajaloolaste komisjoni liige, 
mitmete ajaloo ajakirjade toimetuskolleegiumi liige, 
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Eesti Diplomaatide Kooli juhatuse liige ning ka Eesti 
presidendi, Eesti Ajalooõpetajate Seltsi ja Körberi fondi 
toetusel toimuva ajalooalaste uurimistööde võistluse 
žürii esimees. Ta on juhendanud hulgaliselt erinevatel 
õppetasemetel tudengite töid. Eero Medijaist on 
tunnustatud mitmete teaduspreemiatega, 2001. aastal 
omistas Eesti president talle Valgetähe teenetemärgi. 
Ta on avaldanud mitmeid monograa�aid, õpikuid ja 
teadusartikleid. Ajalootudengite ja Eesti diplomaatide 
seas on muutunud klassikaliseks baastekstiks tema 
kirjutatud „Saadiku saatus“ (1997), mis räägib Eesti 
välisministeeriumi ja saatkondade tekke- ja 
kujunemisloost maailmasõdade vahelisel ajal.

Saksa ajaloolase David Feesti  uurimistöö raskuskese 
puudutab nii Balti piirkonna, eelkõige Eesti ajalugu kui 
ka NSVL ja Vene tsaaririigi ajaloo sõlmpunkte. Ta on 
õppinud Ida-Euroopa ajalugu, �losoo�at ja uuemat 
ajalugu Göttingeni ja Tartu ülikoolis. Doktorikraadi 
kaitses ta 2015. aastal Humboldti ülikoolis Berliinis. 
David Feest on teinud teadustööd nii Humboldti kui 
Göttingeni ülikooli juures. Alates 2014. aastast töötab ta 
Lüneburgis asuvas Nordost-Institut’is, mis kuulub 
Hamburgi ülikooli juurde. Ta on pälvinud mitmeid 
stipendiume ja ajalooalaseid auhindu. Ta kuulub 
mitmesse ajalooga tegelevasse ühingusse, sh on ta 
Balti Ajaloo Komisjoni eestseisuse liige. David Feest on 
kirjutanud hulgaliselt teadusartikleid ja kaks 
monograa�at. Viimane neist puudutas Vene tsaaririigi 
talupoegkonna organiseerumist 19. sajandil ning 
kannab pealkirja „Ordnung scha�en. Bäuerliche 
Selbstverwaltungen und Obrigkeit im ausgehenden 
Zarenreich (1834–1889)“ (2018).


