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Meeldetuletuseks

Paul Johansen ja Hans Kruus olid läinud 
sajandi Eesti väljapaistvaimad ajaloolased, 
kelle uurimistöö ja loomingu apogee jäi pea-
miselt 1930. aastatesse. Sellele ühisele tunnus-
joonele vaatamata olid need kaks teadlast eri-
neva natuuri ja eluhoiakuga. Paul Johansen sai 
tuntuks keskaja, Hans Kruus aga 19. sajandi 
ajaloo uurijana. Mõlema mehe historiograafi-
line pärand on nii oluline, et Tallinna, Eesti ja 
Liivimaa keskaja uurijal tuleb ka tänapäeval 
arvestada Johanseni töödega, niisamuti kui 
Eesti 19. sajandi ajaloo tundmaõppimisel on 
vajalik teada ja kasutada Kruusi uurimusi. 
Johanseni ja Kruusi tsiteerimissagedus tea-
duslikes töödes on aga jätkuvalt suur. 

Hans Kruus (1891–1976) oli sündinud 
Tartus ja üles kasvanud Härjanurme vallas 
Tartumaal väiketalu miljöös. Sihikindlate pin-
gutustega omandas ta gümnaasiumihariduse 
ning astus 1914. aastal Tartu (Jurjevi) ülikooli 
ajalugu õppima. Tema stuudium katkes pärast 
kolmandat semestrit, kui ta mobiliseeriti tsaa-
riarmeesse. Ta omandas Odessa sõjakoolis 
lipniku auastme ning saadeti Petrogradi 

1 H. Kruus. Vene-Liivi sõda (1558–1561). K. Ü. Loodus, Tartu, 1924.
2 H. Kruus. Talurahva käärimine Lõuna-Eestis XIX sajandi 40-ndail aastail. EKS, Tartu, 1930.
3 Vt. tema eluloo ülevaade: J. Kivimäe. Paul Johanseni elu ja töö. – Paul Johansen. Kaugete aegade sära. Koost. 
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Ajaloolaste töö

Paul Johanseni 
ja Hans Kruusi 
kirjavahetust 
aastaist 
1932–1964
Jüri Kivimäe

lähistele, kust ta koos eesti sõduritega 1917. 
aasta aprillis kodumaale naasis. Aastatel 
1917–1921 oli Kruus poliitiliselt tegev Eesti 
esseeride erakonna ja pahempoolsete sotsia-
listide juhina, ühtlasi oli ta Maapäeva, Asu-
tava Kogu ja I Riigikogu liige. 1921. aastal 
loobus ta poliitilisest tegevusest ja jätkas 
ajaloo õpinguid Tartu Ülikoolis. 1923. aastal 
lõpetas ta ülikooli ja sai magistrikraadi prof. 
Arno Rafael Cederbergi seminaris valminud 
laudatur-töö „Vene-Liivi sõda (1558–61)”1 
eest. 1931. aasta sügisel kaitses Kruus dok-
toriväitekirja „Talurahva käärimine Lõuna-
Eestis XIX sajandi 40-ndail aastail”2 ning 
valiti seejärel Eesti ja Põhjamaade ajaloo 
professoriks. Aastail 1934–1937 oli ta Tartu 
Ülikooli prorektor, kuid lahkus koos rekto-
raadiga ametist pärast riigi valitsusega puh-
kenud tüli seoses ülikooli autonoomia kär-
pimise ja reformimisega. Tema teaduslikus 
loomingus on tol perioodil kõige olulisema 
tähendusega 19. sajandi eesti rahvuslikku lii-
kumist ning selle juhte Carl Robert Jakobsoni 
ja Jakob Hurta käsitlevad uurimused. Valdav 
osa Kruusi töid oli kirjutatud ja avaldatud 
eesti keeles. Ta jäädvustas end eesti rahvus-
liku ajalookirjutuse ajalukku paljude üldkä-
sitluste, iseäranis aga suure ülevaateteose 
„Eesti ajalugu” I–III (1936–1940) koostaja, 
peatoimetaja ja ühe autorina. 1940. aasta 
juunis kutsuti ta Johannes Varese valitsusse 
asepeaministriks. Kommunistliku võimu ajal 
1940–1941 (lühidalt ka 1944) oli Kruus Tartu 
Riikliku Ülikooli rektor. 1944. aasta sügisel 
naasis ta Venemaalt tagalast, tema karjäär 
jätkus Eesti NSV Teaduste Akadeemia presi-
dendina ja välisministrina; kuid ta sattus põlu 
alla ning oli 1950–1954 nn. kodanliku natsio-
nalistina vangistatud. 1958. aastast kuni elu 
lõpuni juhtis ta Eesti NSV TA kodu-uurimise 
komisjoni esimehena kodu-uurimisliikumist.

Paul Johansen (1901–1965) oli Kruusist 
pea kümme aastat noorem.3 Ta sündis Tallin-
nas taanlasest maaparandusinseneri ja hilisema 
Taani aupeakonsuli Jens Christian Johanseni 
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(1868–1929) perekonnas. Tema hariduskäik oli 
saksakeelne, 1919. aastal lõpetas ta Tallinna 
Toomkooli, jätkas õpinguid Kopenhaageni 
Ülikoolis, Saksamaal Hohenheimi põlluma-
jandusülikoolis ja lõpuks Leipzigi Ülikoolis. 
Tema teaduslik looming on valdavalt kirjuta-
tud ja avaldatud saksa keeles. Leipzigis kaitses 
ta 1924. aastal prof. Rudolf Kötzschke juhen-
damisel valminud doktoriväitekirja „Eestlaste 
asustus ja põllundus keskajal”.4 Järgnevalt 
töötas ta üle 15 aasta Tallinna Linnaarhiivis, 
alates 1934. aastast linnaarhivaarina. Tema 
1933. aastal ilmunud kaheköiteline „Taani 
hindamisraamatu Eestimaa nimistu”5 on Eesti 
medievistika fundamentaalne suurteos. Arhi-

vaaritöö kõrval avaldas Johansen arvukalt lühi-
uurimusi keskaegse Tallinna ja Liivimaa aja-
loost ning publitseeris Tallinna Linnaarhiivis 
säilivaid ajalooallikaid. Tema kandideerimine 
Tartu Ülikooli keskaja professoriks nurjus 
1939. aastal peamiselt Hans Kruusi ja ülikooli 
filosoofiateaduskonna nõukogu vastuseisu tõt-
tu.6 Johansen lahkus 1939. aasta sügisel koos 
ümberasuvate baltisakslastega Saksamaale. 
1940. aastal kutsuti ta Hamburgi Ülikooli 
Hansa ja Ida-Euroopa ajaloo erakorraliseks 
professoriks, millisel kohal (aastast 1956 kor-
ralise professorina) ta õpetas elu lõpuni. Sak-
samaa perioodil avaldas ta rea väljapaistvaid 
töid Liivimaa ja Hansa ajaloost.7 

4 P. Johansen. Siedlung und Agrarwesen der Esten im Mittelalter. Ein Beitrag zur estnischen Kulturgeschichte. 
(Verhandlungen der Gelehrten Estnischen Gesellschaft, 23. Bd.). C. Mattiesen, Dorpat, 1925.

5 P. Johansen. Die Estlandliste des Liber Census Daniae. I–II. H. Hagerup, Kopenhagen; F. Wassermann, Reval, 1933.
6 Vt. lähemalt: J. Kivimäe. Fremdenangst und/oder akademische Intrige? Paul Johansens Bewerbung um die 

Professur für mittelalterliche Geschichte and der Universität Tartu. – Jörg Hackmann, Robert Schweitzer 
(Hg.), Nordosteuropa als Geschichtsregion. (Veröffentlichungen der Aue-Stiftung 17). Schmidt-Römhild, 
Lübeck; Aue-Stiftung, Helsinki, 2006, lk. 60–71.

7 Tähtsamad neist: P. Johansen. Nordische Mission, Revals Gründung und die Schwedensiedlung in Estland. 
(Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar, del 74). Wahlström & Widstrand, Stock-
holm, 1951; P. Johansen (†), H. von zur Mühlen. Deutsch und Undeutsch im mittelalterlichen und frühneu-
zeitlichen Reval. (Ostmitteleuropa in Vergangenheit und Gegenwart, Bd. 15). Böhlau, Köln, Wien, 1973.

Hans Kruus. Repro Paul Johansen. Repro
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Kruusi ja Johanseni omavahelisest suhtle-
misest enne sõda Eestis on vähe teada. Kuigi 
mõlemad ajaloolased olid üheaegselt mitme 
teadusliku seltsi liikmed, ei tähendanud see 
asjaolu veel tihedat vastastikust läbikäimist. 
Ajaloolise uurimistöö keskus oli Tartu, kutse-
lised ajaloolased olid enamasti ülikooli õppe-
jõud või Eesti Riigi Keskarhiivi teenistuses. 
Tartus tegutsesid Akadeemiline Ajaloo Selts 
ja Õpetatud Eesti Selts. Tähtsamad ajaloo-
teaduslikud üritused toimusid samuti Tartus, 
kus kirjastati ka põhiline osa eestikeelsest 
ajalookirjandusest. Pealinnas koondus väik-
sem rühm ajaloohuvilisi ja uurijaid Tallinna 
Linnaarhiivi juurde ning 1933. aastal asuta-
tud Tallinna Ajaloo Seltsi. Tallinnas tegutsev 
Eestimaa Kirjanduse Selts (Estländische 
Literärische Gesellschaft) ja selle saksa-
keelne teaduslik väljaanne Beiträge zur Kunde 
Estlands jätkasid küll teisenenud moel, ent 
ikkagi baltisaksa ajalookirjutuse traditsiooni 
vaimus. Neil põhjustel ei pruukinud ka rah-
vusliku hoiakuga ja genuiinselt saksavastane 
Kruus8 otsida lähemat kontakti taanlase 
Johanseniga, kes juba oma eriala poolest 
oli eelistatult saksakeelne, mida tihtipeale 
on põhjendamatult peetud ka saksameelsu-
seks. Rahvuslikke erimeelsusi ei tohi siiski 
üle hinnata, näiteks andis Kruus 1934. aas-
tal kõrge hinnangu Johanseni monograafiale
Taani hindamisraamatust.9 Kruusi erinevad 
hoiakud süvenesid 1930. aastate teisel poolel 
ja sellelt pinnalt tuleks otsida ka põhjuseid, 
miks Kruus vastustas Johanseni valimist 
Tartu Ülikooli keskaja professoriks, esita-
des formaalse vastuargumendina Johanseni 
Leipzigi doktorikraadi mittetunnustamise 
Tartu Ülikoolis. Selle akadeemilise intriigi 

asjaolud markeerivad teatud määral ka Tartu 
ja Tallinna vahelist kultuurilist ja mentaalset 
veelahet, mis 1930. aastate lõpu Eestis oli 
muutunud tuntavaks.

Vanad kirjad

Eelnimetatu valgusel pole huvituseta, et 
Hans Kruusist maha jäänud paberite seas 
leidub kimp Paul Johanseni kirju ja post-
kaarte temale, mida seni pole kasutatud ega 
avaldatud.10 Selles väikeses kirjakogus leidu-
vad 24 Johanseni kirja ja postkaarti Kruusile 
aastaist 1932–1939, üks Kruusi kirja ärakiri 
1932. aastast ja viimaks üks Johanseni kiri 
1964. aastast. 1930. aastail oli kirjavahetus 
inimestevahelise suhtlemise tavapärane viis. 
Lühemaid sõnumeid edastati sageli postkaar-
tidel, milline komme on tänapäeval pea kadu-
nud. Kiiremate teadete edastamiseks hakati 
üha enam kasutama telefoni ja kummalgi 
ajaloolasel oli 1939. aastal kodune telefon,11 
kuid pole teada, kas nad seda omavaheliseks 
jutlemiseks kasutasid. Võib arvata, et kahe 
ajaloolase vaheline kirjavahetus oli pikem ja 
tihedam. Tundub, et ka allpool publitseeritud 
kirjade vahele on jäänud lünki, kuid otseseid 
tõendeid sellise väite kinnituseks pole. Kruus 
hävitas mingi osa oma isiklikust arhiivist 
1941. aasta juuli algul, vahetult enne Tartust 
lahkumist Venemaale tagalasse, järelejäänud 
osa toimetas Kruusi Eestisse jäänud abikaasa 
kirjandusmuuseumisse varjule. Nagu kirja-
vahetuste puhul tavaliselt, puudub ka siin 
(ühe erandiga) vastaspool – Kruusi kirjad 
Johansenile. Lahkudes Tallinnast 1939. aasta 
oktoobris, polnud Johansenil kindlasti võima-

8 Vt. lähemalt: J. & S. Kivimäe. Hans Kruus und die deutsch-estnische Kontroverse. – Mishael Garleff (Hg.), 
Zwischen Konfrontation und Kompromiss. Oldenburger Symposium „Interethnische Beziehungen in 
Ostmitteleuropa als historiographisches Problem der 1930er/1940er Jahre”. R. Oldenbourg Verlag, München, 
1995, lk. 155–170.

9 H. Kruus. Suurteos Eesti keskaja kohta. [Rets.: P. Johansen. Die Estlandliste des Liber Census Daniae. Tallinn, 
1933]. – Ajalooline Ajakiri 1934, nr. 1, lk. 37–46.

10 Eesti Teaduste Akadeemia Arhiiv, 55.1.507, l. 1–27. Materjaliga võimaldas lahkelt tutvuda arhivaar Elke 
Kaar, kirjavahetuse kommenteerimisel abistasid kolleegid Lea Kõiv ja Kalmer Mäeorg, neile kõigile kuulub 
autori tänu.

11 Telefoniabonentide nimekiri andmeil 1. veebruariks 1939. Tallinn, 1939, lk. 107, 143.
12 Vrd. U. Johansen. Paul Johanseni elutee Teises maailmasõjas. – Tallinna Kunstiülikool. Toimetised. Seeria: 

arhitektuur. Nr. 1 (2) 1992, lk. 74–76.
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lik kõiki pabereid kaasa võtta.12 Kas ta hävitas 
erakirjavahetuse vahetult enne ümberasumist 
või usaldas midagi oma Eestisse jääva vanema 
venna Carl Adam Johanseni13 ehk mõne tut-
tava hoolde, jääb pelgalt oletuseks. Johanseni 
järelejäänud pabereid hoitakse deposiidina 
Saksamaal, Lübecki Linnaarhiivis (Archiv der 
Hansestadt Lübeck), kuid sõjaeelne kirjava-
hetus ning ka Kruusi kirjad puuduvad selles 
kogus täielikult.14 

Kontekst

Kuid ka olemasolev „pisku” väärib tähele-
panu, sest neis kirjades leidub huvitavaid 
üksikasju 1930. aastate suurtest ajalookirju-
tuse „projektidest”. Esmalt muidugi „Eesti 
ajaloo” II ehk keskaja köite ja kaastöö kavan-
damisest. Eesti Kirjanduse Seltsi ajalootoim-
kond Tartus oli Eesti ajaloo üldteose koosta-
mist arutanud alates 1923. aastast, kuid alles 
1932. aastal asuti selle suurprojekti teostami-
sele. Tol suvel kuulutas Tartu kirjastusühisus 
„Loodus”, et ilmuma hakkab ajalooteaduslik 
suurteos „Eesti rahva ajalugu” kolmes köites. 
See sundis EKS-i ajalootoimkonda kiiren-
dama ettevalmistusi „Eesti ajaloo” koosta-
miseks. Väljaanne kavandati viieköitelisena 
ja selle peatoimetajaks sai Hans Kruus, igale 
köitele valiti aga tegevtoimetaja. Professo-
rite Harri Moora ja Hans Kruusi pingutuste 
ja autorite ühistöö tulemusena ilmus 1935. 
aasta lõpul „Eesti ajaloo” I köide, mis hõl-
mas esiajalugu ja muistset vabadusvõitlust. 
Paralleelselt alustas Kruus ka järgmise ehk 
keskaja köite ettevalmistamist, ta oli selle 
koostaja ja tegevtoimetaja ning üks peamisi 
autoreid. Keskaja eriteadlasi oli eestlaste 

hulgas 1932. aastal veel õige vähe. Kruus 
ise oli kirjutanud esimeses köites ligemale 
kolmandiku põhitekstist, ennekõike kogu 
muistse vabadusvõitluse käsitluse, mille mõju 
ulatub tänapäeva eestlaste ajalooteadvusse. 
Teises köites reserveeris ta endale keskaja 
poliitilise ajaloo kandvamad peatükid, või-
malike autorite hulka kuulusid ka Kruusi 
seminarist tulnud noored ajaloolased Rudolf 
Kenkmaa, Evald Blumfeldt ja Arnold Soom. 
Paul Johanseni pädevust medievistina hindas 
Kruus sellises olukorras kõrgelt. Kuid tema 
kiri 14. juulist 1932 ettepanekuga kaastööks 
saabus Johansenile väga ebasobival ajal, ta 
oli just siis hõivatud Taani hindamisraamatu 
uurimuse korrektuuri lugemise ja trükkitoi-
metamisega. Kuigi Kruus palus lisaks tungi-
vale palvele asustuse ja agraarolude ajaloo 
peatüki kirjutamiseks kaaluda ka varasema 
poliitilise ajaloo ning linnade ja kaubanduse 
peatükkide koostamist, andis paljude töödega 
koormatud Johansen lubaduse vaid esimesele 
soovile. Varasema asustuse, agraarolude ja 
talurahva ajaloo peatükk sai õigeaegselt val-
mis ja ilmus 1937. aastal trükis.15 Johansen 
osutas ka tõhusat abi teise köite piltide ja 
kaartide leidmisel ning koostamisel. Bremeni 
Stadtbibliothek’ist tellis ta fotostaatülesvõt-
teid Johann Renneri Liivimaa kroonika käsi-
kirjas leiduvatest sulejoonistustest, mitmed 
neist avaldati „Eesti ajaloo” II köites esma-
kordselt. 

Johanseni vaoshoitus kaastöö osas „Eesti 
ajaloo” II köitele seletab ka asjaolu, et vaevalt 
jõudis Taani hindamisraamatu monograafia
1933. aastal ilmuda, kui algasid ettevalmistu-
sed koguteose „Tallinn” ajaloo-osade kirjuta-
miseks. Üllatava kokkulangemisena alustati 
koguteose koostamisega pealinnas samuti 

13 Carl Adam Johansen (sünd. 1894 Riias) pidas Märjamaa lähedal Sõtkülas talu, jäi ümberasumise ajal Eestisse, 
ent küüditati juunis 1941 koos abikaasaga ning suri 1942. a. Karagandas. Vt. S. Kivimäe. Ein Däne in Estland: 
Jens Christian Johansen. – Ortwin Pels, Gertrud Pickhan (Hg.), Zwischen Lübeck und Novgorod. Wirtschaft, 
Politik und Kultur im Ostseeraum vom frühen Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert. Norbert Angermann zum 
60. Geburtstag. Institut Nordostdeutsches Kulturwerk, Lüneburg, 1996, lk. 379, 389.

14 Kaja Telschowi kirjalik teade 03.06.2013. Vrd. S. Vahtre. Paul Johanseni käsikirjaline pärand Lüübeki lin-
naarhiivis. – Ajalooline Ajakiri 1998, nr. 4 (103), lk. 101–105; V. Helk. Arhivaaride koostöö üle Läänemere. 
Paul Johanseni kirjadest Svend Aakjærile. – Tuna 2001, nr. 4, lk. 92–108.

15 P. Johansen. Asustuse ja agraarolude areng. Talurahva olund XIV sajandi keskpaigani. – H. Kruus (tegev- ja 
peatoimetaja), Eesti ajalugu II. Eesti keskaeg. EKS, Tartu, 1937, lk. 51–82.
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1932. aastal. Kindlasti pole tegemist lihtsalt 
juhusega, tolles ajahetkes peegeldus ilmselt 
eesti ühiskonna vaimne stabiliseerumine ja 
haritud avalikkuses küpsenud ajanõue mine-
viku identiteedi selgitamise järele. Tallinna 
ajaloo osa toimetajaks oli 1932. aastal palu-
tud Hans Kruus, autoriteks peale tema veel 
Paul Johansen, Juhan Vasar, Otto Liiv ja 
Rudolf Kenkmaa. 1937. aastal rollid vahetu-
sid – Kruus loobus aja puudusel „ajaloolise 
osa redaktori” kohustest ja soovitas kutsuda 
sellele kohale „kedagi Tallinna Linna Ajaloo-
lisest Arhiivist”. Koguteose toimkonna palvel 
nimetati ajaloo osa toimetajaks Johansen,16 
kelle järgnevates kirjades korduvad palved, 
et Kruus kirjutaks peatüki (40 lk.) Tallinna 
ajaloost hilisemal Vene ajal (kuni 1918). 
Kruusi käsikiri valmis lõplikult alles 1939. 
aasta mai algul. Tallinna koguteose käsikirja 
valmimine aga jäi venima ja Johanseni lah-
kumisega ametist sama aasta sügisel kao-
tas kogu ettevõtmine autoriteetse teadus-
liku juhi. 1939. aasta sügisel sai Kenkmaa 
Johanseni asemel ajalooköite peatoimetajaks 
ja 1940. aasta suveks oli tervikkäsikiri pea-
aegu valminud, kuid „muutunud poliitilistes 
oludes ei saanud seda ettevalmistatud kujul 
enam avaldada”17. Originaalkäsikiri hävis 
usutavalt Tallinna Linnaarhiivi ametiruumi-
des 1944. aasta märtsipommitamise ajal,18 
üllataval kombel pole säilinud ka masinkirja 
teisi eksemplare. Autorite valdusse jäänud 
tekstide põhjal on hiljem mõningaid osi käsi-
kirjast ümbertöötatud kujul avaldatud,19 kuid 
algse tervikkäsikirja taastamine pole osutu-
nud võimalikuks. 

Johanseni kirjaviis

Kirjavahetuse kui algallika kirjaviis on jää-
nud muutmata.20 Paul Johanseni kirjad ja 
postkaardid tõendavad, et tema eesti keel 
polnud laitmatu, siin ja seal esineb rektsioo-
nivigu ning lauseehituses on tunda saksa 
keele mõju. Ta tunnistas ise 1937. aastal, et 
„mul pole kerge kirjutada eesti keeles, eriti 
kui on vaja ennast väljendada täpsemalt”.21 
Seda ei saa ette heita Johansenile, kelle 
emakeel oli taani keel ning teaduskeeleks 
ja 1930. aastail ka koduseks keeleks saksa 
keel, pigem tuleb imeks panna tema suhte-
liselt vaba väljendusoskust eesti keeles. Paul 
Johansen oli keeleandekas õpetlane, lisaks 
eelnimetatule oli tema uurimistöö seotud 
põhiliselt ladina ja keskalamsaksa keeles 
allikatega, tema töökeelte hulka kuulusid 
soome, vene, rootsi, läti, vähemal määral 
ka inglise, prantsuse ja itaalia keel. Alates 
1920. aastaist, mil ilmusid tema esimesed 
eestikeelsed kirjutised, oli Johanseni kee-
lepruuk tunduvalt arenenud. Eestikeelse 
ajalookirjutuse stiili ja retoorika arengule 
ning iseäranis oskussõnavara loomisele ja 
kasutamisele 1920.–1930. aastail on vähe 
tähelepanu pööratud. See protsess polnud 
sugugi iseenesestmõistetav ning Johansen oli 
kirjutava ajaloolasena nende muutuste tun-
nistaja. Johanseni kiri 1964. aastast, pärast 
pea 25 aastat „paguluses” olemist, tõendab 
aga tema eesti keele sõnastuse nõtkust, mis 
sest, et minimaalsete rektsioonivigadega ehk 
õigupoolest germanismidega.

16 L. Kõiv. Tallinna Linnaarhiiv 1939–1941. – L. Kõiv (koost.), Ex archivo civitatis. Tallinna Linnaarhiivi ajaloost. 
Tallinn, 2008, lk. 114, joonealune märkus 42; Tallinna Linnaarhiiv (TLA), 82.1.1287, l. 72.

17 L. Kõiv. Tallinna Linnaarhiiv 1939–1941, lk. 114, 131.
18 J. Kivimäe, L. Kõiv (koost.). Tallinn tules. Dokumente ja materjale Tallinna pommitamisest 9./10. märtsil 

1944. (Tallinna Linnaarhiivi Toimetised nr. 2). Tallinn, 1997, lk. 125.
19 Paul Johanseni ajalooline ülevaade ilmus raamatus: P. Johansen, H. von zur Mühlen. Deutsch und Undeutsch 

im mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Reval, lk. 28–85; Rudolf Kenkmaa tekst oli aluseks raamatus:  
R. Kenkmaa, G. Vilbaste. Tallinna bastionid ja haljasalad. Eesti Raamat, Tallinn, 1965; Sten Karlingi algselt 
rootsikeelne käsitlus Tallinna kunstiajaloost, mida on eesti keelde tõlgitud kahel korral, ilmus eraldi raama-
tuna: S. Karling. Tallinn. Kunstiajalooline ülevaade. Tlk. V. Beekmann. Kunst, Tallinn, 2006; O. Liiv. Tallinna 
ajalugu Rootsi aja teisel poolel. – Eesti Ajalooarhiivi toimetised 1 (8). Tartu, 1996, lk. 7–62. Hans Kruusi ja 
Otto Liivi algkäsikirjad on säilinud Eesti Teaduste Akadeemia arhiivis Kruusi isikufondis.

20 Publikatsioonis on avatud vaid ebaharilikud lühendid, sõnadesse lisatud tähed on esitatud kursiivis.
21 Vt. allpool nr. 17.
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1.

Hans Kruus Paul Johansenile, 14. juulil 1932.
TA Arhiiv, 55.1.507, l. 1, 1p (masinkiri, käsikirjaliste juurdekirjutustega).

Koopia 
Elvas 14. VII 1932

V. a. härra dr. Johansen!

Nagu Te muidugi teate, seisame praegu paratamatuse ees, et ilmub rööbiti kaks Eesti ajalugu kok-
kuvõtlikult käsitlevat teost: üks Eesti Kirjanduse Seltsi, teine „Looduse” väljaandel. On muidugi 
kahju, et on kujunenud kaks võistlevat teost ja ühenduses sellega ka teatav killustus eesti ajaloolaste 
peres.

Eesti Kirjanduse Seltsi Ajalootoimkonna tegelaste ridades oli küll ammugi kavatsus asuda Eesti 
üldajaloo väljaandmisele, mille kohta peeti ka vastavaid läbirääkimisi. Kuid veendumus, et rida 
küsimusi vajab veel vastavate eriuurimuste kaudu läbitöötamist, sundis tegelikke samme üldväl-
jaande teostamiseks edasi lükkama. Kuna aga tänavu hiliskevadel sai teatavaks, et seisame varsti 
„Looduse” poolt nähtavasti puhtärilistel kaalutlustel käimapandud „Eesti rahva ajaloo” ees,22 ssiis 
pidi ka Eesti Kirjanduse Seltsi Ajalootoimkond oma kaua hellitatud algatust püüdma käes hoida. 
Seda nõudis eriti asjaolu, et pole küllaldasi tagatisi, et „Looduse” üritus võiks kujuneda kuidagi 
soliidseks. Neil eeldusil ongi väljakuulutatud Eesti Kirjanduse Seltsi „Eesti ajalugu”, mille korral-
dava toimkonna koosseis Teile on ajalehtede kuulutuste kaudu muidugi tuttav.

Oma üldilmelt tahab „Eesti ajalugu” olla sarnane Hildebrand-Stavenov’i „Sveriges historia till 
våra dagar’iga”.23 Ta peab arvestama maksimaalses ulatuses kõigi uuemate uurimuste tulemusi, 
kuid peab püüdma olla ka võimalikult populaarne, selle sõna heas mõttes, peab olema arusaadav 
ja haarav meie umbes keskkooli haridusega lugejale (mittespetsialistile ajaloo alal).

Kuna käesoleva kirja eesmärk on teada saada Teie arvamust meie ettevõtte kohta, samal ajal 
saada Teid selle kaastööliseks, siis olgu kõigepealt asja üldisemaks tutvustuseks Teil (l. 1p) teada, 
et kogu väljaanne kujuneb meil umbes 1800 leheküljeliseks, sellest esialgse kavatsuse järgi: esiaja-
looline ja Eesti muistne iseseisvusaeg ca 272 lk., ordu ja taani aeg 416 lk., (poola ja rootsi aeg 396 
lk., vene aeg 656 lk.). Kui nende osade alajaotus, mis seni esialgses projektis valmis, on lõplikumalt 
kujunenud, saadan Teile üksikasjalisemad andmed. Esiajaloolise ja muistse iseseisvusaja põhikä-
sitlus oleks H. Moora poolt, millesse tuleksid osadena J. Mägistelt: Eestlased soome-ugri hõimuna 
(16 lk.), J. Uluotsalt: Ühiskondlik kord ja maajaotus (?) ja A. Saarestelt: Keelemurdeline jaotus ja 
H. Kruusilt: Eestlaste vabadusvõitlus XIII s. alul.

Ordu ja taani aeg jaguneks esialgse kava järgi järgmiselt: a) poliitiline ajalugu ordu ja taani ajal 
(96 lk.); b) õiguslikud olud (32 lk.); c) asustus ja agraarolud (96 lk.); d) linnad ja kaubandus (80 
lk.); e) reformatsioon (48 lk.); f) orduriigi kokkuvarisemine (48 lk.). – Selle osa kava kohta paluksin 
eriti Teilt arvamust. Ja samuti on meie, asja ümber olijate ühine palve, et Teie tingimata võtaksite 
enda kirjutada punkt c) asustus ja agraarolud. Sellest palun Teid tungivalt mitte keelduda. See on 
meie palvemiinimum. Aga missuguseid osi oleksite nõus veel kirjutama? Punkt b) on reserveeritud 
J. Uluotsale, e – J. Kõpule, f – minule. Lahtised oleksid seega a ja d. Kas ei võiks viimase autoriks 
olla, kui Te ise keeldute, R. Kenkmann?24

22 Koguteose „Eesti rahva ajalugu” 1. vihu (K.-ü. „Loodus”, Tartu) ilmumisest teatas Postimees 17. juulil 1932.
23 E. Hildebrand, L. Stavenow, etc. Sveriges historia till våra dagar. I–XV. Nordstedt, Stockholm, 1919–1948. 
24 Rudolf Kenkmaa (1898–1975; kuni 1935 Kenkmann), eesti ajaloolane ja arhivaar, töötas Tallinna Linnaar-

hiivis 1928–1944.
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Järgnevaid osi ei hakka ma siin üksikasjalisemalt käsitlema. Teatan ainult, et siin on kaastöö-
listena ettenähtud N. Treumuth, E. Blumfeldt, O. Liiv, J. Kõpp, G. Suits, A. Saareste, E. Tender, 
H. Kruus, P. Treiberg ja kindral Tõrvand ja toimetaja Laaman (viimased kaks Eesti Vabadussõja 
ajaloo puhul).

Lootes, et Teie nõustute meie ettepanekuga ja annate võimalikult pea oma sellekohase vastuse, 
jätaksin küsimusega ühenduses olevad muud arutlused edaspidiseks.25 Meie ettevõte on kavatsetud 
lõpule viia nelja aasta jooksul. Kunas võiksime loota Teilt käsikirja? Kui kaugel olete praegu oma 
suurteose trükkimisega?26 Kas oleks võimalik saada Teie teose trükitud poognaid? Need oleksid 
meile väga kasulikud orientatsiooniks. Kui neid peaks tarvis olema tsiteerida, teeksime seda mui-
dugi igapidi korralikult ja Teiega enne kokku leppides.

Mõnesugustel põhjustel palun kirjas avaldatud üksikasju jätta ainult enda teada.

Parimate tervitustega
Teie H Kruus

Elvas 14. VII 1932.

2. 

Paul Johansen Hans Kruusile, 15. juulil 1932.
TA Arhiiv, 55.1.507, l. 2, 2p (käsitsi kirjutatud, originaal).

Tallinnas, 15-VII-1932.

Väga austatud härra professor!

Tänan Teid lahke kirja eest. Mina muidugi heameelega astuksin Teie ettevõtte kaastööliste ritta. 
Olukord on aga praegu niisugune, et ma ei või mõteldagi mingi kõrvaltöö peale. Korrektuuride 
lugemine, käsikirja läbivaatamine, kontrollimine ja parandamine võtavad mul kogu oma vaba aega. 
Arhiivis on ka tegemist, eriti nüüd varsti, sest on oodata väljaannete vihku nr. 7-da trükile andmist,27 
peale selle lasub ka „Beiträge’de”28 korrektuurilugemine osaliselt minu õlgadele. Seda arvesse 
võttes, oleks see minu poolt kergemeelne tegu, lubada veelgi mõnele teisele oma kaastööd. Mis 
puutub minu töösse, siis trükimine kestab edasi veel arvatavasti ligi pool aasta. Siis tuleb üldise 
registri tegemine, kaardide joonistamine ja alles siis olen jälle vaba. Millal see oleks, ei saa muidugi 
täpsemalt ennustada, kuid võib olla 1933 aa. maikuuks. Siis tahaksin loomulikult ka olla vähemaks 
ajaks mureta. See raamatukirjutamine ja korrektuuride lugemine on vastikuks läinud. Kui mul siis 
jälle julgust kirjutamiseks peaks olema, siis võiks käsikiri valmida alles 1933. a. sügiseks, võib olla 
veelgi hiljem, sest ma ei taha pakkuda midagi halba.

Silmas pidades seda kõike, arvan, et Teie teeksite paremini, andes härra Blumfeldtile29 vas-

25 Järgnev tekst on käsitsi kirjutatud.
26 P. Johansen. Die Estlandliste des Liber Census Daniae. I–II.
27 Tallinna kodanikkuderaamat 1624–1690 ühes jätkuga kuni 1710-ni. Das Revaler Bürgerbuch 1624–1690 nebst 

Fortsetzung bis 1710. Toim. G. Adelheim. Revaler Estn. Verlagsgenossenschaft, Reval, 1933.
28 Eestimaa Kirjanduse Seltsi (Estländische Literärische Gesellschaft) Tallinnas ilmuv saksakeelne teaduslik 

väljaanne Beiträge zur Kunde Estlands.
29 Evald Blumfeldt (1902–1981), eesti ajaloolane, mag. phil. 1930 Tartu Ülikoolist, oli 1930–1933 stipendiaat 

Riias ja Kopenhaagenis ning 1932 Stockholmis, töötas tollal Eesti Kultuuriloolise Arhiivi juhatajana.
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tav teem väljatöötamiseks. Tema peaks minu arvates olema vähemalt sama kompetentne nendes 
küsimustes kui (l. 2p) mina, võib olla veelgi objektiivsem, sest tema võib ka kriitiliselt valgustada 
mõned minu poolt esitatud väited. 

Kas soovitada härra Kenkmanni30 kaastöölisena jätan Teile endale otsustada. Eriuurimuste alal 
on ta kindlasti väga põhjalik ja mitmekülgne, kuivõrd ta suudab kirjutada ka midagi kokkuvõtteks, 
seda ma ei tea. 

Mis lõpuks puutub minu töö juba valminud trükipoognate tarvitamisse, siis olen heameelega 
nõus neid anda kasutamiseks sellele, kes seda just vajab. 20. juulil sõidan Elva (Puiestee 13), kus 
veedan oma puhkuse – 1 aug., ja võtan ühe eksemplari kaasa. Osade kaupa võiks seal minu käest 
trükipoognat kätte saada. Kui see liig tülikas on, olen ka valmis trükikojaga ühe teise eksemplari 
asjus läbirääkida. Palun siis teatada. Ma rõõmustan ainult, kui minu töö tulemused leiavad huvi 
teiste poolt. Muidugi ei ole lugeja mulje, lugedes lahtiseid lehti ja ilma kaardideta, nii rahuldav, 
nagu oleks terve raamat valmis tema kättes.

Kõik Teie poolt teatatud jääb täiesti saladuses, ma sellest kellegile ei räägi. Soovin edu tööle. Ka 
minul on väga kahju, et Eesti ajaloolaste leeris pidi tekkima killustus. Kas poleks diplomaatlikum, 
üldse oodata veel Eesti Kirjanduse Seltsi ettevõttega seni, kui jälle tekib tarvidus uue ajalooraamatu 
järele? Kas üleüldse käesoleval ajal kellelgi on nii palju huvi ja raha, et osta endale 1800-leheküljelist 
teost? Tahes tahtmata tekivad suured kahtlused. Juba „Loodus” üksi võib minna selle kavatsusega 
pankrotti. Aga mina muidugi nendes asjades kursis ei ole.

Palju tänu Teie lahkuse eest! Tervitades
Teie 
P. Johansen

3. 

Paul Johansen Hans Kruusile, 13. veebr. 1933.
TA Arhiiv, 55.1.507, l. 3, 3p (käsitsi kirjutatud, originaal).

Väga austatud härra professor!

Kahjuks ei jatkunud mul aega üksikasjalikuma kavandi väljatöötamiseks, nii et ma Teile täna esitan 
ainult väga lühidalt lööksõnades mõnda sellest, mida peaks Tallinna ajaloo taani ja ordu ajal silmas 
pidama.

I Taani aeg. Tallinna eelajalugu. Taani linnuse tekkimine 1219–27. All-linna asutamine. Linna 
esimesed aastad. Lüübeki õigus 1248. Linna vapp. Areng 14. saj. alul. Poliitilised sündmused – 
1346.

II Ordu aja poliitiline ajalugu. Vahekord orduga, sõjakohustus. Tallinna osa Hansa kaubanduses. 
Sotsiaalne olukord: magistraat, kaupmeeskond, tsunftid; gildide tekkimine; vahekord aadlikutega. 
Elanikkonna rahvuslik koosseis. Ülevaade linna majanduskorrast, arvepidamine, rahalöömine, 
maksustamine. Immobiilid,31 sanitaarsed olud, linna saraskonna jaotus, linna mõisad. Kirikud, 
kloostrielu ja vaimline kultuur katoliku ajal. Reformatsioon. Viimased orduaja aastad. (l. 3p)

Teie ise, härra professor, teate väga hästi, et sarnase töö juures alles pärast tulevad ilmsiks uued 

30 Kenkmaa lõpetas ajalooõpingud Tartu Ülikoolis 1929, kuid polnud selleks ajaks veel kaitsnud magistritööd. 
Selle kaitses 1933. a.

31 Kinnisvara. 
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vaatekohad, nii et vajadus tekkib, kava jälle ümber töötada. Sellepärast ei või käesolev programm 
minu kohta lõpulikult siduv olla.

Parimate tervitustega

P. Johansen

4. 

Paul Johansen Hans Kruusile, 21. aug. 1933

TA Arhiiv, 55.1.507, l. 4, 4p (postkaart, käsitsi kirjutatud, originaal).

21/VIII 1933
Väga austatud härra professsor!

Tagasi jõudnud oma puhkusest, tuleb mul meelde, et lubasin Teile kirjutada „Eesti ajaloo” jaoks 
midagi 60-lehekülje ulatuses. Kui endiselt Eesti Ajaloo toimetusel kavatsus välja anda ajalugu, siis 
palun mulle teatada täpsemalt, mida pean kirjutama, nii aineliselt kui ka ajaliselt fikseeritud. Kas
ainult asustusajalugu, või ka agraarajalugu ühes juriidilise talurahva olukorda kirjeldamisega? Kes 
teistest kaastöölistest puudutab sama ala, ning kui suures ulatuses? – Seekord veetsin suve Sangas-
tes ja ei näinud Teid sugugi. Kus Teie olite? Millal sõidate Varssavi?32

Parimate tervitustega
P. Johansen

Aadress: V. a. 
hra. prof. H. Kruus
Pepleri 17
Tartu

5.

Paul Johansen Hans Kruusile, 6. dets. 1933.

TA Arhiiv, 55.1.507, l. 5, 5p (käsitsi kirjutatud, originaal).

6/XII 1933
Väga austatud härra professor!

Juba mõnda aega ootan Teie käest kirja. Olukord läheb pinevaks seetõttu, et koguteos „Tallinna” 
termiin33 on minu suhtes kindlaks määratud juba jõuludeks 1934. Ma kavatsen maikuus sõita Lüü-
beki uute allikmaterjalide hankimiseks ja andsin vastava palvekirja linnavalitsusele üle. Ka see 
viidaks minu aega.

Mul on meelde tulnud, et Teil võib olla midagi minu vastu on. Kas Teie saite viimaseid minu 
LCD-töö34 poognaid ühes faksimile ja kaarditega kätte? See eksemplar oli määratud Teile isiklikult. 

32 Ajalooteaduste VII rahvusvaheline kongress peeti Varssavis 21.–28. aug. 1933, kuid Kruus sellest osa ei 
võtnud. 

33 Tähtaeg.
34 LCD = Liber Census Daniae ehk Taani hindamiseraamat.
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Kui vahepeal see (l. 5p) peaks olema läinud teiste kätte ehk juhuslikult ebatäielikuks muutunud, 
siis olen heameelega valmis Teile uue eksemplari saatma. Ka arvustuse asjus „Ajaloolises Ajakir-
jas” räägisin juba omal ajal läbi härra Liiviga,35 et ta küsiks Teie käest. Nii, et kui Teie leiate, et ma 
selles küsimuses kuidagiviisi olin ebataktiliselt talitanud, siis palun mulle seda avameelselt ütelda. 
Igatahes jättis Teie kauaaegne vaikimine minule muljet, nagu oleks Teil midagi südame peal. Palun, 
ehk kirjutaksite mul lähemalt selle kohta paar sõna.

Teie vastust ootama jäädes
parimate tervitustega

Teie 
P. Johansen

6.

Paul Johansen Hans Kruusile, 20. dets. 1933.

TA Arhiiv, 55.1.507, l. 6-7 (käsitsi kirjutatud, originaal).

Tallinnas, 20/XII 1933
Väga austatud härra professor!

Teie pikk kiri rõõmustas mind väga. Näen, et olete ikka see sama sõbralik inimene, millega esma-
kordselt Elva järve ääres lähemalt tutvunesin. Pean aga siiski täieliku „indulgentsi” andmise tingi-
museks üles seadma, et Teie ka selle kirjale vastaksite võimalikult pea.

Mul on järgmiseid küsimusi esitada: 1) Kas „eelajaloolise” ajajärgu kirjeldamisel on puu-
dutatud ja kirjeldatud Vana-Eesti agraarne kord: küla-tüübid, maa-jaotus (ka põllude jaotus), 
saraskonnad, adramaa mõiste, sotsiaalsed olud, teede võrk jne? Kui ja, mida oletama peaks, siis 
mina loomulikult sellest ei pea kirjutama? 2) Kas prof. (l. 6p)  Uluots36 oma osas puudutab ka 
maarahva õiguslikku ja sotsiaalset korda? Kui ja, mida pean mina siis nendest asjadest kirjutama, 
näiteks „sunnismaisuse” kohta, ehk maakohtu korrast? Mida jääb üleüldse? Ainult majanduslik 
seisukord, üldkultuurilised olud maarahva seas – ja sakslaste asustus (= asustus ja agraarolud 
ordu ja taani ajal). Sel teemil pidasin kord Tartus loengu, aga siinkohal saaksin võtta ainult osa 
sellest arvesse – kuna Teie käsitate maakaitse organisatsiooni, nii langevad saksa linnused ära, 
Kenkmann – linnade ja alevite tekkimine, langevad need ära, Kõpp – hariduslikud olud, kus 
arvatavasti kirjeldatakse katoliku kiriku kord maal ja linnas, langevad kirikud ära – ja tervest 
saksa-daani asustused jäävad mulle ainult mõisad (teed jälle kaubandusajaloo all). Kas see nüüd 
pole vähe 48 lk. jaoks?? Ja tegelik (l. 7) asustuse kord pole ju nii palju muutunud Taani ajal 
– peale mõnda uuesti koloniseeritud ala, mille mainimist üldteoses viiks liiga kaugele – nii et ma 
tõsiselt küsin enda käes, mida õieti kirjutada? Ja millega veel illustreerida? Vaadake, need on 
needsinased küsimused, millega ma tahtsin Teie rahu ära rikkuda. Palun andestada, aga Teie vist 
ise ka saate aru, et ma alles siis võin asuda tööle. Ja aega on mul kaunis vähe, kuna enne ärasõitu 
Lüübeki (maikuus) pean nii mõndagi ette valmistama.

Sellepärast palun Teid siiski mul reaalsemalt lööksõnades üles loendada neid teemi, mida Teie 
arvates kuuluksid peatüki „asustus ja agraarolud ordu ja taani ajal” valda.

35 Otto Liiv (1905–1942), eesti ajaloolane ja arhivaar, dr. phil. 1935, Eesti Riigi Keskarhiivi juhataja (riigiarhi-
vaar) 1933–1941. 

36 Jüri Uluots (1890–1945), eesti õigusajaloolane ja poliitik, Tartu Ülikooli Eestimaa õiguse ajaloo professor 
1924–44.
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(l. 7p) Suur tänu Teie äratõmmete eest; prantsuskeelne on vist pärit Varssavi ajaloolaspäeva 
protokollidest?37

Parimate tervitustega
Teie 
P. Johansen

P.S. Suure heameelega kuulen, et Teie saate minu LCD arvustajaks. Just Teie arvamine on mul 
tähtis, seda otsekohesem, seda parem. Kas Teie muu seas lugesite Arbusowi ja minu poleemika 
„Baltische Monatshefte” dets. numbris?38

idem.39

7.

Paul Johansen Hans Kruusile, 27. veebr. 1934.

TA Arhiiv, 55.1.507, l. 8 (käsitsi kirjutatud, originaal).

Tallinnas, 27-II-1933.

Armas härra professor!

Alles nüüd oli mul võimalik tutvuneda Teie retsensiooniga,40 mille ette kandsite Tallinna Ajaloo 
Kapitali41 koosolekul.Ma pean ütlema, et see on parim seni ilmunud kokkuvõte minu raamatu sisust 
ning et ma ise nagu uuest seisukohast nägin oma tööd tervena, või tervikuna, mis autoril endal 
muide väga raske. Teil on suurepäraselt selge ja kena stiil, mis sugugi ei sarnane sellele muidu nii 
raskelt loetavale n.n. akadeemilisele stiilile, mis meil nii väga moes. Olen otse üllatatud kuivõrt 
Teie nii lühikese aja jooksul olete suutnud tungida raamatu sisuni ja teha nii ilusa sünteesi sellest. 
Isiklikult tänan Teile kõigest südamest oma heatahtlikkuse eest. Just see, et Eesti teadusemees on 
tutvustanud minu tööd, on olnud mul väga suureks rõõmuks – saksa ja skandinaavia kriitikud42  

kahtlustan mõnikord kultuurpoliitilises sihilikkuses, mis teeb neile minu töö kiitmist lihtsaks. Ma 
tahtsin olla erapooletu ja anda iga meie (l 8p) kodumaa põlisele elanikule midagi, mis võiks köita 
teda lähemale meie maa armsale minevikule. Arvan, et Teie seda olete märganud lugedes minu 
raamatu ja et Teie seetõttu ka leidsite nii sooja väljendust oma mõttedele. Tänan veel kord ja palun 
rehkendada minuga nagu Teie tõsise sõbraga.

Teie 
P. Johansen

37 H. Kruus. Dčveloppement et čtat actuel des sciences historiques estoniennes. – Bulletin d’information des 
sciences historiques en Europe Orientale. [Varsovie], 1933, T. 5, lk. 13–41.

38 P. Johansen. Zur baltischen Frühgeschichte (rets.: L. Arbusow. Frühgeschichte Lettlands. E. Bruhns, Riga, 
1933). – Baltische Monatshefte 1933, lk. 709–713. Samas, lk. 714–717, on trükitud ka Arbusowi vastus 
Johansenile.

39 Sama (ld. k.).
40 Vt. H. Kruus. Suurteos Eesti keskaja kohta. 
41 Eesti Ajaloo Kapital – Tallinna Linnavolikogu otsusega 1919. aastal asutatud ja kuni 1940. aastani tegutsenud 

fond (kuni 1929 „Kapital autasuks parima eestikeelse ajaloolise teose eest”), mis auhindas paremaid Eesti, 
eeskätt Tallinna linna ajaloost trükitud teoseid ja toetas vastavaid ajaloouurimusi.

42 Maha kriipsutatud „autorid”.
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8.

Paul Johansen Hans Kruusile, 21. mail 1934.
TA Arhiiv, 55.1.507, l. 9 (käsitsi kirjutatud, originaal).

Töökava.         P. Johansen

Asustus ja agraarolud taani- ja orduajal.

1. Sakslaste tulek ja asustus Eestis. Saksa kaupmehed, linnade asutamine, nende43 asustusajalooline 
iseloom, alevid, linna õigus. – Aadlikute tulek ja asustus, Lääne-Euroopa tüübi linnuste tekkimine, 
rüütelkonnad, vasallide asustus, mõisate rajamine. Aadli sotsiaalne liigitus – Saksa talunikkude 
kihi puudumine. Rootsi ranna-asustus. „Maavabad” ja kadakasaksad. – Kirikud, kloostrid, preest-
riseisus.

 12 folio lk.

2. Seesmine kolonisatsioon. Eestlaste aktiivne osa asustuses. Mõisad. Üksiktalud. Külade hävita-
mine. Saraskonna lõhenemine. 

 Kirjutamata
ca. 5 lk.

3. Talurahva seisukord orduajal: I 1227 – ca. 1350 II 1350 – 1515 III 1515 – 1561. 
I Allaheitmine; maksustamise algus, puht kiriklikud maksud, kohtumaks, teokohustus, sõjaväelised 
kohustused, vakuõigus. II Harju mäss; majanduslik surumine, võlakoormus, rahareform, sunnis-
maisuse tekkimine ja lõpulik tunnustamine. 

 I – II 
8lk.

III Majanduslikud olud. Teo-orjus. Uued maksud. Õiguslik kord, pärandusõigus. Talupoegade 
müümine.

 Kirjutamata 
ca. 5 lk.

4. Talurahva sotsiaalne liigitus: maavabad (läänimehed). Täis-talunikud, pooladramaamehed, “lahti 
rahvas” (losdriver), “üksjalad”. Mõisa ja talu teenijaskond.

 Kirjutamata 
ca. 5 lk.

5. Allikate loend        ca. 1 lk.

 Valmis 20 lk., kirjutamata 16 lk. = 36 lk.
 Tellitud 48 lk., kuid minu „folio” on rohkem kui 1 harilik lk.

Tallinnas, 21. mail 1934

 P. Johansen

Jüri Kivimäe / Ajaloolaste töö. Paul Johanseni ja Hans Kruusi kirjavahetust aastaist 1932–1964

43 Siinkohal: väga lühidalt kõik!
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9.

Paul Johansen Hans Kruusile, 14. nov. 1934.

TA Arhiiv, 55.1.507, l. 10 (käsitsi kirjutatud, originaal).

Tallinna Linnaarhiiv
14. nov. 1934
No /

Väga austatud härra professor!

Suur tänu saadetud äratrüki eest, millega tutvunesin suure huviga. Teil õnnestus väga kaasakiskuvalt 
kirjeldada terve palvekirjade aktsiooni ja Petersoni’de kurbmängu.44 Sellel tagapõhjal on laulupidu 
ainult 2-järguliseks teguriks rahvuslikus ärkamises. Just see, et Eesti uuestisünd on alguse võtnud 
talupoja seisusest on väga sümpaatne.

Muidugi, võrreldes sellega, mis tänapäeval on sündinud ja juhtub rahvusliku võitluse väljal 
– nii samuti sotsiaalsel – on neil sündmustel veel, ma tahaks ütelda, mugavuse kõrvalmaik. Mis see 
mõisnikkude märatsemine tähendab Lenini, Mussolini, Dolfussi45 ja teiste hirmuvalitsuste kõrval? 
Kus tuhandeid ja miljonid on hukatud. No, see kuulub juba ajaloolise filosoofia alale.

Parimaid tervitusi
ning veel kord tänu

Teie 
P. Johansen

10.

Paul Johansen Hans Kruusile, 3. jaan. 1935.
TA Arhiiv, 55.1.507, l. 11 (käsitsi kirjutatud, originaal).46

Tallinna Linnaarhiiv
3. I 1935
No /

Armas härra professor!
Sain tänuga „Eesti Ajaloo” I köide kätte ning olen nii sisu, kui ka välisilmega väga rahul. See on, 
minu arvates, tõesti väga suur saavutus. Peab kinni naelutama, et vaatamata balti-saksa võrdlemisi 
tubli spetsiaaluurimustele, eelmine periood ei ole jõudnud üldkäsitlustes niisuguste tulemusteni. Eriti 
meeldib mulle Teie ja ka teiste kaastööliste märkimisväärne objektiivsus. See näitab, et meil on tege-
mist laiemakaarelise maailmavaatega ning tõelise ajaloo arusaamisega. Tahaksin meeleldi kohalikus 
saksa lehes – kuna mujal vist juba teised kirjutavad – sõna võtta, mille kohta mul juba kõnelus oli de 
Vries’iga.47 Loomulikult on nüüd, I köide ilmumisega „Eesti Ajaloo” aktsiad ka märksa tõusnud 

44 H. Kruus. Eesti rahvusliku ärkamise algupäevilt. Palvekirjade-aktsioonid 1860-ndail aastail. (Äratrükk Eesti 
Kirjandusest 1934, nr. 8–11). Tartu, 1934.

45 Engelbert Dolfuss (1892–1934), Austria liidukantsler 1932–1934, valitses 1933. aastast diktaatorina, mõrvati 
25. juulil 1934 natsionaalsotsialistliku riigipöördekatse ajal.

46 Kirjal Kruusi käega märkus: vast. 29. I 36. 
47 Axel de Vries (1892–1963), baltisaksa ajakirjanik ja poliitik, Tallinnas ilmuva ajalehe Revalsche Zeitung 

(1934–1935 Estländische Zeitung) toimetaja ja peatoimetaja 1934–1940.
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kaastööliste südametes. Oma osaga, kuigi saksa keeles48, saan kindlasti valmis 1. maiks. Segab väga 
Tallinna koguteos, mis samuti peab valmima 1. aprilliks, või veel varem. Katsun siiski teha kõik, mis 
minu jõududes. Informeerisin ka mag. Kenkmaa’d.

Näen heameelega, et minu tööd on kasustamist leidnud. Kuna minu nimi kaardi all (ristimise 
kohta) esineb, pole mul loomulikult midagi avaldamise vastu. Mis puutub töökavasse, siis saatsin 
Teile selle juba mineval aastal 21. mail. Kas see oli liiga üldsõnaline? Esimesena käsitan sakslaste 
asustust Liivimaal. Ma pean siin Teile enam vähem seda sama pakkuma, mida ma juba saatsin 
Saksamaale, Kiel’is ilmuva „Handbuch für das Grenz- und Auslanddeutschtum”-ile.49 Selle vastu 
teised osad nagu (l. 11p) pärisorjuse tekkimine, eestlaste seesmine kolonisatsioon,50 sotsiaalne lii-
gitamine jne. on täitsa uuesti kirjutatud. Vaevalt ka et niisugused ekstreemid nagu „Eesti Ajalugu” 
ja „Handbuch” võiksid olla konkurentideks. 

Mis puutub üldkavasse, siis pean ütlema, et tean sellest liig vähe, et Teil näpunäiteid või nõu-
annet anda. Küsimus on, kas Teie keskaegses osas olete annud ka ruumi kunstiajaloole, kirjan-
duseajaloole (muidugi ladina ja alamsaksa), administratiivse või haldusajaloole ja territoriaalsele 
jaotusele. Just see viimane on tähtis, et üldse aru saada Vana-Liivimaa olukorda. Korraliku kaarti 
tuleks joonistada, üksikasjalikumaid seletusi anda jne. Keskaegsete linnuste loetelu. 

Võib olla tulete jaanuariks Tallinna? Oleks Teil siis aega tavalisest rohkem, siis võiksime suu-
sõnaliselt läbirääkida. Teile ka

Head Uut Aastat!
soovides, Teie

P. Johansen

11.

Paul Johansen Hans Kruusile, 24. mail 1935.

TA Arhiiv, 55.1.507, l. 12, 12p (postkaart, käsitsi kirjutatud, originaal).
24/V 1935

Väga austatud härra professor!

Keegi nimega L. Tohver on kirjutanud Eesti Kirjanduses 1935, No 1, lk. 6-24 väga huvitava ja minu 
arvates väga tähtsa artikli Georg Mülleri jutluste allikate kohta.51 Juhuslikult leian täna meie arhiivis 
B.t. 7-9 all Mülleri lese inventaarnimistu a. 1610 dets. 5, milles muu seas ka tema raamatukogu loet-
letud. Kuna L. Tohver mul tundmata, paluksin Teid olla nii lahke ja teatada sellest leiust temale. Kui 
ta on sellest huvitatud, siis võiks ta Tallinna linnaarhiivi (l. 12p) tulla ning dokumendi ärakirjutada 
avaldamiseks lisana Eesti Kirjanduses.
Salutem!
Teie 
P. Johansen

Aadress: V. a. 
hra. prof. H. Kruus
Pepleri 17
Tartu

48 Sellest tuleb järeldada, et Johansen kirjutas oma osa ikkagi saksa keeles ja see tõlgiti eesti keelde, kuigi selle 
kohta otsesed andmed puuduvad.

49 P. Johansen. Siedlungsgeschichte der Deutschen. – Carl Petersen e.a. (Hg.), Handwörterbuch des Grenz- 
und Auslanddeutschtums. Bd. II. Deutschbalten und baltische Lande. Ferdinand Hirt, Breslau, 1936,  
lk. 168–183.

50 Mõeldud on sisekolonisatsiooni asustusajaloos.
51 L. Tohver. Lääne-Euroopa kajastusi Georg Mülleri jutlustes (1600–1606). – Eesti Kirjandus 1935, nr. 1, lk. 6–24.
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12.

Paul Johansen Hans Kruusile, 3. veebr. 1936.

TA Arhiiv, 55.1.507, l. 13 (käsitsi kirjutatud, originaal).
3 II 1936

Armas härra professor!

Ligilisatult saate minu töökava. Ma ei oska seda paremini teha. Kui midagi peaks olema tume seal-
juures, siis, palun, esitage mulle täiendavaid küsimusi. Teie paigutusviis meeldib mulle väga hästi. 
Katsun omalt poolt teha kõik, et vähemalt minu osa ei ebaõnnestuks. Kuid praegu on minu mõtted 
pöördud selle (neetud) Tallinna koguteose poole, mis neelab minu nooruse rõõmu ja elujõudu. 
Ainuke hea külg, et selle eest hästi makstakse.

Väga armas, et meil on lootus, näha Teid ligemal ajal siin Tallinnas T-A-S-is kõnemehena. Teie 
teem huvitab mind väga, loodan kuulda midagi olulisemat Teie seisukohtade üle meie maa ajaloo 
ja mineviku kohta.52

Need lätlased ajavad iga korraliku mehe pahameelele. Teate, et nad vallandasid prof.  
L. Arbusow’i ilma põhjuse mainimata 1. juulist 1936 arvates??53 Et sarnaselt käideldakse meie 
Baltimaade tublima ajaloouurijaga vanemast generatsioonist, on siiski skandaal! Oleks mina Tartu 
Ülikooli rektoriks või diktaatoriks, siis ma kutsuksin jalamaid Arbusow’i Tartu, et mängida lätlas-
tele ninanipsu. See (l. 13p) oleks muu seas Tartu produktiivsele teaduslikule seisundile tingimata 
plussiks, kui see mees oma kogemustega ja teadmistega tuleks siia. Kuid – ma tean väga hästi, 
siin on loomulikult mitmed takistused ja arvatavasti harilik kodanik nimetaks teda lihtsalt kuradi 
landesvääriks.54 Arbusow praegu tegeleb Läti Henriku uuesti väljaandmisega.55 Küsis minu käest, 
kas tema „puhastatud redaktsioonist” ei taheta meil valmistada ka eestikeelset tõlket? Temal on 
suured plaanid, tahab raamatu varustada väljavõtedega teistest kaasaegsetest allikatest ja ürikutest, 
kommenteerida, kaarditega varustada jne. jne. Aga kuna tal tütar raskesti haige ja suveks oodata 
vallandamist, siis loomulikult töö ei taha edeneda.

Parimate tervitustega
Teie 
P. Johansen

Ruumi läheks mul 40 lk. ümber.

13.

Paul Johansen Hans Kruusile, 1. juulil 1936.

TA Arhiiv, 55.1.507, l. 14 (postkaart, käsitsi kirjutatud, originaal).
1/VII 1936.

Armas härra prof.! Jõudsin alles mõne päeva eest koju, nõnda et olen ülekoormatud kõiksugu amet-
alaliste töödega. Tänasest peale on mul küll puhkust, kuid ka see läheb suuremal jaol töötamisega 

52 Hans Kruus pidas Tallinna Ajaloo Seltsis (mille liige ta ise oli) ettekande „Opositsioon Tallinna linnaomava-
litsuses 1878–1892” alles 17. mail 1938 (vt. Tallinna Ajaloo Selts. Tegevuse aruanne 1938, lk. 2). Nähtavasti 
oli tema esinemine kõne all juba 1936. aastal.

53 Leonid Arbusow (1882–1951), baltisaksa ajaloolane, medievist, Läti Ülikooli ajaloodotsent ja professor 
1922–1935, vallandati ülikoolist läti marurahvuslaste nõudel.

54 Osutas Landeswehr’i sõjast osa võtnud sakslastele ja baltisakslastele kui rahvusvaenlastele.
55 Henriku Liivimaa kroonika parim tekstikriitiline editsioon, mille Arbusow oli ette valmistanud, ilmus pos-

tuumselt Albert Baueri kaasväljaandel 1955. 
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mööda. Katsun nii rutu kui võimalik oma jaoga valmis saada, loodan et see Juuli kuu jooksul sünnib, 
s.t. see peab olema valmis selle aja jooksul, sest augustiks ootavad juba muud tööd. Kenkmaale 
teatasin. Soovin head puhkust Teile ja jõudu.

Teie
P. Johansen

Aadress:  Härra
prof. dr. Hans Kruus
Pühajärve Turistide Kodu
Otepää

Saatja:      P. Johansen
Nõmme, Lõuna 28

14.

Paul Johansen Hans Kruusile, 1. augustil 1936.

TA Arhiiv, 55.1.507, l. 15 (käsitsi kirjutatud, originaal).

1/VIII 1936.
Armas härra professor!

Sama postiga saate käsikirja – kuigi mitte nii korralikult kirjutatud, nagu ma oleksin soovinud. 
Viimane kuu oli natuke kirju üleelamuste poolest – sain isaks vahepeal,56 nõnda, et kui Teie leiate 
minu käsikirja puuduliku olevat, siis protesteerige. Kahjuks ei tea, kas see jaotamisega, nagu Teie 
kujutate, on teostatav – sest kirjutasin küll nii, nagu peaks see üheskoos tulema, kuigi kolmes osas. 
Igatahes, rõõmustan, et vähemalt sain termiiniks oma tööga valmis.

Juurelisatult saate ka ühe äratrüki kaardist, mis avaldatakse lähemal ajal Handwörterbuch’is 
für Grenz- und Auslanddeutschtum.57 Mis puutub illustratsioonidesse, siis lisan juurde üks foto, 
detail Pieter Brueghel Vanema maalist, mille allkirjaks võiks olla: talve vakuse pidamine!58 Kuigi 
see sünnib Flandrias, ja isegi peab näitama rahvalugemist Betlehemis. Mis Teie arvate? Igatahes, 
palun foto mulle jälle tagasi saata. (l. 15p) 

Muide võiksin soovitada võtta sisse võimalikult palju pilte Renner’i kroonika käsikirjast, kuigi 
tema joonistused on väga algelised.59 Kirjutage Bremen’i Stadtbibliothek ning paluge saata foto-
staatülesvõtteid: Manuskript a. 171. Lk. 13a Winno pilt, 14a Volquini oma (muidugi müütilised, aga 
seda võiks ju expressis verbis allkirjas mainida), 58a Viljandi lossi pilt, 77a Burchard v. Dreyleven 
pilt + vapp, 106a Tallinna pilt, 112 Hinrich Bockenvorde-Schungel, 141 Herman v. Brüggeney, 142a 
Hinrich v. Galen; siis kaardid, Pärnu ümbruskond 272a, Tallinn + Põhja eesti 162, Läti ja Semgallia 
151a. Kõik need joonistused on võrdlemisi primitiivsed, kuna aga paremat ei saa ... Muud ma erilist 
ei tea. Ordu rahad, hauakivid, pitsatid, pilte kirikutest, maalidest jne. Ühes aastakäigus „Jahrbücher 

56 Tütar Andrea-Margretha sündis 21.07.1936 (TLA, 52.2.510, l. 34).
57 Võimalik, et see oli Heimtali talupoegade koloonia põllumaade kaart 1936. aastast (vt. P. Johansen. 

Siedlungsgeschichte der Deutschen, lk. 182), mida „Eesti ajaloo” II köitesse siiski ei võetud.
58 Trükitud: Eesti ajalugu II, lk. 80 ja 81 vahel: 35. joon. Vakupeo eel. (Väljalõige Madalmaade maalikunstniku 

P. Brueghel vanema [1525–1569] õlimaalist.)
59 Johann Renneri sulejoonistused on illustratsioonidena taastrükitud kroonika eestikeelses tõlkes (J. Renner. 

Liivimaa ajalugu 1556–1561. Keskalamsaksa keelest tõlkinud I. Leimus. Olion, Tallinn, 1995). Selle väljaande 
tarvis telliti Bremenist uued fotod. Juhan Kreemi teatel asuvad Johanseni toona tellitud fotostaatülesvõtted 
Tallinna Linnaarhiivis Johanseni isikufondis (TLA. 1437.1.12).

Jüri Kivimäe / Ajaloolaste töö. Paul Johanseni ja Hans Kruusi kirjavahetust aastaist 1932–1964



72 Tuna  4/2013

D O K U M E N T  J A  K O M M E N T A A R  

für Genealogie, Heraldik, Sphragistik” on Plettenbergi isiklik allkiri – väga haruldane,60 siis värvi-
dega orduaegsete maahärrade vapid kaasaegsel turbekirjal (Galen’i ajast).61 Ühe Tallinna piiskopi 
pilt umbes 1300 on Lübeki Katariina kirikus, koopia Riia end. Toom-Muuseumis. Lehekülg Läti 
Hendriku kroonikast (Zamoyski), riimkroonikast, LCD, Schonne Historie,62 ürikutest. Kahjuks 
„Eesti Rahva Ajalugu” on ju väga palju juba toonud.

Nõnda. Lõpetan. Elage hästi.
Teie 

P. Johansen

15.

Paul Johansen Hans Kruusile, 16. novembril 1936.

TA Arhiiv, 55.1.507, l. 16 (masinkiri, originaal).

Tallinna Linnaarhiiv
16-XI-1936.
No 620

Armas härra professor!

Tänase postiga saadan Teile ülesvõtted Renneri kroonikast, koguarv 25 tüki, mida sain Bremeni Rii-
giraamatukogust. Maksin nende eest 20 krooni 45 senti, nagu ligilisatud postikviitungid näitavad.

Arhiivi nimel oleks mul nüüd üks palve. Kas oleksite nõnda lahke, ja annaksite need ülevõtted 
positiivide tegemiseks Keskarhiivile, mida nii kui nii Teil tarvis on – ja telliksite ka arhiivile üks seeria 
kõikidest piltidest, välja arvatud ainult Tallinn ja Viljandi. Tasume raha siis otsekohe ERKA-le.63

Muud uudist praegu ei ole.
Tervitades

Teie 
P. Johansen

16.

Paul Johansen Hans Kruusile, 11. jaanuaril 1937.

TA Arhiiv, 55.1.507, l. 17 (käsitsi kirjutatud, originaal).

Tallinna Linnaarhiiv
11-I-1937.
No /

Armas härra professor!

Ma pole sugugi Teie peale pahane ega karda, et meie vahekorrad võiksid halveneda. Olen põhimõt-
teliselt meeleldi nõus, oma töö suurendama ja täiendama. Omaaegsetel läbirääkimistel tekkis mul 

60 L. d. Ä. Arbusow. Die Handschrift des Ordensmeister von Livland, Wolters von Plettenberg. – Jahrbuch für 
Genealogie, Heraldik, Sphragistik 1905 und 1906. Steffenhagen und Sohn, Mitau, 1908, lk. 210–211.

61 Frhr. H. v. Bruiningk. Ein livländischer Schutzbrief von 1556 mit farbigen Wappen der Landesherren. – Jahrbuch 
für Genealogie, Heraldik und Sphragistik. 1907 und 1908. Steffenhagen und Sohn, Mitau, 1910, lk. 1–3.

62 Anonüümne Liivimaa kroonika 1508. aastast: Eynne Schonne hysthorie van vunderlyken gescheffthen der 
heren tho lyfflanth myth den Rüssen vnde tartaren. Hg. V. C. Schirren. – Archiv für die Geschichte Liv-,
Est- und Curlands 8 (1861), lk. 112–265.

63 Eesti Riigi Keskarhiiv – ERKA.
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arvamus, et mul tuleb ainult osaliselt käsitada see ala, sest prof. Uluots pidi vist kirjutama lähemalt 
õigusliku korra kohta – kuidas jäi sellega?

Raskus seisab aga selles, et ma praegu parima tahtmise juures ei saa Teie soovile vastu tulla. Lühi-
dalt loendatud on mul tulevase kuu kestes järgmised ülesanned: arhiivi üleviimine uutesse ruumidesse, 
mööbli muretsemine, lifti, telefoni sisseseadmine;64 Tallinna koguteose viimistlemine; Kanuti gildi 
kataloogi käsikirja läbivaatamine (A. Margus);65 „Beiträge” sisuregistri kontrollimine ja korrektuuride 
– ka „Vana Tallinn”!! – lugemine; Õp. E. Seltsile artikli kirjutamine – tähtpäev 1. veebr. – juubeliks;66 
töö kirjutamine kurelaste kohta, tähtpäev 1. aprill (Riia härrade jaoks);67 kahe raamatu arvustus 
– Süvalep,68 Kiparsky,69 – ajakirjanduses; Ajaloo Kapitali koosolekul 12. veebr. esinemine referaadiga 
H. Speeri töö70 kohta – peale selle igapäevane arhiivitöö. Kenakene rida, eks?

Sellele seltsib nüüd üks teine ülesanne, mille kaudseks algatajaks jällegi Teie ise. Nimelt tahe-
takse, (l. 17p) et ma oleksin “Tallinna” koguteose „direktoriks” – nagu teate, väga ebameeldiv 
ülesanne.

Kui ma säärastes oludes üleüldse võin võtta oma end. artikli täiendamist kavasse, siis ainult, 
vähemalt, kahekuise termiiniga. Tähendab, märtsi kuu keskpaiga ümber. Aga see vahest pole Teile 
vastu võetav? Las’ siis keegi noorim ja tublim mees, kes osavam on kokkuvõttete kirjutamisel, teeb 
seda tööd. Kas see ei ole mõistlikum?

Ja veel üks tingimus, ma kirjutan ümber ainult eeldusel, et Teie siis lojaalselt ja vastastikkuses 
koostöös tulete ka minu soovidele vastu Tallinna koguteose asjus: ning teeksite oma osa valmis 
hiljemalt 1. juuniks 1937.

Minu peremehed pressivad mind, ma pressin Teid. Jääme terveks.
Teie vastuse ootuses

ning parimate soovidega
Teie 
P. Johansen

17.

Paul Johansen Hans Kruusile, 25. jaanuaril 1937.
TA Arhiiv, 55.1.507, l. 18 (käsitsi kirjutatud, originaal).

Tallinna Linnaarhiiv
25-I-1937.
No /

Kallis härra!

Kuna täna umbes kaks nädalat sellest on möödunud, et Teile Eesti Ajaloo asjus etc. kirjutasin – ning 

64 Raekojas asunud Tallinna Linnaarhiiv kolis 1937. aastal Rüütli 8/10 (praegu Rataskaevu) tänavas asuvasse 
spetsiaalselt remonditud majja.

65 Tallinna Linnaarhiivi kataloog IV. Kanuti gildi arhiiv. Koostanud Aleksander Margus. Tallinn, 1938.
66 P. Johansen. Paide linna asutamisest. – Õpetatud Eesti Seltsi Toimetused XXX. Litterarum Societas Esthonica 

1838–1938. – Liber Saecularis. Tartu, 1938, lk. 201–208.
67 Arvatavasti: P. Johansen. Kurlands Bewohner zu Anfang der historischen Zeit. – Baltische Lande I. Berlin, 

1939, lk. 263–306.
68 Rets.: A. Süvalep. Narva ajalugu, 1936. – Jomsburg 1 (1937), lk. 259–261.
69 Rets.: V. Kiparsky. Die Kurenfrage. – Zeitschrift für slavische Philologie XVI (1939), lk. 445–457.
70 H. Speer. Das Bauernschulwesen im Gouvernement Estland vom Ende des achtzehnten Jahrhunderts bis 

zur Russifizierung. Krüger, Tartu, 1936.
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kallis aeg aina möödub – siis lubage küsida, kas tegite mingit otsust, või on küsimus veel lahtine, 
ehk kirjutab vahest mõni teine mees, või on mõni muu kombinatsioon? Oleks ikka kena, kui saaksin 
teada. Vaadake, minu härra, ma tunnen Teie nõrkust, et kirjutada raske, ma seda sugugi pahaks 
ei pane – aga kirjutan lihtsalt uudishimust, vahest vastate siiski. Meie ju jääme sõbrateks, nagu 
loodan, selle peale vaatamata. Muu seas on härra dr. Gunnar Mickwitz Teie peale väga pahane: 
„Kruus hat mich mit erlesener Unhöflichkeit behandelt. Keine der sechs ausländischen Zeitschri
ftenredaktionen, mit denen ich zu tun gehabt habe, hat es z. B. unterlassen, den Empfang meines 
Manuskripts zu bestätigen. Auch hätte keine eine Nichtveröffentlichung eines Teils vorgenommen, 
ohne mich mit einem Wort über die Gründe zu benachrichtigen.”71 Tema arvatavasti „Ajaloolise 
Ajakirja” jaoks rohkem kaastööd ei tee. Ma küll kirjutasin temale, et olete ülekoormatud töödega, 
ei tea kas ta usub.

Nõnda, ma ei taha Teid rohkem tülitada, rõõmustaksin, kui saadaksite mul lühike vastus. 
Parimate tervitustega

Teie
P. Johansen

18.

Paul Johansen Hans Kruusile, 2. veebruaril 1937.
TA Arhiiv, 55.1.507, l. 19, 19p (käsitsi kirjutatud, originaal).

2-II-1937

Armas härra professor!

Tarvitan võimalikult lihtsat paberit, et minu kiri ei paistaks kuidagi viisi nagu pretensioosne, rohkem 
nagu mustand – sest, teate, mul pole kerge kirjutada eesti keeles, eriti kui on vaja ennast väljendada 
täpsemalt. Selles mõttes palun Teid andestada, kui ma ehk haavasin Teid mõne ütelusega. Et aga 
minu uudishimu Teie isiku suhtes sugugi „lihtlabane” ei ole, seda teate ise väga hästi. Pean Teist 
lugu, mitte ainult teadlasena, vaid ka kindla iseloomulise isikuna. Ja vahekorras niisugusega on, ja 
peaks olema üks vaba kange sõna lubatud.

Ma poleks üldse Mickwitzi ütelusest Teile teatanud – ma ei loe seda nii tähtsaks olevat – kui 
mul poleks olnud tarvis pommi, et saada Teie käest vastust. Selles asjas seisisgi kogu psüholoogiline 
eksperiment ehk minu uudishimu. Ärge mul seda pahaks pange! Olen ka inimene, ning tahan teada, 
kuidas Eesti Ajalooga olukord on – ootasin ju kannatlikult 3 nädalat. Muu seas, arhiiv pole ikka 
veel saanud ülesvõtted Renner’i kroonikast, kuigi see ammu juba makstud. 

Meie aja mürk on – ülekoormatus. Teie talitasite väga õieti, et andsite „Ajaloolise Ajakirja” ning 
„Tallinna” koguteose toimetustöö oma käest ära. Mina püüan talitada samuti. Ultra posse nemo 
obligatur!72 Selles mõttes ma kuulsin rõõmuga, et olete saanud Blumfeldt’iga kokku leppida: tema 

71  Tõlkes: „Kruus on mind iseäralise ebaviisakusega kohelnud. Mitte ükski kuuest välismaisest ajakirjatoimetu-
sest, kellega mul on olnud tegemist, pole näiteks jätnud teatamata minu käsikirja vastuvõtmise kinnitamist. 
Ka pole keegi võtnud ette mingi osa mitteavaldamist ilma et mulle ühegi sõnaga selle põhjustest teada poleks 
antud.” Siin on mõeldud artiklit: G. Mickwitz. Uusi andmeid eesti vanema raamatu ajaloo kohta. – Ajalooline 
Ajakiri, 1936, nr. 2, lk. 62–65, kus põhitekstile järgnevad allikalisad jäeti avaldamata. (Vt. TAA, 55.1.520, l. 9: 
Gunnar Mickwitz Hans Kruusile. München, 06.01.1937). Artikli pikem, saksakeelne ja allikalisadega varus-
tatud versioon ilmus järgmisel aastal: G. Mickwitz. Johann Selhorst und der Druck des ältesten estnischen 
Buches. – Beiträge zur Kunde Estlands, 21. Bd., 1. H. Tallinn, 1937, lk. 1–8.

72 Üle võimete ei ole keegi kohustatud (ladina k.).
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on tubli mees, las tema kirjutab minu asemel! Saatke minu käsikiri mulle jälle tagasi, ma selle eest 
ei pretendeeri ei millegile. Vastikud on mul kokkuvõtete ja ülevaadete kirjutamised, see pole ka 
sugugi minu ala. Peale selle: oma kirjas 11/I mainisin küll 2-kuu ajalist termiini, aga ega ma vahepeal 
saanud töötada – ning selletõttu minu termiin ikkagi oleks langenud 1. aprilli peale. Ja see pole Teil 
vastuvõetav. Nõnda, et andke töö Blumfeldt’ile.

Vastutasuks ma teen väikse lubaduse: katsun joonistada kaardi sisekolonisatsiooni arengu kohta 
mõnes Eesti kolgas: näiteks Padise-kloostri ala. See annaks minu artiklile nagu rohkem kaalu. Mis 
te arvate? Ja milline termiin on selle töö jaoks?

(l. 19p) 
Aga nüüd asja teine külg. Minu härra, millal esitate mulle oma artikli Tallinna koguteose jaoks? 

Ma ei taha võtta ähvardavamat tooni, aga ütelge, miks pärast 1. juuni pole Teil vastuvõetav? Mulle 
istub nüüd ülemus kukla peal ja igasugune viivitamine loetakse minu veaks, ole hea! Ma võtsin 
väga vastumeelselt koguteose toimetamine oma peal, ainult õieti seetõttu, et vastas kandidaadiks 
oli grāmata draugs73 – Kann.74 Siis juba nõuab üldine huvi, et ma oma nõrkade kättesse võtan seda 
vana sõidukit... Nii et, armas härra professor, aidake mind hädast välja, kas Teie tõesti ei saaks 
kirjutada oma osa valmis 1. juuniks? Lubasin suveks või suve lõpul anda käsikirjad trükivalmis 
linnavalitsusele üle.

Kui Teie kord Tallinnas olete, siis oleks huvitav Teiega koos olla natuke rohkem, kas kodus või 
kohvikus. Mina kahjuks kolimise tõttu Tartu sõita ei saa.

Parimate tervitustega
Teie 
P. Johansen

19.

Paul Johansen Hans Kruusile, 12. veebruaril 1937.
TA Arhiiv, 55.1.507, l. 20 (postkaart, käsitsi kirjutatud, originaal).

12/2 1937.

Armas härra professor!

Tänan kirja eest. Mustad pilved on taevast kadunud, igal pool päikesepaisteline ilm! Kenkmaa oli 
haige nädal aega (kõhugripp), lubas kõik teha mis võimalik, vaga sooviks on ka temal saata käsikiri 
pühapäeva 14/2 õhtul ära. Eks näe. Mina olen 10. märtsiga kaardi termiinina rahul, vahest saan 
varemgi valmis. Palun saatke mulle oma käsikiri tagasi. – Kui Teie tõesti varem ei saa, siis ma lepin 
1. augustiga Teie töö suhtes, aga tingimusel, et Teie sellest termiinist raudselt kinni peate. Ega Teie 
ei taha olla minu kirstunaelaks. Nii et „abgemacht”75 – 1. August!!

Parimate tervitustega
Teie 
P. Johansen

73 Õigesti grāmatu draugs – raamatusõber läti k.
74 Usutavalt Nikolai Kann (1873–1948), pedagoog ja haridustegelane, „Üldise ajaloo” (33 vihku; 1930-1933) 

toimetaja ja koostaja; 1933–1936 haridus- ja sotsiaalminister. Johanseni vihje ‘raamatusõbrale’ seletab ilmselt 
asjaolu, et Kann oli Eesti raamatu aasta (24.02.1935–24.02.1936) eestseisuse (mitte peakomitee) esimees.

75 Kokku lepitud.

Jüri Kivimäe / Ajaloolaste töö. Paul Johanseni ja Hans Kruusi kirjavahetust aastaist 1932–1964



76 Tuna  4/2013

D O K U M E N T  J A  K O M M E N T A A R  

Aadress: V. a. 
härra prof. dr. H. Kruus
Kindral Põdra 17
Tartu

Saatja: P. Johansen
Lõuna 28 Nõmme

20.

Paul Johansen Hans Kruusile, 5. mail 1937.
TA Arhiiv, 55.1.507, l. 21 (postkaart, käsitsi kirjutatud, originaal).

5/5 1937.

Armas prof. Kruus!

Esimene pääsuke parajal ajal! Rõõmustan väga, et osa Teil vähemalt juba valmis on. Kogu Vene 
aja peale arvati + – 100 lhk., sellest peaks Kenkmaa saama suurema jao (1710–1877), ütleme 60 
lk., ja Teie 40 lk. üks täis lehekülg formaadis „Tartu” koguteos76 sisaldab 3500 tähte – nõnda on 
Teil juba 20 lk., umbes pool, valmis. On arvatud, et Teie käsitlus peaks lõppema aastaga 1918, nii 
et kogu iseseisvuse aeg jääb teistele aruandjatele. 

(l. 21p)
Kas Teie sõidate ka Riiga?  Peate kõne? Mille kohta? Minu kaardi Padise ala kohta saite vist 

kätte?78 Hea oleks näha üks äratõmme enne avaldamist. Sõidan 16. skp. Elbingi.79

Salutem80

P. Johansen

Aadress: V. a.
härra prof. dr. 
Hans Kruus
Kindral Põdra 17
Tartu

Saatja:  P. Johansen
Tallinna Linnaarhiiv

76 Tartu. Tartu linna-uurimise toimkonna korraldatud ja toimetatud. Tartu, 1927. Kruus kirjutas seal pikema 
ülevaate Tartu ajaloost 19. sajandil ja 20. sajandi algul, vt. lk. 120–172.

77 Mõeldud on Balti ajaloolaste esimest konverentsi Riias 16.–20. augustil 1937. Hans Kruus pidas seal ette-
kande: Der Kampf um die Ostsee als Aufgabe der Geschichtsforschung. – Conventus primus historicorum 
Balticourm. Rigae, 16.–20.VIII 1937. Acta et relata. Rigae, 1938, lk. 31–36. Pole teada, miks Johansen 
konverentsil ei osalenud.

78 Johanseni koostatud kaart „Padise kloostri ala asustamise areng a. 1200–1600” ilmus trükituna „Eesti ajaloo” 
II köites, lk. 73 ja 74 vahel voldituna.

79 Elbingis (praegu Elbląg Poolas) peeti 18.–20. maini 1937 Hansa Ajalooseltsi (Hansischer Geschichtsverein) 
60. aastakonverents (Pfingsttagung).

80 Tervitus (ld. k.).
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21.

Paul Johansen Hans Kruusile, 27. augustil 1937.
TA Arhiiv, 55.1.507, l. 22 (postkaart, käsitsi kirjutatud, originaal).

17/8 1937.

Armas prof. Kruus!

Augusti kuu hakkab lõpu poole minema. Ma ei julgenud seni kirjutada, sest teadsin, et Teil „Eesti 
Ajalugu” ja Läti ajaloo propaganda81 muret teeb. Aga nüüd on „Tallinna Koguteose” ajajärk! Juba 
õhtad on pikemad, mugav on lambi valgustuses teaduslikut tööd teha!! Kuidas olukord nüüd on, 
palju Teil juba valmis, palju puudub veel? Ma pean lähemal ajal linnavalitsusel aru andma töö senise 
käigu üle. Loodan Teie käest saada julgustavaid teateid.

Meie pole veel saanud „Eesti Ajaloo” II köidet.82 Kas see on hästi õnnestunud? Muu seas, kui-
das rahalise küljega on, kas pean osa rahast tagasi maksma, või saan veel paar senti? Padise kaardi 
eest ma õiguse pärast ka peaksin saama tasu, kuna see on nõudnud rohkesti eeltöid.

(l. 22p)
Kuidas muidu veetsite suve? Pühajärvel? Mulle rikkus laste sarlakihaigus ja kolimine uudesse 

korterisse kogu puhkust ära. Loodan Teid näha ka jälle kord Tallinna uuendatud linnaarhiivis, kus 
töötingimused hoopis paremad, kui seni. 

Parimate tervitustega
Teie
Paul Johansen

Aadress: V. a. 
härra. prof. dr.
H. Kruus
Kindral Põdra 17
Tartu

Saatja:  P. Johansen
Tallinna Linnaarhiiv

22.

Paul Johansen Hans Kruusile, 14. septembril 1937.
TA Arhiiv, 55.1.507, l. 23, 23p (käsitsi kirjutatud, originaal).

14/9 1937.

Armas härra professor!

Tänan Teie kirja eest. Natuke kurb, muidugi, oli kuulda, et „Koguteosega” asjaolud nii vilet-
savõitu on. Mul oli täna kõnelus Smetanin’iga,83 aga kuigi tema nii öelda linna nimel kiristas 

81 Ilmselt vihje kirjutisele: H. Kruus. Midagi on viltu meie vahekordades Lätiga. – Uus Eesti, nr. 228, 24. aug. 
1937, lk. 4.

82 Eesti ajaloo II köide ilmus trükist 1937. aasta septembri algupäevil. – Postimees, nr. 238, 4. sept. 1937, lk. 5, 9.
83 Vladimir Smetanin (1888–1945), Tallinna linna statistikabüroo juhataja, ühtlasi ka Eesti Linnade Liidu 

büroo juhataja.
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hammastega, siiski nõustus Teie ettepanekuga, kuid tingimusega, et Teie ka mingit uut tööd 
vahepeal vastu ei võtta, nõnda et meie saaksime täiesti kindlalt rehkendada termiiniga 1937 
detsember, võimalikult enne jõulu. Teate, ei tohi ju unustada, et see töö on seni olnud kõige 
paremini honoreeritav üleüldse ja et vastutasuks pole midagi olulist seni tehtud. See oleks ka 
meile, ajaloolaste perele, skandaaliks, kui niisugusel ainulaadsel juhtumil tuleks bankrott. Tallinna 
linn on ka Ajaloo Kapitali84 näol sammunud edurivis ja linn vääriks seda, et tema auks ka tehtaks 
tubli ja kiirem töö. Katsuge, palun, oma parimat ära teha ja võimalikult nüüd sellest viimasest, 
kõige viimasest, termiinist kinni pidada. Ka isiklikult võivad mulle raskused kaela langeda, kui 
nüüd sel aastal algust trükimisega ei tehta. Teie olete minu suur lootus, sest materjali käsitamises 
(l. 23p) ja olude kirjeldamises Teid nii pea keegi siin Eestis ei ületa. Sellepärast ma ei mõtlegi 
Teid vabastada oma ülesannetest. 

“Eesti Ajaloo” II köite sain, kuigi hilinemisega, kätte. Tüse ja kena teos, igatepidi korralik, 
igatahes sisuliselt. Paistab ainult, et piltide suhtes on väiklaselt kokku hoitud (halvad värvid!), 
ühtegi nii mõjurikast rekonstruktsiooni – nagu I köites Muhu linnuse piiramine – ei ole. Mündi 
ja mõõtude osas puuduvad tabelid. On märgata, et Tuulse ja Uluotsa osad on natuke liig kiiresti 
kokku klopsitud. Aga need on väiksed puudused. Kõige meeldivam on teose läbi ja läbi objektiivne, 
väärikas kirjaviis. 

Keegi nimetas Eesti Kirjanduse Seltsi majandustegelasi „vürtspoodnikuteks”, mul paistab 
tabavalt. Miks pärast ei makseta honoraari korraga välja, kui raamat juba ilmunud? Minu rahali-
sed mahhinatsioonid lähvad nüüd uperkuuti, sest ma lootsin saada natuke raha enne tulumaksu 
termiini. Kust võtta seda neetud raha-natukest!!? Et olud ka niisuguseks pidid minema. Kas ei ole 
siiski kuidagi viisi võimalik, et ma oma väikse resti – umbes 40 krooni, või selle ümber – võiksin 
erandina saada kätte kohe? Muide tõesti ei tea, kuidas täita oma kodaniku kohustusi. Kaardi eest 
10 kr. pole just palju, arvestades tööga, aga olgu. Sakslased maksid mulle oma kaardi eest (teate, 
see „Handwörterbuch”) 100 RMK. Poleks need kehvad ajad praegu, ma heameelega teeks niisugu-
seid töid tasuta. – Jah, lätlased! Need on, ma usun seda, nagu muistsel iseseisvusajal, ka nüüd eesti 
vabaduse kirstunaelaks. Teeme nagu Jaapan, võtame väevõimuga maad nende käest ära. Läti-eesti 
esimene koloonia. Minu nõuanne.

Alati seesama
tervitades

P. Johansen

23.

Paul Johansen Hans Kruusile, 14. detsembril 1937.
TA Arhiiv, 55.1.507, l. 24 (postkaart, käsitsi kirjutatud, originaal).

14/12 1937.

Väga austatud härra professor!

Kuidas käsi käib, Teie ja „Koguteose” käsi? Prof. Karling saatis nüüd oma osa, isegi Kenkmaa 
käest sain väikse jupikese, kas ka Teie töö kannab vilja? Palun, saatke lühike bülletään, minu käest 
küsitakse kogu aeg.

84 Eesti Ajaloo Kapital – Tallinna Linnavolikogu otsusega 1919 asutatud ja kuni 1940 tegutsenud fond (kuni 
1929 „Kapital autasuks parima eestikeelse ajaloolise teose eest”), mis auhindas paremaid Eesti, eeskätt 
Tallinna linna ajaloost trükitud teoseid ja toetas vastavaid ajaloouurimusi.
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Meie sõber Freymuth85 olevat haige, nii et Teie teda vist saunas ei näinud. Loodetavasti näeme 
jälle teineteist kunagi.

Salutem!
Teie 

P. Johansen

Aadress: V. a. 
härra. prof. dr.
H. Kruus
Kindral Põdra 17
Tartu

Saatja:  P. Johansen
Tallinna Linnaarhiiv

24.

Paul Johansen Hans Kruusile, 6. detsembril 1938.

TA Arhiiv, 55.1.507, l. 25 (postkaart, käsitsi kirjutatud, originaal).

6/XII 1938.

Armas härra professor!

Härra Smetanin helistab praegu ja tuletab „Koguteose” asja meelde. Mag. Kenkmaa suusõnalise 
teadaanne kohaselt Teie lubasite jõuluks (hiljemalt!) oma viimast osa valmis kirjutada. Kas on see 
nii – muu osa on varsti trükivalmis. Linnal on kindel kavatsus trükkimisega juba jaanuari kuu alul, 
kuid raamat trükki ei anta enne käsikirja täielikku valmimist (l. 25p), mida mina, redaktorina, 
pean ka õigeks seisukohaks. Rõõmustaksin väga, kui Teie oleksite nii lahke ja kirjutaksite mulle 
paar rida. 

Teie 
Paul Johansen

Aadress: V. a.
härra prof. dr. 
Hans Kruus
Pepleri 17
Tartu

Saatja:  P. Johansen
Tallinna Linnaarhiiv
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85 Ilmselt Otto Freymuth (1892–1953), baltisaksa bibliotekaar, Õpetatud Eesti Seltsi raamatukoguhoidja 
1920–1932 ja Tartu Ülikooli raamatukogu baltica osakonna juhataja kuni 1939.
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25.

Paul Johansen Hans Kruusile, 9. mail 1939.

TA Arhiiv, 55.1.507, l. 26 (masinkiri, originaal).

Tallinna Linnaarhiiv
9. mail 1939. a.
No /
Rüütli tänav 8/10

Armas härra professor!

Teie käsikirja viimast osa sain täna posti teel kätte ja avaldan Teile selle eest tänu. Härra Smetaniniga 
on räägitud ja arvatavasti saate lähemal ajal soovitud avanssi, kuigi mitte täies ulatuses, kuna lin-
navolikogu otsusega võib välja maksta ainult kuni 2/3 honorari üldsummast.

Mis puutub Teie kirjas mainitud veel puuduvasse ossa ehitustegevuse kohta, siis loodan, et 
sellega saab Statistika büroo ise toime. Kui ei, siis teatan Teile veel täiendavalt selle asja suhtes.

Parimate tervitustega
P. Johansen

26.

Paul Johansen Hans Kruusile, 16. aprillil 1964.
TA Arhiiv, 55.1.507, l. 27 (käsitsi kirjutatud, originaal).

Prof. Dr. Paul Johansen Jesteburgis, 16.4.1964
Hamburg 13
Haller str. 3a

Väga austatud härra professor Hans Kruus.

Suure huviga, õigemini põnevusega lugesin kohe pärast saamist Teie noorusaja mälestused läbi.86 
Suur aitäh! Lugemine muutus üleelamuseks, nii hästi oskate kirjutada oma saatust ning kogu sot-
siaalse miljöö. Ei aimanud, et Teie nii andekas kirjanik olete! Ei aimanud ka, et Teie nii õrnatun-
deline inimene olite. Sellega võrreldes olen mina paksu nahaga mees.

JJah, sünnimaa on meil ühine. Aga selle peale vaatamata on meie eluteede vahel väga suur 
vahe. Mina olin nii öelda Hübbe-härra poeg.87 Ka meie perekonnas oli kombeks, et teenijad (kuigi 
mitte kojamees) jõulupuu all kingitusi vastu võtsid. Koolis oli härraslik laiskus moodne, niisugust 
tuupimist, nagu külakoolis loeti alandatavaks. Pastorid olid enamikus liberaalse hoiakuga, mäletan 
neid sümpaatiaga, olgugi, et ka minule igapäevane palvetund tüütavaks muutus. 

Nüüd on mul palju asju selgemaks läinud, mis varem nagu mõistatuseks olid. Nägin Teid omal 
ajal hoopis vale valguses, arvasin, et olete umbes köstripoeg või kooliõpetaja poeg. Tee kirjanduse 

85 Ilmselt Otto Freymuth (1892–1953), baltisaksa bibliotekaar, Õpetatud Eesti Seltsi raamatukoguhoidja 
1920–1932 ja Tartu Ülikooli raamatukogu baltica osakonna juhataja kuni 1939.

86 H. Kruus. Sajand lõppes, teine algas. Mälestusi lapse- ja koolipõlvest. Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, 1964.
87 Osutus Tartu sakslasest ettevõtjale Friedrich Hübbele, kelle elumajade kojamehena töötas Hans Kruusi 

isa.
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ja teaduse poole oli nii siis Teil üsna raske ja vaevaline. Minu oma tee oli üsna kerge, peaaegu 
muredeta. Saatus on imelik. Mis mulle nagu kingituseks anti, pidite Teie nii suure vaevaga omale 
muretsema. Au Teile!

(l. 27p)
Loodetavasti olete nüüd oma saatusega rahul. Mina olen siin lihtne professor, akadeemikud 

meil pole. Tulemuseks on see, et aega ei jatku teaduslikuks tööks. Väga palju on veel pooleli. Kuid, 
nagu Teie vahest märkasite, oma sünnimaad ma pole unustanud.

Semestrid siin käivad hoopis teisiti kui Tartus. Praegu on veel vaheaeg, 1. maist peale algab 
suvesemester ja kestab 1. augustini (talvesemester 1.11. – 1.3.). Elan abikaasaga väikeses majas 
Lüneburgi nõmmel, 34 km Hamburgist eemal. Hamburgis on meil korter 9-korruselises majas. 
Lapsed juba täiskasvanud, olen juba vanaisa. 

Aprilli lõpul kavatsen lennata Soome. Mind kutsuti ettekandeks Turgu ja Helsinki.88 Teemiks 
on hansa kaubandus Vene sihis keskajal89 ning Saxo Grammaticus ja Ida-Baltikum.90 Arvan, et olen 
leidnud lahenduse küsimuses, kunas ja mil teel Saxo on saanud teateid Düna-äärsete maade, rah-
vaste ja seikluste kohta. Saxo esitab neid teateid ainult saga-kujul, väga fantastilises kostüümis.

Veel kord suur aitäh! Kahju, et vana Jānis Zutis on surnud.  Sain temaga tuttavaks Roomas 
ajaloolaste päeval. 

Parimat tervist ja kõike head.
Kui soovite mõnda raamatut, siis palun, kirjutage.

Teie
Paul Johansen

Jüri Kivimäe

1947
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89 Vrd.: P. Johansen. Der hansische Rußlandhandel, insbesondere nach Novgorod, in kritischer Betrachtung. 
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