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Eesti ajalookirjanduse 
külluslik aasta

 14. mail 2011 kuulutati Pärnus Koidula 
muuseumis välja 2010. aasta parim ajalooraa-
mat. Aasta parimat ajalooraamatut tunnustati 
sedapuhku juba kuueteistkümnendat korda. 
Seekordne preemiajagamine oli nii mõneski 
mõttes eriline. Esimest korda toimus üritus 
väljaspool Tallinna või Tartut ning esimest korda 
kandideeris preemiale nii palju teoseid – tervelt 
kaheksateist. Varasematest aastatest on silma 
paistnud 2001. aasta, kui nominente oli neli-
teist, samuti 2006. aasta, kui neid oli kaksteist. 
Seni on kõige vähem preemiakandidaate olnud 
1997. aastal – neli. Kaheksateist eestikeelset 
ajalooalast originaalteost on tähelepanuväärne 
saavutus, mis näitab, kui pingeliselt ja tulemusli-
kult töötavad eesti ajaloolased. Heade näitajate 
üle võib mõistagi ainult rõõmu tunda, eriti ar-

vestades, et kaheksateist raamatut ei peegelda 
ju ajaloolaste kogu tööd ega loomingut aastal 
2010. Kahtlemata elab eesti ajalookirjutus hetkel 
häid aegu. 

Aastapreemia juba piisavalt väärikale ajaloo-
le vaadates ei jää märkamata tõsiasi, et peaaegu 
pooled viieteistkümne aasta jooksul preemia 
saanud raamatutest on kirjastajana välja and-
nud Eesti Ajalooarhiiv. See on selge tunnistus 
nimetatud Ajalooarhiivi kirjastuse väga heast 
professionaalsest tasemest, oskusest valida 
avaldamiseks väärt käsikirju ning suutlikkusest 
teha nendest häid ja ilusaid raamatuid.

Seekordsete preemiale esitatud raamatute 
puhul torkab silma lähiajalooalaste tööde roh-
kus – seitse teost. Iseenesest pole selles muidugi 
midagi üllatavat, arvestades, et 20. sajandi aja-

Vasakult: Pärnu muuseumi direktor Aldur Vunk, Mart Kalm ja Inna Jürjo. Foto: P. Pillak
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lugu on hetkel üks kõige huvipakkuvamaid ning 
samas kõige rohkem uurimist ja tõlgendamist 
vajavaid valdkondi Eesti ajaloos. Tõsi on, et ka 
laiem ajaloohuviline publik ootab 20. sajandi 
keerulistest aegadest kirjutatud raamatuid 
iseäranis pingsalt. 

Seekordse aastapreemia nominentide hulka 
kuulub Mati Mandeli põnev käsitlus legen-
daarsest metsavennast Põhja-Pärnumaal Ants 
Kaljurannast – „Kogu tõde Hirmus-Antsust?” 
(Eesti Ajaloomuuseum, Tallinn, 2010). Jaak 
Pihlak tõstab oma raamatus „Karutapjad ja 
Vabaduse Risti vennad” (Viljandi Muuseum, 
2010) esile Baltimaade koostööd iseseisvate 
riikide loomisel, tähtsustades nii Eesti kui Läti 
Vabadussõja  sangareid. Mati Kröönströmi 
doktoriväitekirjal põhinevas monograafias
„Kaptenite ja leitnantide sõda. Eesti sõjaväe 
juhtkoosseis Vabadussõjas 1918–1920” (Täna-
päev, Tallinn, 2010) on tähelepanu all oluline 
periood Eesti lähiajaloost, uurimuses on leitud 
uudne lähenemisviis, mis võimaldab Vabadus-
sõja käigu tõlgendamisel põnevaid mõtte- ja 
teemaarendusi. Koguteos „Sõja ja rahu vahel” 
(II köide, Esimene punane aasta: okupeeritud 
Eesti julgeolekupoliitiline olukord sõja alguse-
ni, peatoimetaja Enn Tarvel, II köite toimetaja 
Meelis Maripuu, S-Keskus, Tallinn, 2010) on 
kaalukas osa ambitsioonikast kümneköitelisest 
sarjast. Raamat annab ammendava ülevaate 
esimesest Nõukogude okupatsiooni aastast 
Eestis ning teeb seda laiemas maailmaajaloo-
lises kontekstis. Reigo Rosenthali ja Marko 
Tammingi ühismonograafia „Sõda pärast rahu.
Eesti eriteenistuste vastasseis Nõukogude luure 
ja põrandaaluste kommunistidega 1920–1924” 
(juhtivtoimetaja Toomas Mattson, toimetajad 
Sirje Endre jt., nimeloend: Katre Koit, Piret Pää-
suke, SE & JS, Tallinn, 2010) on põhjalik teos, 
mille tugevuseks võib muu hulgas pidada asjalik-
ku, hästi kirjutatud ning adekvaatselt konteksti 
raame püstitavat sissejuhatavat osa. Tegu on hea 
ja üsna ammendava käsitlusega antud teemal. 
„Soomepoisid: võitlus jätkub. II maailmasõjas 
Soome armees võidelnud Eesti vabatahtlike 
ajalugu 1939–2010” (Mart Laar, Peep Pillak, 
Hain Rebas, Meelis Saueauk, Grenader, Tallinn, 
2010) on väärtuslik teos, mis võtab kokku varem 
ilmunu ja jätkab soomepoiste lugu sõjajärgsetel 
aastatel. Artiklite kogumik „Jaan Poska oma ja 
meie ajas. Artikleid ja mälestusi” (peatoimetaja 
Küllo Arjakas, tegevtoimetaja Anne Velliste, 
Tallinn, Konstantin Pätsi Muuseum) on põh-
jendatud tähelepanupööramine ühele olulisele 
Eesti iseseisvuse rajajale.

2010. aastal ilmus märkimisväärselt palju 
ka kunstiajaloolisi töid – neli teost. Tähele-
panuväärseks sündmuseks kujunes kindlasti 
Eesti kunsti ajaloo viienda köite ilmumine 
(Eesti kunsti ajalugu V. 1900–1940, koostaja 
Mart Kalm, Kultuurileht, Tallinn, 2010), mis 
esmakordselt käsitleb sellise põhjalikkusega 
olulist ajajärku Eesti kunsti arenguloos. Jüri 
Kuuskemaa, Aleksandra Murre, Mart Kalmu 
ja Kadi Polli ühistööna valminud raamat „Kad-
riorg: lossi lugu” (Tallinn, 2010) on põhjalik 
ja meeliköitev teos Eesti kultuuris ja ajaloos 
keskse tähendusega hoonest, selle saatusest 
läbi erinevate ajalooperioodide. Tiina-Mall 
Kreemi „Viisipäraselt ehitatud: luterlik kiriku-
ehitus, -arhitektuur ja -kunst Eestis Aleksander 
II ajal (1855–1881)” (Eesti Kunstiakadeemia, 
Dissertationes Academiae Artium Estoniae, 
5, Tallinn, 2010) on läbimõeldult piiritletud 
temaatiline süvauurimus, mis paistab silma nii 
põhjalikkuse, haarde kui ka üldistusjõu poo-
lest. Monograafia lisab hulgaliselt huvitavaid
andmeid ja pakub haaravaid tõlgendusi Eesti 
kultuuri ja ajaloo ühe sõlmajajärgu mõistmi-
seks. Kreemi töö on hea näide, et ka ülikooli 
dissertatsioonide sarjas ilmunud raamat võib 
olla kõrgel tasemel kujunduse ja teostusega. 
Tõnis Liibeki sisukas ja mitmekülgne uurimus 
„Fotograafiakultuur Eestis 1839–1895” (Tal-
linna Ülikool, Tallinna Ülikooli humanitaar-
teaduste dissertatsioonid, 24, Tallinn, 2010) 
näitab fotograafia arengut laiemas sotsiaalses,
kultuurilises ja majanduslikus kontekstis. Autor 
vaatleb muu hulgas nii fototehnika arengut kui 
ka fotograafia kunstilisi püüdlusi ja eesmärke,
huvitavat mõtlemisainet pakub foto kui ajaloo-
allika käsitlus.

Eraldi saab esile tõsta veel arheoloogiat, 
mida esindas seekord kaks teost. Terve autorite 
kollektiivi ühistööna valminud „Arheoloogia 
lugu Tartu Ülikoolis 1920–2010. The Story 
of Archaeology at the University of Tartu 
1920–2010” (V. Lang,  A. Mäesalu, A. Tvauri, 
H. Valk, A. Kriiska, M. Konsa, M. Lõhmus, E. 
Oras, H. Kaldre, M. Malve, Ajaloo ja arheo-
loogia instituut, Tartu, 2010) kujutab endast 
meeleolukat ning ilmekat, samas kompaktset 
ülevaadet arheoloogide tegemistest viimase 90 
aasta jooksul. Ülle Tamla koostatud kaheksa-
teistkümnest artiklist koosnev kogumik „Ilusad 
asjad. Tähelepanuväärseid leide Eesti arheo-
loogiakogudest” (Muinasaja teadus. Ajaloo 
Instituut, 2010) tutvustab tänapäeva arheoloogia 
võimalusi ainelise pärandi uurimisel, säilitamisel 
ja tõlgendamisel.

http://www.raamatukoi.ee/cgi-bin/sari?225
http://www.raamatukoi.ee/cgi-bin/kirjastus?299
http://www.raamatukoi.ee/cgi-bin/kirjastus?299
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Liigitades preemiale kandideerinud teoseid 
vormi järgi, ilmneb koguteoste suur osakaal 
2010. aastal ilmunud raamatute hulgas. Kok-
ku on neid viis: juba mainitud „Eesti kunsti 
ajalugu V”; ka Eesti ajaloo sarjas ilmus sama 
järjenumbriga köide („Eesti ajalugu V. Päris-
orjuse kaotamisest Vabadussõjani”, kirjutanud 
Andres Andresen, Ea Jansen, Toomas Karja-
härm jt.; tegevtoimetajad Toomas Karjahärm 
ja Tiit Rosenberg, peatoimetaja Sulev Vahtre, 
Ilmamaa, Tartu, 2010). Tegu on kauaoodatud, 
traditsioonilises stiilis koostatud käsitlusega 
Eesti ajaloo murrangulisest ajajärgust. 2010. 
aastal nägi trükivalgust veel teinegi pikka aega 
tehtud monumentaalne töö „Eesti kooli ajalugu” 
(2. köide. 1860. aastaist 1917. aastani. Autorid 
Aleksander Elango, Endel Laul, Allan Liim, 
Väino Sirk, koostaja ja toimetaja Endel Laul, 
toimetaja Veronika Varik. Teaduste Akadeemia 
Kirjastus, Tallinn). See on soliidne ja faktirikas, 
selge struktuuriga koguteos, mille temaatika on 
Eesti ühiskonna jaoks väga oluline ning raamatu 
sõnumil sellega laiem kõlapind. Aastapreemia 
nominentide hulka kuulus veel Pärnu Muuseumi 
eestvõtmisel koostatud ja Aldur Vungi toimeta-
tud koguteos „Pärnumaa. Loodus. Aeg. Inime-
ne. Ajalugu, keel, pärimuskultuur” (koostanud 
Pärnu Muuseum, peatoimetaja Aldur Vunk, 
Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, 2010), 
teine köide. Tegu on põhjalikest temaatilistest 
ülevaadetest koosneva koguteosega, mis lisab 
tähelepanuväärse panuse Eesti kultuuriliste 
regioonide interdistsiplinaarsesse uurimisse. 
Koguteos on ka eespool mainitud „Sõja ja rahu 
vahel II”. Iseenesest huvitav tõsiasi, et millegipä-
rast jõudsid mitmed koguteosed just 2010. aastal 
kas siis viienda või teise köite ilmumiseni. Mis 
võiks aga peituda selle põneva numbrimaagia 
taga, selle üle jäägu siinkohal spekuleerimata.

Klassikalist artiklikogumikku esindab peale 
juba mainitud Jaan Poskale pühendatud raa-
matu ja „Ilusate asjade” veel Tõnu Tannbergi 
ja Bradley Woodworthi koostatud „Vene im-
peerium ja Baltikum. Venestus, rahvuslus ja 
moderniseerimine 19. sajandi teisel poolel ja 
20. sajandi alguses” (II osa. Eesti Ajalooarhiivi 
toimetised 18 (25), Eesti Ajalooarhiiv, Tartu). 
Sellesse kogumikku koondatud artiklid tutvusta-
vad kõige värskemat uurimisseisu antud teemal 
nii Eestis kui ka välismaal.

Suhteliselt palju oli nominentide hulgas 
väitekirjadel põhinevaid monograafiaid või
dissertatsioone. Eespool on juba mainitud 
Mati Kröönströmi, Tiina-Mall Kreemi ja Tõnis 
Liibeki väitekirju-monograafiaid. Dissertat-

sioon on ka Aivar Põldvee Eesti rahvahariduse 
algusaega uuriv ning palju uudset materjali ja 
seisukohti sisaldav „Bengt Gottfried Forselius 
ja rahvahariduse lätted Eesti- ja Liivimaal” (TÜ 
Kirjastus, Tartu). Loodetavasti vormistab Põld-
vee oma uurimistulemused juba lähitulevikus 
terviklikuks monograafiaks.

2010. aasta parimat ajalooraamatut valis 
komisjon, kuhu kuulusid dr. Inna Põltsam-Jürjo, 
prof. Andres Kasekamp ja prof. Art Leete. Nii 
suure hulga raamatute seast parima väljasõelu-
mine ei olnud komisjonile kerge ülesanne. Lõ-
puks kujunenud otsus tuli üksmeelselt, kuid mit-
te ilma tõsise vaagimise ja kaalumiseta. Viimases 
etapis jäi komisjoni lauale kolm raamatut, mille 
hulgast pärast põhjalikku kaalumist otsustati 
preemia anda koguteosele „Eesti kunsti ajalu-
gu V” (koostaja ja toimetaja Mart Kalm). Tuge-
vat konkurentsi pakkusid „Sõja ja rahu vahel II” 
ning Tiina-Mall Kreemi „Viisipäraselt ehitatud”. 
Preemia pälvinud teos võlus komisjoni eelkõige 
oma otsingulisuse ja uudsusega. Hoolimata 
suhteliselt pikale veninud koostamisperioodist 
mõjub käsitlus värskelt. Rakendatud on julget 
lähenemisviisi, mis annab autoritele suure va-
baduse oma teemade käsitlemisel ning tekitab 
põneva sünergilise efekti. Kaetud on nii ajajärgu 
domineerivad kunstiarengu suundumused kui 
ka tollal marginaalsed, ent tänapäeva vaate-
punktist tähendusrikkad nähtused. Koguteose 
üldkontseptsioon on uuenduslik ning autorite 
kollektiivile on seatud kõrged nõudmised, mil-
lele suudetakse ka vastata. Põnev ja tähelepanu 
vääriv on seegi, et kunstiajaloolaste ja -teadlaste 
kõrval kaasati teose koostamisse tegevkunstnik-
ke. Komisjon on seisukohal, et just koguteoses 
„Eesti kunsti ajalugu V” saavad parimal moel 
kokku sügav sisu, põnevad tõlgendused, hästi-
loetav tekst ning kaunis kujundus.

Inna Jürjo
Andres Kasekamp
Art Leete


