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Ajalugu ei ole kunagi liiga palju. 
Juubelijuttu Tõnu Tannbergiga

Pool sajandit on paras aeg heitmaks pilku käi-
dud teele ja samas mõtiskleda asjust, mis alles 
ees. Oskad Sa öelda, millal ja miks otsustasid 
üldse ajaloolaseks saada? Tegemist oli ju ajaga, 
mis vaateid minevikule tugevasti moonutas, 
või peituski üks põhjusi selles, et tahtsid teada 
saada, mis tegelikult toimus? Mis köidab Sind 
tänasel päeval ajaloos kõige enam?
 
Minu ajaloohuvi tekkis üsna hilja – alles kesk-
kooli viimastes klassides. Arvan, et selle huvi 
tekitamises on „süüdi” eelkõige mu tollased 
ajalooõpetajad Rakveres – Ülle Kõiv ja Jaan 
Nõmmik, kes minu jaoks tegid ajalootunnid 
põnevaks ja tekitasid huvi paljude sündmuste 
vastu neid ise edasi uurida. Nii sai minust ka 

Rakvere raamatupoe alaline külastaja ning 
pean tunnistama, et tänase päevani ei lähe ma 
naljalt raamatupoodidest neid väisamata mööda. 
Lisaks turgutas mu ajaloohuvi kindlasti ka üsna 
varakult juurdunud harjumus ajalehti ja ajakirju 
lugeda, mis väikeses külas ei olnud tavapärane. 
Eriti pakkus mulle huvi ajakiri Looming ning 
mäletan, et üheks mu lemmikrubriigiks olid Ülo 
Matjuse uusi raamatuid tutvustavad ülevaated. 

Kuid huvi ajaloo vastu ei tähendanud esialgu 
veel seda, et oleksin tõsiselt mõelnud ajaloolase 
elukutsele. Valikuküsimus aktualiseerus alles 
siis, kui keskkooli lõpetamine oli ukse ees ja 
tuli mõelda, mida edasi teha. Kuna ma olin 
kindalt otsustanud, et Vene sõjaväkke ei lähe, 
siis ei jäänudki muud tsiviliseeritud võimalust 
peale ülikooli mineku. Teised variandid – enda 
sandistamine, hulluks tunnistamine, kahe lap-
sega naise võtmine jne. – tundusid tupikteena. 
Kaalusin kahe variandi vahel – kas üritada sisse 
saada Tallinna Polütehnilisse Instituuti teedeehi-
tuse või Tartu Riiklikku Ülikooli ajaloo erialale. 
Lõpuks valisin Tartu ja sel lihtsal põhjusel, et 
sisseastumiseksamid tundusid sobilikumad (ei 
olnud matemaatikat).

Ülikooli sissesaamine ei olnud aga sugugi 
kindel, kuid võimaliku ebaõnnestumise pärast 
ma väga muret ei teinud, sest oli olemas plaan 
B, mis vähemalt aastaks vabastuse andis – tehni-
kakooli minek. Minul ei õnnestunudki esimesel 
korral ülikooli astuda, mistõttu veetsin igati 
kasuliku ja meeleoluka aasta Tallinnas 2. Teh-
nikakoolis, mille lõpetasin kiitusega telefonside 
ja radiofikatsiooni erialal. Eriti oluline oligi
tehnikakool lõpetada kiitusega, mis kindlustas 
ülikooli sisseastumise ainult ühe eksamiga (kui 
see oli 5) olenemata erialast, kuhu astuti. Mee-
nub, et kui esimestel päevadel oma tehnikakooli 
kursusekaaslastega tutvusin, siis selgus ehmatav 
tõsiasi – enamik oligi tulnud kiituskirja jahtima, 
eriala õppima olid tulnuid vaid üksikud. Teisel 
aastal läks sisseastumiseksam edukalt. Nii pää-
sesingi 1981. aasta suvel ülikooli ajalugu õppima 
ühe eksamiga ja minusuguseid tehnikakoolist 
tulnuid oli meie kursusel koguni neli, minule 
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lisaks veel Ago Pajur, Tõnis Lukas ning tänaseks 
kahjuks juba manalateed läinud Kaido Prink. 
See oli ühtlasi viimane aasta, mil sel moel sai 
tehnikakoolist mittetehnilistele erialadele õp-
pima minna. Lisaks oli meie kursus ka ülikoolis 
viimane, kust poisse sõjaväkke ei võetud. Seega 
võiks pisut utreeritult tõdeda, et polnuks tollast 
selget soovimatust (ja ka hirmu)  Vene sõjaväkke 
minna, siis ei oleks ma tõenäoliselt ajaloolase 
teed valinud. 

Sinu küsimusele – mis mind tänasel päeval 
köidab ajaloo juures – ei oska ma ühemõtteliselt 
vastata. Küllap on see seletamatu miski, mida on 
raske sõnadesse panna. Kuid kindlasti – ja ma 
laenan siin Sinu enda mõtet – on selles ka suur 
annus egoismi, sest ajaloo uurimine on suuresti 
ju ikkagi enda huvi rahuldamine. Ajalootüdi-
must ma vähemalt veel ei tunne.

Sinu uurimis- ja huvivaldkonnad teadlasena 
on olnud väga laialdased ning jätnud juba 
praegu nauditavalt sügava ja põhjaliku jälje 
Eesti ajaloomaastikule. Tulid ülikooli sooviga 
hakata uurima Liivi sõda, kuid juhendaja laitis 
selle kui ebaperspektiivika maha. Ometi oled 
siiani sõjaajaloole truuks jäänud ja alles hil-
juti ilmus Sinu monograafia „Eesti mees Vene 
kroonus”. Juba ainuüksi selle ajalised piirid on 
aukartustäratavad, ulatudes Põhjasõja lõpust 
kuni 1917. aastani. Samas oled andnud olulise 
panuse eesti kultuurilukku, leides arhiivist üles 
meie esimese ajalehe „kadunud” numbrid ning 
tegelenud põhjalikult nõukogude aja uurimi-
sega. Milline teema on Sulle endale olnud 
kõige südamelähedasem või pakkunud kõige 
suuremat rahuldust?
 
Ma ei usu, et mu jäljed Eesti ajaloomaastikul 
eriti sügavad oleksid, kuid loodetavasti päris 
olematu mu senine tegevus ka ei ole olnud. 

Gümnaasiumis tundsin huvi esijoones lähi-
ajaloo vastu. Aga jah, ka Liivi sõda oli samuti 
intrigeeriv sündmus. Kuid sõjaajaloo juurde suu-
nas mind lõplikult siiski ülikooliaegne juhendaja 
professor Herbert Ligi (1928–1990). See ei olnud 
minu teadlik valik, sest ülikooli ajalugu õppima 
asudes mõlkus mul meeles eelkõige 20. sajandi 
ajalugu, eriti aga Jossif Stalini surma asjaolud 
ja samuti Lavrenti Beria tegevus. Nimelt olin 
näinud „Suure Nõukogude Entsüklopeedia“ 
seda köidet, kust ei oldud L. Beria pilti välja 
rebitud (avalikes raamatukogudes olevates 
entsüklopeediates oli Beria pilt asendatud) ning 
sellest sai alguse minu huvi selle tegelase ja ka 
ajastu suhtes. 

Tartus stuudiumit alustades sai mulle siiski 
kiiresti selgeks, et tänapäeva mõistes lähiajaloost 
on mõistlik eemale hoida, mistõttu said mu esi-
meste kursusetööde teemadeks esimesel aastal 
Spartacuse ülestõus (juhendajaks dots. Märt 
Tänava) ja teisel Liivi sõda. Olin valmis Liivi sõja 
teemaga jätkama, kuid prof. H. Ligi laitis selle 
tõepoolest maha ning pakkus omalt poolt välja, 
et kas ma ei tahaks hakata uurima nekruti- ja 
maakaitseväekohustust Lõuna-Eestis 19. sajandil. 
Teadmata sellest teemast eriti midagi, nõustusin 
ning ei ole seda valikut tänaseni kahetsenud. Sel-
lest sõjaväekohustusealasest kursusetööst kasvas 
välja lõputöö, hiljem laiendatuna kolmele Balti 
kubermangule ja Venemaale ka doktoriväitekiri 
ning tänaseni püsiv huvi sõjaajaloo vastu. Kuigi 
jah, muutunud oludes olen viimastel aastatel roh-
kem pühendunud teemadele, mis mulle ülikooli 
astudes huvi pakkusid. 

Südamelähedased on mulle nii sõjaajaloo 
kui lähiajaloo teemad, konkurentsitut lemmik-
teemat või perioodi ei julgekski esile tõsta. Ka 
ülikooli ajal uurisin enda huvides ning tollaseid 
võimalusi arvestades lähiajaloo teemasid. Prof. 
Ligi ei teinud sellest probleemi, kui esitasin eri-
fondi taotluse selliselt, et sain lugeda raamatuid 
Talvesõja, Lev Trotski, Teise maailmasõja jt. 
teemade kohta. Arvan, et mitme teemaga tege-
lemine on aidanud vaimu erksamana hoida. Aga 
kui ikkagi mingi konkreetne südamelähedane 
teema nimetada, siis sobiks selleks üldnimeta-
jaks mu viimase raamatu pealkiri „Eesti mees 
Vene kroonus” vanemast perioodist ja lähiaja-
loost Jossif Stalini surma järgsed poliitilised 
olud NSV Liidus, tollane võimuvõitlus L. Beria 
tegevuse kontekstis.

Sinu uurimused tuginevad suures enamikus 
esmastele arhiiviallikatele, mida oled otsimas ja 
lugemas käinud lisaks Eestile ka Venemaa, Läti, 
Soome, Saksa ja Rootsi arhiivides. Töö algallika-
tega nõuab suurt visadust ja tahtejõudu, enne 
kui pingutus vilja kandma hakkab. Milline on 
Sinu võluvalem arhiivihirmu peletamiseks?
 
Arhiivipisiku sain külge ülikooli kolmandal 
kursusel, mil hakkasin regulaarselt külastama 
tollase Eesti NSV Riikliku Ajaloo Keskarhiivi 
(praegu Ajalooarhiiv) uurimissaali. See maailm 
võlus mind. Mitte ainult seetõttu, et ajaloodoku-
mendid osutusid põnevamaks, kui ette kujutasin, 
vaid ka see vaimne õhustik ja suhtlemine uuri-
missaali eripalgelise seltskonnaga oli ergastav ja 
innustav. Kahtlustan, et ka meie lähem tutvus 
algas arhiivi uurimissaalis.
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Arhiiviallikatega vahetu kokkupuutumine 
aitab minu arvates paremini sisse elada uuri-
tavasse ajastusse, dokumentide pisidetailidest 
on võimalik ammutada olulist taustateavet 
konkreetse sündmuse või isiku kohta. Töö ar-
hiiviallikatega sunnib tõsisemalt tegelema allika-
kriitikaga, seoseid leidma jne. – seega arhiivitööl 
on minu jaoks palju eeliseid. Korraliku uurimuse 
valmimiseks kulub tavaliselt tõesti üsna palju 
tagumiktunde ja püsivust, kuid selle korvavad 
suuremad ja väiksemad „arhiivileiud”, rahulolu 
teadmisest, et oled tänu arhiivimaterjalidele aru 
saanud inimese käitumise loogikast, sündmuse 
toimumise tagamaadest jne. Kui ma 1990. 
aastate keskel Peterburis Venemaa Riiklikust 
Ajalooarhiivist leidsin „kadunud ajalehe” – „Tar-
to-maa rahwa Näddali-Lehe” – kümme numbrit, 
siis sellega kaasnevat tunnet on raske sõnadega 
edasi anda, seda peab lihtsalt ise tundma. Sa-
masugust rahuldust pakuvad ka hoopis pisemad 
leiud ja avastused ning tiivustavad edasi uurima. 
Mõistagi on siinkohal elementaarne, et ollakse 
kursis ka teemakohase ajalookirjandusega.

Pean tunnistama, et erilist arhiivihirmu ei 
ole mul tekkinud. Võib-olla on siin põhjuseks 
tõsiasi, et pigem olen ma pidevalt tundnud krii-
pivat rahulolematust, et ei ole saanud piisavalt 
arhiivimaterjale uurida, sest alati on ikka muud 
kohustused ja tegemised, mis on oma aja võtnud. 
Ehk on see rahulolematus aidanud arhiivihirmu 
vaigistada. Samuti olen enamasti vältinud pike-
maajaliselt vaid ühesuguste allikate lugemist, 
kartes, et see nüristab tähelepanu. Ka näiteks 
pikemaajalistel lähetustel Venemaa arhiivides-
se olen alati töötanud erinevates arhiivides ja 
erineva materjaliga. Samuti on mulle tundunud 
oluline mingi konkreetse teema uurimisel õigel 
ajal joon alla tõmmata, s.t. mitte sellega lõputult 
edasi tegeleda, teisejärgulisi allikaid läbi tööta-
des uut sisulist kvaliteeti saavutamata.

Oled väga pika õpetaja ja õppejõu staažiga ning 
kirjutanud mitmeid õpikuid. Alustasid Pukas ja 
praegu loed loenguid Tartu Ülikoolis. Mida, kui 
üldse, on meil ajaloost õppida ja kas oskame 
seda teha? Mida tahavad noored inimesed 
ajaloost teada?
 
Ülikooli astudes välistasin esialgu õpetajaameti, 
kuna olin veendunud, et see mulle kuidagi ei 
sobi. Stuudiumi vältel, eriti pärast kooliprak-
tikat, muutsin siiski meelt ning olin ülikooli 
lõpetamise järel peaaegu 9 aastat täiskohaga 
õpetaja Puka Keskkoolis. Ma sain küll päevases-
se aspirantuuri, kuid vahetasin selle kaugõppe 

koha vastu ja läksin õpetajaks. Puka kasuks 
langes valik kahel põhjusel: seal sain perele 
kolmetoalise korteri ning korralik rongi- ja 
bussiliiklus Tartuga võimaldas ka arhiivis käia, 
et väitekirja jaoks materjali koguda. Side Tartuga 
oli minu jaoks äärmiselt oluline. Nii olidki mu 
päevad sisustatud hommikupoolikul tundide 
andmisega ning pärast lõunat olin juba Tartus 
arhiivis. Mõlemad väitekirjad – nii magistri- kui 
ka doktoritöö – valmisidki vastavalt 1992. ja 
1996. aastal n.-ö. õpetajatöö kõrvalproduktina, 
kuid kindlasti ilma sisulise allahindluseta. 

Õpetajaaega võiksin pidada omamoodi elu-
kooliks, mille kasutegur on olnud tegelikult väga 
suur. Ühtlasi oli see ka õpetaja jaoks väga põnev 
ja kogemusterikas aeg, kuna ühiskondlikud olud 
teisenesid väga kiiresti. Koolis tuli õpetada ilma 
õpikuta, mis andis õpetajale uskumatu tegevus-
vabaduse, millega aga loomulikult kaasnes ka 
vastutus. Kuid pikalt ainult oma konspektidele 
tuginedes muutus õpetamine üsna koormavaks 
ning palju aega läks tunnis kaotsi lihtsalt mater-
jali dikteerimisele. Seetõttu ei jäänud ma tollase 
tegevõpetajana kõrvale, kui päevakorrale tõusis 
uute kooliõpikute kirjutamine, mis kokkuvõttes 
on samuti väärt kogemus, mida pole põhjust 
kahetseda. 

Ajaloost on kindlasti õppida, kuid iseasi on, 
kas me tahame seda teha. Pigem on inimese 
loomus selline, et teadlikult eiratakse mineviku 
kogemust. Sellega ei taha ma väita, et peaksime 
tänasel päeval minevikku kopeerima. See tavali-
selt midagi head endaga kaasa ei too. Küll olen 
kindel, et mida paremini me oma ja maailma 
ajalugu tunneme, seda mõistlikumalt suudame 
ka tänapäeva kiirelt muutuvas maailmas asjako-
haseid otsuseid langetada ja respekteerida teiste 
valikuid. Mineviku kogemuste arvestamine ja 
oma ajaloo väärtustamine on ka eneseväärikuseks 
vajalikud, nende eiramine sünnitab pidetust.

Sinu aktivasse kuulub hämmastavalt viljakas 
töö mitmete ajalootoimetiste üllitamisel ning 
oled Tuna kolleegiumi liikme ja autorina innu-
kalt kaasas ajaloo populariseerimisel. Milliseks 
hindad Eesti ajaloo uurimise hetkeseisu? Kui-
das suhestub see naabermaade ja ülejäänud 
Euroopa ajalooga? Kas ajalugu on liiga vähe 
või liiga palju?
 
Erinevate raamatute ja kogumike koostami-
sele ja toimetamisele on viimastel aastatel 
tõesti päris palju aega ja vaeva kulunud. See 
on tegelikult üsna tänamatu töö, mis ka meie 
teaduse hindamise süsteemis väärtustamist ei 
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leia. Kuid sel tegevusel on mitu lisaväärtust: see 
pakub avaldamisvõimalusi noorematele, oma 
ajaloolase tee alguses seisvatele uurijatele ning 
võimaldab koostööd teha erinevate inimestega 
ja ka asutuste vahel. Koostöövõimet pean üld-
se väga oluliseks. Ilmselge on ka see, et seda 
tööd üksi ei teeks. Nii on näiteks Ajalooarhiivi 
väljaannete kõrge sisuline tase suuresti tagatud 
Helina Tammani, Katre Kaju ja Kai Tafenau 
professionaalsusega tekstide toimetamisel jne.

Eesti ajaloo uurimise hetkeseisu hindan 
üsna heaks, võrreldes meie lähinaabritega ja 
endiste Idabloki riikidega. Loomulikult on ka 
tõsiseid vajakajäämisi, paljud teemad ei ole 
käsitlemist leidnud, sisulist debatti on napilt 
ning seda n.-ö. puudujääkide rida võiks pikalt 
jätkata. Näpuga näidata on kõige lihtsam.  
Üldisema hinnangu andmisel on oluline laiema 
konteksti arvestamine, samuti ei tasu unustada, 
et vaba ajalookirjutamise aeg on meil siiski üsna 
lühikene olnud.  Sellegipoolest on hoolimata 
probleemidest kraadiõppesüsteem toiminud 
ja ajaloolaste järelkasvu ette valmistanud. 
Mitmed noorema põlve ajaloolased on kraadi 
kaitsnud välismaal ja tagasi tulnud. Uurimistöö 
tulemuste avaldamise võimalused on meil tege-
likult uskumatult head – regulaarselt ilmuvad 
ajakirjad Tuna, Ajalooline Ajakiri, Ajalooar-
hiivi toimetised, Tallinna Ülikooli „Acta” ning 
loomulikult ka ajakiri Akadeemia, lisaks veel 
muuseumide jms. väljaanded. Meil on eesrindlik 
arhiivisüsteem, mis on loonud uurijatele väga 
head tingimused teadustööks. Sellise arengu 
taga on tõsisasi, et Eestis suudeti 1990. aastatel 
väga kiiresti ja efektiivselt nõukogulik arhiivi-
süsteem desovetiseerida (nii teoorias, praktikas 
kui ka organisatsioonikultuuris). Kuidagi ei saa 
alahinnata ka Rahvusarhiivi panust teadus- ja 
publitseerimistegevuse edendamisel. 

Seega Eesti ajaloo tänast uurimisseisu 
ma väga mustades värvides ei näe. Küll olen 
seda meelt, et suhestumine naabermaade ja 
ülejäänud Euroopaga võiks olla tugevam ning 
integreeritum. Samas tunnen end puudutatuna, 
kui Eesti ajalooga tegelemist peetakse kodu-
uurimiseks. 

Aga Sinu küsimuse lõpuosale vastaksin liht-
salt – ajalugu ei ole kunagi liiga palju.

Mida ma Sinult küsimata jätsin või on midagi, 
mida sooviksid n.-ö. hingelt ära öelda?

Mul on hea meel, et Sa ei küsinud tulevikuplaa-
nide kohta, sest sellele küsimusele oleks raske 
vastata, sest ei meeldi veksleid välja jagada. 

Muret teeb kindlasti meie teaduskorralduse 
„etistumine”, universitase seljatamine massiüli-
kooli poolt, järjest süvenev humanitaaria alavää-
ristamine jne. Aga need küsimused sobivad vist 
paremini mõne teise jutuajamise teemadeks. 

Lõpetuseks tahan siiski öelda, et olen oma 
1980. aastate alguses tehtud valikuga rahul: 
ajalugu ei ole mulle ainult tööd ja leiba andnud, 
vaid ka perekonna ning parimad sõbrad.

Jääb üle soovida Sulle kõike kõrgemat meheikka 
jõudmisel ning jaksu ajaloopõllule uute vagude 
kündmisel! 

Margus Laidre


