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 V A R I A  

Ajalookirjanduse 
aastapreemia 
pälvis Aivar 
Jürgenson 

E esti ajalookirjanduse 2011. aasta preemia 
žürii, koosseisus ajaloodoktor Toomas Kar-

jahärm, professor Anti Selart ja allakirjutanu, 
seisis väga raskete valikute ees. Nentisime, et pole 
teost, mis seisaks teistest peajagu kõrgemal, kuid 
meie ees laual oli rõõmustavalt palju väga häid ja 
auhinna väärilisi teoseid, millest valida tuli vaid 
üks. Andsime endale aru, et 15 kandidaadi ja ühe 
preemia korral saame 14 vaenlast igal juhul. 

Žürii nägi ideaalina teaduslikku monograa-
fiat. Et selle väljaselgitamiseni jõuda, pidime
piiritlema oma ülesannet. Tundus õige, et anname 
auhinna elus autorile, väldime võimaluse korral 
juba suuri preemiaid saanud teoseid, sest pree-
miaid on vähe ja tore on esile tõsta seni märka-
mata jäänut, koostajatest eelistame neid, kes ise 
ka suure osa tekstimahtu produtseerinud. Kuna 
statuut nõuab originaalkäsitlust, siis leidsime, et 
dokumentide kogumiku valimis tekib see vaid 
osaliselt ja mitte võrdväärselt monograafiatega.
Populariseerivad ülevaated, mis on üks ütlemata 
tänuväärne töö, võiksid pääseda löögile, kui algu-
päraseid uurimusi pole esitatud. Tervitades aja-
looraamatute visuaalsuse tõusu, leiti et teadustöö 
puhul peaks tekst ja pilt olema omavahel mõtes-
tatud seoses. Seeria puhul nentisime, et raske on 
esile tõsta üksikut köidet, pealegi olukorras, kus 
raamatust ei selgunud, kas on veel lisa tulemas, 
ja samas mitmeaastane üritus tervikuna vääriks 
kindlasti mingit preemiat. Ühe-mehe-kogumike 
puhul, mis iseenesest on üks kiiduväärt juurduv 
komme, tekitas kõhklusi vastavus statuudile, sest 
suur osa sealseid artikleid on ju tegelikult varem 
ilmunud. Samuti jäi õhku, kuidas suhtuda teises 
keeles varem ilmunusse, mis eestikeelse lugejani 
jõuab vaatlusalusel aastal. 

Päris üksmeelele ei jõutud suhtumises dok-
toritöödesse ja nende alusel kirjutatud mono-
graafiatesse. Ühtepidi arvati, et preemia võiks
tulla järgmise, juba päris iseseisvalt kirjutatud 
raamatu eest, teistpidi aga võib mõni doktori-
töö olla nii tugev, et tast mööda vaadata ei saa. 
Võib-olla aitaks tuleva aasta žüriid, kui vahepeal 
statuuti täpsustataks.

Viimases ringis jäid premeeritu kõrval lauale 

kolm majalugu, mis kõik on väljapaistvad teosed. 
Tallinna Suurgildi ja gildimaja kohta põhjaliku 
koguteose avaldamine on Ajaloomuuseumile 
kindlasti saavutus ja kroon suurte restaureeri-
mistööde lõpetamisele. Eesti ühes tähtsamas 
hoones toimunu ja sellele raami andnud ehitise 
koos vaatamine on võimas, ent samamoodi jälgib 
maja ja seal kulgenud elu Ants Heina Sagadi-
raamat. Suurgildi ja tema maja kohta on olemas 
ulatuslikud allikad, Põhjala arhitektuuriloo suure 
mõistatuse Tartu Jaani kiriku kohta on need aga 
oluliselt napimad ja seetõttu tuleb järelduste tege-
miseks uurijatöös märgatavalt rohkem pingutada. 
Arvestades, kui palju põnevaid kontseptsioone 
Jaani kiriku kohta on Kaur Alttoa aja jooksul lans-
seerinud, siis oli ootushorisont veel kõrgemal ja 
loodeti kogu teadmise koondamist. Kui Suurgildi 
hoone ja Jaani kiriku puhul, mida on palju uuritud, 
tuleb autoril eelnevaga suhestuda – varasemate 
uurijate liig julgete järelduste paljastamine on alati 
olnud Kaur Alttoa tugev külg –, siis Ants Hein 
on esmauurijana saanud kujundada puhtalt oma 
käsitlusviisi. Palmse raamatuga aastaid tagasi lõi ta 
meie (arhitektuuri)ajalooteaduses täiesti uue, ühe 
mõisa loo žanri. Nüüd on aga raske vaagida, mille 
poolest oli Sagadi raamat parem Kiltsi või veidi va-
rasemast Koluvere omast, ühtemoodi nauditavad 
kõik. Suurgildi maja on nii suur tükk, et raamat jäi 
paratamatult ebaühtlaseks – siin on autoreid, kes 
tegid allikates pioneeritööd ega julgenud seetõttu 
veel üldistada, ning neid, kes oma varem uuritut 
said kokku võtta; on ideerikkaid autoreid ja neid, 
kes allikatest esmase narratiivi moodustavad. 

Pärjatud doktor Aivar Jürgensoni monograa-
fia „Ladina rahva seas. Argentina ja sealsed eest-
lased” võib esmapilgul tunduda traditsioonilise 
teemapüstitusena, sest on ju eestlaste ja kaugete 
kohtade vahelisi seoseid akadeemiliselt uuritud 
Olaf Klaasseni aegadest saadik. Ent raamatusse 
süvenemine näitab, kuivõrd erinev on ajalehe-
teadete noppimisele toetuv ning kohapealsete 
ulatuslike välitööde ja kaasaegsest teoreetilisest 
mõisteaparatuurist lähtuv kirjutamisviis. Aivar 
Jürgensoni suuresti üht omanäolist kujunenud 
identiteeti uuriv diasporaa-uurimus ammutab 
nii ajaloost, politoloogiast, geograafiast kui ka
sotsioloogiast, kuid uurides mikrotasandit, s. t. 
üksikinimest, jääb truuks etnoloogia vaatepunk-
tile. Järjest kandidaatide raamatuid lugedes 
selgus, et tema on üks kindlamalt kaasaegset 
teaduskeelt valdavaid ajaloolasi. 

Palju õnne laureaadile!

Mart Kalm, 
žürii esimees


