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Valgustusajastu Balti 
provintsides: Indrek 
Jürjo pärand

Indrek Jürjo. Ideed ja ühiskond. Balti 
provintside mõtte- ja kultuuriloost 
18.–19. sajandil. Koostanud Inna 
Põltsam-Jürjo ja Tõnu Tannberg. Eesti 
Ajalooarhiiv, Tartu, 2011. 333 lk.

I ndrek Jürjo poolt läinud sajandil langetatud 
otsus asuda uurima Balti provintside kultuuri- ja 

mõttelugu valgustusajastul oli äärmiselt õnnestu-
nud ja samavõrra julge valik. Selle otsuse teosta-
mine ei nõudnud temalt mitte üksnes täielikku 
pühendumust ja suurt tööd, vaid ka institutsionaal-
set toetust. Oli õnnelik juhus, et pärast stuudiumi 
lõpetamist (ja sugugi mitte kohe) kutsuti Jürjo 
tööle TA Ajaloo Instituuti ning et tema andekust 
ja teemahuvi oskasid hinnata nii Ea Jansen kui hil-
jem ka Juhan Kahk. Oli ja on huvitav mõtiskleda 
selle üle, et Jürjo kui uurija eluloos on aastaid, kus 
ta oli esmajoones hõivatud lähiajaloo delikaatsete 
küsimuste lahtiharutamisega, kuid ta ei loobunud 
siiski kunagi vanast armastusest valgustusajastu 
vastu. Kui selle armastuse alguses oli ta kiindunud 
Saaremaa valgustaja Johann Wilhelm Ludwig von 
Luce tundmaõppimisse, siis polnud veel võimalik 
ennustada, milline perspektiiv noort ajaloolast 
ootab. Eesti historiograafia suhe valgustusajastu ja
-ideoloogiaga oli olnud peamiselt pragmaatiline, 
aitamaks ära seletada eesti talurahva vabanemist 
pärisorjusest ning põhjendamaks hilise valgustuse 
mõjutusi eesti rahvuslikule ärkamisele 19. sajandil. 
Laiem huvi valgustuse nähtuse vastu Baltikumis 
oli kas eksootiline või jäetud baltisaksa uurijate 
valdkonda. Eesti vaimukultuuri küpsusega 1930. 
aastate teisel poolel süvenes ka huvi Euroopa 
valgustusajastu ning Suure Prantsuse revolutsiooni 
vastu, mille juubelit 1939. aastal tähistati, kuid pea-
le tulnud maailmasõda hävitas need suundumused 
pikemaks ajaks.1 Selle põgusa historiograafilise
ekskursi taustal väärib järelemõtlemist, millistest 
puutepunktidest lähtus siis Indrek Jürjo, kui ta 
sisenes Luce, Hupeli, Petri ja teiste maailma. Kas 
saame sellele vastuse siin käsitletavast teosest?

1 P. Tarvel. Jooni valgustusajaloo olemusest. – Ajalooline Ajakiri 1937, nr. 4, lk. 145–168; P. Tarvel. Suur Prantsuse 
revolutsioon universaalajaloolise nähtusena. Revolutsiooni 150-nda aastapäeva puhul. – Akadeemia 1939,  
nr. 7(21), lk. 385–398.

2 I. Jürjo. Esinduslik teos Baltimaade kultuuriloost varasel uusajal. – Tuna 2004, nr. 4. lk. 151.

Indrek Jürjo postuumselt avaldatud raamat, 
mis koondab endas paremiku tema teadusartik-
litest, on väärikas hommage varalahkunud õpet-
lasele. Selle juhatab sisse Enn Tarveli hästi tasa-
kaalustatud laudatio, milles selgelt piiritletakse, et 
raamat on pühendatud ennekõike Balti provint-
side vaimu- ja mõtteloole valgustusajastul. Tarvel 
defineerib Jürjot kui baltisaksa mentaliteedi- ja
kultuuriajaloo (Geistes- und Kulturgeschichte) 
uurijat, kelle eesmärgiks oli selgitada eestluse 
põimitust baltisaksa kultuurimaailma, kuid 
möönab, et Jürjo polnud baltisaksluse ega selle 
kultuurimõjude apologeet. Mulle tundub aga, et 
neid määratlusi ütleb Tarvel kui rahvusliku ajaloo-
kirjutuse ja ajalookultuuri veendunud eestvõitleja 
teatava kõhklusega. Ta väidab otsesõnu, et artikli-
kogumik ei anna täit ülevaadet Jürjo uurijaspekt-
rist, sest teda pole võimalik mõista ilma panuseta 
lähiajaloo uurimisse. Aga võib-olla on Jürjo üldise 
ajaloomõtlemise tunnuseks hoopis tema väide, 
mille võiks tekstist välja tõsta: „Baltikumi aasta-
sadadepikkune tihe kultuurikommunikatsioon ja 
sümbioos Saksamaaga said esimese suure hoobi 
baltisakslaste lahkumisega.”2 Kuid pöördume 
tagasi valgustusajastu juurde ning jätame kõrvale 
lähiajaloo, mida kogumik Jürjo loomingulisest 
pärandist ei representeeri.

Kogumiku idee on hästi mõistetav – koon-
dada Jürjo valgustusajastu artiklite paremik 
üheks raamatuks ning editeerida see eesti keeles. 
Teose kaheteistkümnest kirjutisest on vaid esi-
mene – „Balti valgustusliikumine” – avaldatud 
eestikeelse käsikirja põhjal. Tegemist on Pärnus 
2002. aastal Jochmanni konverentsil peetud et-
tekandega, mille Jürjo mäletatavasti saksa keeles 
ette kandis. Kõik järgnevad kirjutised kogumikus 
on tõlked valdavalt saksa keelest ja ühel juhul 
prantsuse keelest. Nii on lahkunud ajaloolasele 
ulatanud oma abistava käe terve tõlkide konsort-
sium. Jürjo tööde tagasitoomine eesti keele- ja 
kultuuriruumi on tänuväärne saavutus ja suure-
jooneline žest. Eesti kultuurihuvilises ja asjatund-
likus lugejaskonnas on saksa keele oskus inglise 
keelega võrreldes nagunii tagaplaanile jäänud. 
Liiati pole infoküllasel Interneti-ajastul vastavate 
erialaajakirjade ja artiklikogumike ülesleidmine 
teadusraamatukogudest ka lihtne ülesanne. 
Jürjo teadusliku loomingu puhul võib tekkida 
küsimus, kas eesti ajaloolasel polnudki oma 
kirjutiste eestikeelseid algtekste. On teada, et ta 
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kirjutas enamiku neist töödest avaldamiskeeles; 
ta kirjeldas kunagi suurt vaeva, kui pidi tõlkima 
tagasi eesti keelde oma saksakeelse monograafia
August Wilhelm Hupelist.3 Saksamaal erialastes 
väljaannetes avaldamiseks mõeldud kirjutised 
Baltikumi valgustusest sisaldavad tal reeglina va-
jalikku taustainformatsiooni Balti oludest, mis on 
tänuväärne teadmine ka eesti lugejale. Ajalookir-
jutuse arengule vaatamata on näiteks 18. sajandi 
ajaloo tundmine Eestis rohkem unustusehõlmas 
kui aktuaalse ajalooteadmisena kasutusel. Seepä-
rast on Jürjo kogumik väga oluline täiendus Eesti 
ja Baltikumi ajalooraamatute riiulile. 

Kogumikust tuleb sisuliselt esile tõsta kaht 
väga originaalset ja õnnestunud kirjutist – „Lu-
gemisseltsid Balti provintsides valgustusajastul” 
(1990/1991) ja „Tallinna klubid valgustusajastul” 
(1997). Mõlemad lühiuurimused on vist Jürjo 
rahvusvahelise viitamise edetabelis esikohal, 
neid on kõrgelt hinnanud selle valdkonna uurijad 
Saksamaal – Otto-Heinrich Elias, Heinrich Bos-
se ja Henning von Wistinghausen. Esiletõstmist 
väärib rahvusvahelisesse teaduskäibesse läinud, 
algselt prantsuskeelsena ilmunud töö „Prantsuse 
revolutsiooni retseptsioon Baltimaadel” (2006), 
mida tuleb vaadelda Hupeli monograafia kõrval-
produktina. Uurimuslikult on väga põhjalik ka 
“Haridusreformid ja -diskussioonid Tallinnas 18. 
sajandi viimasel kolmandikul” (2011), mis hästi 
haakub Tallinna klubide ja lugemisseltside tee-
maga, kuid eraldiseisvalt sobib rohkem baltisak-
sa historiograafilise traditsiooni konteksti. Saksa
„tormi ja tungi ajastu” luuletaja Jakob M. R. 
Lenzi edasiseks tundmaõppimiseks on artikkel 
„Christian David Lenzi maailmavaade” (1994) 
väärtuslikuks täienduseks. Mulle imponeerib 
endiselt Saaremaa valgustaja Johann Wilhelm 
Ludwig von Luce retseptsioon Jürjo sulest, mida 
kogumikus esitab läinud aastal ilmunud värske 
saksakeelse versiooni eestindus. 

Järgnevad kolm ulatuslikku kirjutist hõlmavad 
rohkem hilisvalgustuse või isegi järelvalgustuse 
ajajärku. Asjatundlik ülevaade „Eestlaste rahvus-
lik ärkamine 19. sajandil – baltisaksa valgustuse 
teene?”, mis ilmus algselt 1995. aastal Nordost-
Archiv’is ja puudutab eesti rahvusliku ajaloo-
teadvuse üht hellemat teemat, võeti baltisaksa 
ajaloolaste poolt vaid rahulolevalt teadmiseks. 
Kui sama töö oleks ilmunud kuusteist aastat tagasi 
eestikeelsena, oleks see vist tekitanud diskussioo-
ni, kuid tänaseks on see kaotanud aktuaalsuse. 

Ehkki põhiküsimused, millele Jürjo osutab, on 
vaatamata pikale historiograafilisele traditsioonile
(Kruus, Jansen, Põldmäe, Laar) endiselt vasta-
mata. Pikem eriuurimus “Eestimaa Kirjanduse 
Ühing 1842–1918” on kindlasti parim kokkuvõttev 
käsitlus, mis sel teemal kirjutatud. Akadeemiliselt 
toimekas baltisaksa õpetatud selts Eestimaal 
(Estländische literärische Gesellschaft) on Balti 
hilisvalgustuse klassikalisemaid näiteid ning 
Jürjo oli parimaid asjatundjaid seltsi ajaloo alal. 
Kogumiku lõpetab minu oletuse kohaselt Balti 
järelvalgustuse perioodi kuuluv kirjutis „Reformid 
Eestimaa rüütelkonna arhiivis Esimese maailma-
sõja eelõhtul” (2009) – värske, uudne ja seni läbi 
uurimata teema. Kuna peamiselt vaadeldakse siin 
rüütelkonna arhivaari Paul von der Osten-Sackeni 
tegevust, oleks tema nimi võinud kajastuda ka 
kirjutise pealkirjas. Lugenud läbi kõik kaksteist 
kirjutist, võib retooriliselt küsida, kas see oli parim 
valik Jürjo selle valdkonna artiklitest? Vastus on 
kindlasti jaatav. Kes aga veel pole lugenud seda 
raamatut, sellele tuleb soovitada enne kätte võtta 
Jürjo Hupeli monograafia, et tulla siis tagasi ar-
tiklikogumiku juurde. Indrek Jürjo mälestuskogu-
miku lõpetab meeldivalt tema valikbibliograafia
ning esinemiste ja intervjuude loetelu.

Kõrge ja kiiduväärse hinnangu kõrval raa-
matule tervikuna jäi lugemisel silma näputäis 
pisemaid muresid, mida tuleb adresseerida teo-
se koostajaile, tõlkijaile ja toimetajale ja mitte 
autorile. Esiteks on raamatu koostajad lugejat 
kahjuks isiku- ja kohanimede loendist „sääst-
nud”. Teiseks tahaksin puudutada ajalooliste 
oskussõnade probleemi eesti keeles, mida on küll 
tõhusalt edendatud, ent ikka ja jälle kerkib esile 
küsimusi, eriti kui tõlkida saksakeelseid mõisteid 
eesti keelde. On teada et saksa Scholarch ei oma 
eestikeelset vastet ja seepärast on „skolarh” 
(lk. 28 jj.) hea valik (nii kasutas ka Jürjo Tunas 
2009), kuid seda üliharva esinevat mõistet oleks 
võinud tavalisele lugejale väikeses joonealuses 
märkuses seletada. Samuti tulnuks ühtlustada, 
et Hofmeister on „koduõpetaja” või „kasvataja”, 
eriti kui Jürjo on Hupeli-monograafias (lk. 37)
jäänud „koduõpetaja” juurde. Küsida võib, kas 
Turu katedraalkool pole siiski Turu toomkool, 
kas Generalarchiv für Livland pole pigem Liivimaa 
peaarhiiv kui üldarhiiv, kas Livländisch-Russische 
Beziehungen pole pigem Liivimaa-Vene suhted 
kui Liivi-Vene suhted, kas Kulturträgertum on 
pigem „kultuuritoomine” kui „kultuurikandlus” 

3 I. Jürjo. Aufklärung im Baltikum. Leben und Werk des livländischen Gelehrten August Wilhelm Hupel 
(1737–1819). Böhlau, Köln, Wien, 2006; Liivimaa valgustaja August Wilhelm Hupel 1737–1819. Riigiarhiiv, 
Tallinn, 2004. 
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Küsitavusi Jukka 
Tarkka monograafias 
Max Jakobsonist

Jukka Tarkka. Max Jakobson. Kylmän sodan 
diplomaatti. Toinen painos. 2010. 
Helsingi, Otava 319 lk.

Max Jakobsoni nimi on Eesti lugejale mõ-
nevõrra tuttav, olgugi et Eesti Entsüklo-

peedias see puudub. Selliste mitmeköiteliste 
raamatute  paratamatu tähestikuline ülesehitus 
oleks paisanud  Max Jakobsoni selle teatmeteose  
köitesse, mis kandis oma seljal veel kuldselt trü-
kitud tähti ENE ja mille märksõnastiku koosta-
sid  nõukogulikku maailmanägemist  arvestavad 
inimesed. Selle neljandas köites on kirjas seitse 
Jakobsoni – mõni neist meie jaoks õige vähe-
ütlev – kuid mitte Max Jakobsoni. Kummalisel 
kombel pole teda  isegi mitte EE täiendusköites, 
mis ilmus juba taastunud Eesti Vabariigi aegu, 
1999. aastal. Aga paljudele eestlastele on teada, 
et see mees oli president Lennart Mere poolt 
loodud rahvusvahelise komisjoni, mis uuris 
natside ja kommunistide poolt Eestis sooritatud 
inimsusevastaseid kuritegusid, esimees. Lisaks 
on õige mitu Max Jakobsoni raamatut, nende  
hulgas isegi 896-lehekülje paksune „XX sajandi 
lõpparve”, eesti keelde tõlgitud. (Soomes ilmus 
see kolmes köites pealkirjaga “Tilinpäätös”.) 
Minu lähem tutvus Max Jakobsoniga algas sel-
lest, et hea sõber Pekka Rope tõi mulle Soomest 
raamatu, mille kaanel imponeeriv portreefiguur 
ja pealkiri „Max Jakobson. Kylmän  sodan 
diplomaatti”. Pärast selle teose läbilugemist 
innustusin teemast ja lugesin ka mitut Jakobsoni 
eesti keelde tõlgitud raamatut.  

Läinud aastal Otava kirjastuse poolt juba tei-
ses trükis ilmutatud  Max Jakobsoni monograafia 
autor on riigiteaduse doktor Jukka Tarkka, kes 
on kirjutanud või toimetanud paarkümmend 
raamatut, millest suurem osa käsitleb Soome 
sõjajärgset ajalugu, viimasel ajal ka sõjasüüdluse 
küsimust. Kõnesoleva raamatu teeb Eesti luge-
jaile huvitavaks mitte ainult sellise amüsantse  
isiksuse nagu Max Jakobson avamine, vaid ka 
väga lai  ja üksikasjalik üldpilt Soome lähiaja-
loost. Ka on raamatu lehekülgedel kirjeldatud 
Max Jakobsoni kohtumisi maailmapoliitika 
säravamate nimedega, nagu John F. Kennedy, 

jne. Eesti keeles kirjutavad ajaloolased pole ikka 
veel kokku leppinud, kas kirjutada Saksa Rahva 
Püha Rooma (Keisri)Riik või Saksa Rahvuse 
Püha Rooma riik (lk. 203), sest selles pikas ni-
metuses esinev natio või Nation pole üks-üheselt 
mõistetav tänapäevase rahvusena. Tegemata 
etteheiteid Jürjo kogumiku viiteaparatuurile, 
võiksid ajaloolased lõpuks ometi ühisele meelele 
jõuda selles, kuidas esitada joone all arhiiviviiteid. 
Eestis avaldatud erinevates teostes ja ajakirjades 
olen kohanud vähemalt viit erinevat moodi kirju-
tatud, punktide ja kriipsudega vahelduvaid ver-
sioone, seega igas raamatus ja ajakirjas oma stiil. 
Niisamuti on keelikute ettekirjutused lühendite, 
kirjavahemärkide ja suure ning väikese algustä-
he tarvitamise osas tekitanud praktikas pigem 
segaduse kui süsteemi. Vast pole Jürjo kogumiku 
trükikiri kõige õnnestunum valik, aga trükipildis 
on võimatu eristada number “1” ja lehe lühendina 
“l” tähte. Selle tagajärjeks on kummaline komp-
romiss viidetes, kus lehekülje lühend on “lk” ilma 
punktita, lehe lühend “l” aga varustatud punktiga. 
Keelikute ettekirjutus ajakirjade pealkirjade jutu-
märkide ärajätmisest pole samuti lugejasõbralik. 
Siinses teoses on Bacmeisteri ajakirja Russische 
Bibliothek kirjutatud nii jutumärkides (lk. 73) kui 
ka ilma (lk. 70 jj.). Võrreldes suurte keelte – ing-
lise, saksa ja prantsuse – stabiilsete normidega 
teadustekstide vormistamisel, tundub eesti keele 
originaalne reeglistamine kahjuks ebapraktilisena 
ja segadust tekitavana. 

Usutavasti oleks Indrek Jürjo olnud sama 
meelt nende keelepruugi märkustega. Balti 
valgustajad tundsid suurt huvi kohaliku rahva 
keelekasutuse ja sõnavara rikkuse vastu, ning just 
siin näeme üht põnevamat ning viljakamat puute-
punkti valgustuse ideede ja kohaliku rahvakultuuri 
vahel. Me ei tea, kas Jürjo oleks oma uurimishu-
vide areaalis liikunud nende või teiste küsimuste 
juurde, kas ta oleks asunud taasavastama Herderit 
või lisanud oma nägemuse Rosenplänterist või 
hoopis Schultz-Bertramist? Need võimalikud 
huvid ja suundumused jäid realiseerimata, Indrek 
Jürjo profiili, pädevuse ja oskustega õpetlasele
pole eesti ajaloolaste ega kultuuriloolaste hulgas 
uut vahetust tulemas, tema kaotus on seepärast 
korvamatu. Heinrich Bosse vahendas lahkumis-
kirjas Indrek Jürjole tema enesemääratlust: “Es-
majärjekorras olen ma eesti ajaloolane, teisalt olen 
ma Balti ajaloolane ja viimaks olen ma ka saksa 
ajaloolane.” Sellele omapärasele tõdemusele võib 
lisada, et ta oli isikupärane ja mõtlev ajaloolane nii 
nagu „õpetlaste vabariigi” kodanikule kohane.

Jüri Kivimäe


