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Märkmeid teiselt kaldalt.
Ajaloo talumatu kergus

Jüri Kivimäe

A jaloomaastikul, mis paikneb ikkagi looduslikus ruumis, puuduvad aastaaegade vahetu-
mise ja ööpäevatsüklite kõrval kindlad ajalised pidepunktid. Kõik see, mida me tunneme 

sündmuste kronoloogia all, on inimeste loodud kord, juhtunu organiseerimine selleks, et aja 
kulgemises paremini orienteeruda. Imeline võime möödunud aegu ja sündmusi mäletada 
on antud meile üksnes unustamise abil, mälu toimib alati nende kahe vastandi koosmõjus.1 
Ma poleks olnud suuteline mäletama, millal hakkas ilmuma ajakiri Tuna, kui ma ei oleks 
oma raamaturiiulilt haaranud selle esimese numbri ja silmanud, et see kannab aastanumbrit 
1998. Kolmteist aastat tagasi, kuid see pole päris täpne, sest tol algusaastal ilmus ainult üks 
number, täismõõdus neli numbrit saavutati järgmisel, 1999. aastal. Et eestikeelse ajakirjan-
duse künklikule maastikule ilmus ja jäi püsima uus perioodiline väljaanne, mis nimetas end 
ajalookultuuri ajakirjaks, on tagasivaates tunnustust vääriv saavutus. 

Suure Pöörde ajal, seega minnes veel kümme aastat ajas tagasi, oli ajalugu sündinud ini-
meste silme all, siis tehti ajalugu ning ajalugu oli tulnud tänavale. Tollel tormilisel ajal tekkis 
eestlaste kultuuriloos enneolematu ajaloobuum, „valgete laikude” ja „mustade aukude” täit-
miseks ei jätkunud kutselistel ajaloolastel piisavalt energiat ega ka oskust, kõik ei soostunud 
üleöö hakkama püstolajakirjanikuks ning osa ajaloolasi otsustas lihtsalt vaikida. Et just pöörde 
aastail sündis Tartu Ülikooli ajaloolaste ringis kindel soov jätkata sõjaeelse Ajaloolise Ajakirja 
väljaandmist, tundub praegu iseenesestmõistetav, sellest oli räägitud juba vene ajal. Kuid on 
huvitav tõdeda, et ei taastatud ju Ajaloolist Ajakirja, vaid 1988. aastal ilmus maatriksprinteri 
trükise „Teaduslik-populaarne ajaloo almanahh Kleio” esimene number. Uus ajakiri suutis 
küll veidike leevendada „ajaloonälga”, kuid selle tegijad pidid võitlema rahapuudusega, mis 
kippus lõpuks jätkusuutlikkust ahistama. Tolsamal 1998. aastal, kui Tallinnas valmistuti Tuna 
sünniks, otsustati Tartus, et Kleio 23. numbri asemel hakkab lõpuks siiski ilmuma Ajalooline 
Ajakiri, mis sümboolselt sai vana järjepidevust arvestades ajakirja 100. numbriks.2 Kuid seegi 
restitutsioon polnud täielik, sest väljaanne kuulutati Tartu Ülikooli ajaloo osakonna ajakirjaks. 

1 Vt. sellest mõttekäigust lähemalt: T. Todorov. Les abus de la mémoire. Arlea, Paris, 2004, lk. 14. 
2 A. Must. Eesti akadeemilise ajalooperioodika järjepidevus: Ajalooline Ajakiri ja Kleio. – Ajalooline Ajakiri 

1998, nr. 1 (100), lk. 5–11.
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Akadeemiline Ajalooselts taastati Tartus 7. jaanuaril 1999. aastal ja pärast vahepealset pikemat 
pausi taasilmuma hakanud Ajalooline Ajakiri osutab mõnes numbris väljaandjana ka Ajaloo-
seltsi. Eestlaste tollase ainuma ajaloolaste oma ajakirja kannatuste aeg sai siis 1998. aastal otsa, 
polnud vaja enam tunda alaväärsuskompleksi keele- ja kirjandusteadlaste järjepidevalt ilmuva 
ajakirja Keel ja Kirjandus suhtes, kus tihtipeale võõrustati lahkelt ka ajaloolasi.

Mis siis toimus Eestis 1998. aastal, et ühtaegu ilmus Tartu ajakirja kõrvale uus võistleja 
– Eesti Arhivaaride Ühingu väljaandena sündinud ajalookultuuri ajakiri Tuna? Ajaloo ajakir-
jade ajaloo juurde tuleb lisada, et kui 1996. aastal lõpetas ilmumise Eesti Teaduste Akadeemia 
Toimetiste seeria „Humanitaar- ja sotsiaalteadused” (endise nimega „Ühiskonnateadused”), 
siis asus Teaduste Akadeemia reformimise käigus napilt ellu jäänud Ajaloo Instituut 1997. 
aastal välja andma mitte oma ajakirja, vaid aastaraamatut „Acta Historica Tallinnensia”. 
Nende väljaannete kogupildis on uusinstitutsionaliseerumise hõngu, lisaks Tartu ja Tallinna 
igivana vahekorra traditsiooni. 

Tuna algus oli põnev ja pretensioonikas. Juba ainuüksi ajalookultuuri manifesteerimine 
oli värske ja väljakutsuv idee. Selline mõtlemine vastas tollase kultuurimiljöö vajadustele, 
see märgistas avatust uutele ideedele, pürgimust leida valgustuslikke praktikaid mineviku 
käsitlemisel ning kindlasti ka selgelt sõnastamata taotlust väljuda rahvusliku ajalookirjutuse 
maatriksist. Ajalookultuuri mõiste oli maale toodud saksa ning mitte anglo-ameerika diskur-
susest. Mart Kivimäe juhtis aastal 2000 tähelepanu asjaolule, et ajaloolise massikultuuri ja 
teadusliku intellektualismi vastuolu on nii eesti kui saksa kultuuris samalaadne. Eesti puhul 
sedastas ta, et „postsotsialistlik ühiskond on pärast tõemonopoli kokkuvarisemist harjunud 
ootama ajaloolt kui teaduselt mingit alternatiivselt tõde” ning et sellises seisundis nõutati 
„õiget ajalugu”, mida käsitati kui „senisest adekvaatsemat pilti oma rahvast ja ühiskonnast”.3 
Kui Tuna juhatati sisse kavatsusega, et ajalookultuuri ajakiri tähendab nii arhiivimaterjalide 
publikatsioone ja tõsiteaduslikke analüüse arhiivindusteooriast ajaloofilosoofiliste vaatlusteni
kui ka diskussioone ja populaarseid ning alternatiivseid käsitlusi,4 siis oli see ühtaegu nii uue 
ajakirja tegevuskava kui ka lihtsam seletus ajalookultuuri mõistele. Seda täiendab ideeline 
soovitus, et „selles olukorras on mõistlik haarata kogu olemasolevat mitmekesisust ajalookul-
tuuri koondmõistega ülevalt alla, kvalifitseeritud teadmisest eri kontseptide näol kuni ajalugu
omal moel mõtestavate müüdipäraste piltideni välja”.5 Selliste tõdemiste taustal oli Tunal 
täita äärmisel lai tsiviliseeriv ülesanne, mis tundub tänagi ülejõukäivana, sest kuidas mahutada 
ühe ajakirja kaante vahele ja lasta koos eksisteerida ajalookultuuri erinevaid tasemeid, mis 
kahtlemata olid ja on esindatud Eesti ühiskonnas nii toona kui ka praegu. Oleks äärmiselt 
huvitav teada saada, kuidas võttis ajakirja lugejaskond vastu juhtiva saksa ajalooteoreetiku 
Jörn Rüseni mõttetiheda ja programmilise artikli „Ajalookultuur uurimisprobleemina”,6 ent 
vastust sellele küsimusele tõenäoliselt ei leidu. 

Terve plejaadi moodsa ajalooteooria- ja ajaloofilosoofiaalaste tekstide avaldamisega,
alates Fetscheri, Rüseni ja Koselleckiga kuni Ricoeuri, White’i, Ginzburgi, Burke’i, Hartogi 
ja teisteni välja, on Tunal olnud tähtis teesillutaja roll kaasaegse ajaloolise mõtte ja prakti-
kate tutvustamisel Eesti lugejale. Laiendades seda vaadet suurtele harivatele tõlkesarjadele, 
nagu „Ajalugu. Sotsiaalteadused” ja „Avatud Eesti Raamat” ning lisades siia märkimis-
väärselt suure hulga teoreetilisi artikleid Vikerkaares ja Akadeemias, võime veendunult 
väita, et enamik ajaloofilosoofilisi ja -teoreetilisi tekste, mis on aastakümneid mõjutanud

3 M. Kivimäe. Ajaloomõtlemise kolm strateegiat ja nende dialoogisuhted minevikuga (R. Koselleck – J. Rüsen 
– E. Nolte). Historismi muutumise, arendamise ja ületamise probleemid. TPÜ Kirjastus, Tallinn, 2000, 
 lk. 129.

4 O. Raun. Uue ajakirja mõttest ja eesmärkidest. – Tuna 1998, nr. 1, lk. 1.
5 M. Kivimäe. Ajaloomõtlemise kolm strateegiat, lk. 10.
6 J. Rüsen. Ajalookultuur uurimisprobleemina. Tlk. M. Kivimäe – Tuna 2001, nr. 3, lk. 82–90.
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ajaloolist mõtlemist ja ajalookirjutuse praktikaid kogu Lääne maailmas, on eestikeelses 
tõlkes kättesaadavad. Veel enamgi, nõudlikule asjatundjale on enamasti kättesaadavad ka 
tõlgitud raamatute ja artiklite originaalid ning kogu plahvatuslikult laienev tekstide maailm. 
Postsotsialistlikku konteksti arvestades toimus ju väike „keeleline pööre” – Lääne ajaloo-
teoreetilist mõtet ei loeta enam venekeelsete referatiivžurnaalide vahendusel, niisamuti kui 
ka Foucault tähtteost „Sõnad ja asjad” ei loeta vist enam 1977. aasta venekeelses (Slova i 
veštši. Progress, Moskva), vaid peamiselt ingliskeelses tõlkes. 

Kui palju marksismi ja/või leninismi ideid ja kontsepte oli Suure Pöörde eelõhtul kutse-
liste eesti ajaloolaste sõnades ja mõttes, on jäänud tänini selgitamata. Minu kolleege Toron-
to Ülikoolis on mõnikord huvitanud küsimus, kuidas õieti toimus Balti revolutsiooni järel 
ümberlülitumine teoreetilise mõtte vallas – lahkumine marksismi-leninismi platvormilt ja 
jõudmine uute ajalooseletuste ja -kontseptsioonide pinnale. 

Klassikute kohustuslik tsiteerimine, laenatud fraseoloogia ja klišeemetafoorid unustati 
üleöö, kuid mis juhtus mõtlemises ja mõistete atribueerimisel minevikusündmuste tõlgenda-
misel? Ei saa ju teadlikult laskuda triviaalsusse ning näha mõiste „klass” kasutamises mark-
sistliku ajalookirjutuse tonti. Lääne diskursus pole Max Weberi kasutatud „sotsiaalse klassi” 
mõistet hüljanud ega paremat terminoloogiat asemele pakkunud, pealegi tunnustatakse nii 
Marxi kui ka Weberit moodsa sotsioloogia ja sotsiaalajaloo alusepanijaina.7 Tagasivaates 
tundub, et enamikule eesti tsiviilajaloolastele (erinevalt defineeritavatest parteiajaloolastest) 
oli marksistlik retoorika ajalookirjutuses kattevarjuks oma kutsealal eksisteerimiseks, kuid 
seda oletust näilikust marksismist  tasuks tõsiselt uurida, selle asemel, et minevikku pilada 
või selle üle kohut mõista. 

Juhul kui see arvamus kas või osaliselt tõele vastab, siis koorub siit välja järgmine küsimus 
– millised olid need uued ajalookirjutuse teoreetilised ideed ja praktikad, mis taasiseseisvu-
mise järel käibele võeti ja ka kasutusele jäid? 

Lootus, et selleks võib olla Prantsuse „Annaalide” koolkonna ideoloogia hiline mõju, mis 
oli õigupoolest alanud juba vene ajal,8 õigustas end vaid suhteliselt piiratud kujul medievistikas, 
kuid mitte laiemalt. Annalistide kaudset mõju tuletab meelde mentaliteediajaloo retoorika, 
mida ajaloolaste töödes kohtab tänaseni, niisamuti argipäeva või argiajaloo (Alltagsgeschichte) 
viljelemine, milles kindlasti leidub Saksa ajalooteaduselt saadud tõukeid. Nõukogudeaegse 
historiograafia paremikku kuulunud talurahva ajaloo, sotsiaal- ja majandusajaloo tööd ilmu-
tasid suurt lähedust saksa sotsiaalajaloo koolkonna kontseptsioonidele, kuid Suure Pöördega 
toimunud ajalookirjutuse katkestus jättis kõrvale ka selle sõlmituse võimaluse. 

Seda, mis tänapäeval moodustab eesti ajalookirjutuse teoreetilise põhja, on pea võimatu 
kokkuvõtvalt üldistada. Olulisemate uurimisvaldkondade ja uuritavate perioodide vahel on 
väga suuri erinevusi. Keskaja uurijaid iseloomustab kõige suurem rahvusvahelistumise aste, 
mida paratamatult tingib nii uurimismetoodika kui ka uuritavate teemade koherentsus vähe-
malt üleeuroopalises ulatuses. Me leiame niisamuti äärmiselt põnevaid käsitlusi varauusaja 
kultuuri- ja sotsiaalajaloost, kus on endiselt hinnatud vana uurimistraditsiooni nõudlikkust 
ja elegantsi. Keerulisemaks muutub olukord 19. sajandi rahvusliku liikumise ajalooga, kus 
natsionalismi teoreetilist moodulit on üritatud testida kaasaegsete kontseptidega,9 kuid see 
pole paraku kõigutanud kruusiliku rahvusajaloo vundamenti. Mulle tundub, et kärsitu tä-

7 On mõneti üllatav, et Max Weberi üks peateoseid, krestomaatiline „Protestantlik eetika ja kapitalismi vaim” 
ilmus eestikeelses tõlkes alles 2007. aastal.

8 Vt. nt. ajaloolaste aabitsaks nimetatud tööd: M. Bloch. Ajaloo apoloogia ehk ajaloolase amet. Tlk. E. Tarvel. 
Eesti Raamat, Tallinn, 1983. 

9 E. Jansen. Cultural or Political Nationalism? (On the Development of Estonian Nationalism in the 19th 
Century). – A.-M. Kõll (Ed.). Time of Change in the Baltic Countries. Essays in Honour of Aleksander Loit. 
Stockholm, 2000, lk. 57–78.
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napäev paigutab enamiku vana ajalookirjutuse traditsioonist nietzscheliku antikvaarse mi-
nevikuhuvi alla, sest see, mis eesti ajalookultuuris tänapäeval loeb, pole mitte vana ajalugu, 
vaid lähiajalugu. 

Mida mõistetakse Eestis lähiajaloo all, kattub mingil määral saksa mõistega Zeitgeschichte 
ja ka inglise väljendiga Contemporary History, kuid tal on ka oma spetsiifika. Kui Tunas kasuta-
ti äsja lähiajaloo mõistet 20. sajandi ajaloo tähenduses, siis pole see eksitav, kuid võib lisada, 
et selle perioodi algus pole sugugi enam lähedal.10 Definitsioonile mitte mõeldes käsitab
ajalootekstide lugeja lähiajaloona küllap ennekõike 1930. aastaid, Teise maailmasõja perioodi 
ning sõjajärgset vene aega.11 Eesti moodne lähiajalookirjutus on temaatiliselt ja žanriliselt 
kirev ning ideeliselt ja teostuselt ebaühtlane. Olukorras, kus veneaegne ajalookirjutus oli lähi-
ajaloo vallas12 jätnud maha arvukalt „valgeid laike” või olid need rahvusliku ajalootunnetuse 
kohaselt tundmatuseni moonutatud ehk teenimas teleoloogilise maailmapildi huve, ei jäänud 
uue põlvkonna ajaloolastel muud üle, kui pöörduda tagasi vana rahvusliku ajalookirjutuse 
põhimõtete juurde. Rahvuslik-ratsionaalsest narratiivist kantud ajalooteaduse analüüsi on 
veel vara teha. Lähiajaloo historiograafilise kogupildi seisukohalt on Uues Eestis avaldatud
väga suur hulk tekste tüsedatest monograafiatest kuni üksikartiklite ja allikpublikatsioonideni
välja, selged kontuurid on alldistsipliinidena omandanud sõjaajalugu ja poliitiline ajalugu. 
Tunas avaldatud virtuaalse vestlusringi materjalidest jääb mulje, et lähiajaloo hädatarvilike 
uurimisteemade n.-ö. esimene ring on pea et ammendatud ning järgnevalt oleks tarvilik asuda 
paljude teemavaldkondade süvendatud uurimisele, seega minna teisele ringile. Esile toodi 
ridamisi teemasid, mida oleks vaja ning võiks eraldi käsitada, sealhulgas märgati vajadust 
liikuda ideede ajaloo suunas. Empiirilise uurimise kõrval ootavad lähiajaloos analüüsi nii 
„saksavaen” kui ka „veneviha”, poliitiline russofoobia ajalugu ei seleta.13 Huvitav oli tähele 
panna, et vestlusringis ei leidnud rõhutamist teoreetiliste kontseptsioonide arendamise va-
jadus. Võib-olla on selline pretensioon alusetu?

Jörg Baberowski küsis ühes hiljutises kirjutises provokatiivselt: kas ajaloolased vajavad 
teooriaid?14 Arutluse lõpus jõudis ta tõdemusele, et on olemas teooriad ja on olemas jutus-
tused (Erzählungen), ainult et teooriaid vajatavat selleks, et aru saada, et maailma hõlva-
miseks pole olemas rahuldavat meetodit, ning et need ei aitavat kaasa, et jutustada lugusid 
(Geschichten), kuid teooriad sildistavat need lood igal juhul. Aga kui sellise masendava tu-
lemusega ollakse rahuldunud, siis võib ajaloolase Baberowski järgi pingevabalt kirjutuslaua 
taha naasta, et kirja panna need lood, mida ta pidi kirjutama.15 Võib-olla on selles iroonilises 
mõttekäigus parasjagu tõtt, kuidas praktiseerivad ajaloolased oma tekste loovad. Olen kord 
aastaid tagasi sõnastanud, et praktiseeriv ajaloolane ei tööta kunagi selliselt, et tema töölaua 
paremal nurgal on allikad ja vasakul ajalooteooria raamatud. Paraku ei päästa see kujutluspilt 
ajaloolasi kimbatusest, sest neile esitatakse väljakutseid nii paremalt kui ka vasakult. 

Hayden White’i ideed „keelelise pöörde” kuulutamisest ajalookirjutuses olid jõudnud 

10 H. Tammela, O. Liivik. Kas Eesti ajaloos on endiselt „valgeid laike”? – Tuna 2010, nr. 4, lk. 129, joonealune 
märkus.

11 Vastumeelsusest ametliku ajalookäsitluse suhtes on rahva ajalooteadvuses Nõukogude aega mõnikord 
emotsionaalselt nimetatud ajaloota ajaks, see põhineb nähtavasti lihtsustatud arusaamal, et okupatsiooni 
tingimustes pole rahval oma ajalugu.

12 Ajaloolaste ametlikus žargoonis nimetati seda tollal kas „Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni järgseks”, 
„Nõukogude perioodi” või „sotsialismi perioodi” ajalooks.

13 Erandina vt.: O. Mertelsmann. How the Russians Turned into the Image of the „National Enemy” of the 
Estonians. – Pro Ethnologia 19. Tartu, 2005, lk. 43–58.

14 J. Baberowski. Brauchen Historiker Theorien? Erfahrungen beim Verfassen von Texten. – J. Baberowski 
(Hg.). Arbeit an der Geschichte. Wieviel Theorie braucht die Geschichtswissenschaft? Campus, Frankfurt/
New York, 2009, lk. 117–127.

15 Samas, lk. 126.
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eestikeelsesse kirjandusse veel enne, kui Tuna avaldas 2003. aastal White’i ühe kuulsaima 
artikli „Kirjandusteooria ning ajalookirjutus”.16 Vaevalt et see kirjutis tekitas laiemat vastu-
kaja ajaloolaste ringis, asjasthuvitatud olid seda kindlasti varem lugenud kas originaalis või 
muukeelses tõlkes. Aga ometi oli see omamoodi hiliseks tähiseks postmodernistliku mõt-
te jõudmisest eesti ajaloodiskursusesse. „Keeleline pööre” seisnes teatavasti arusaamas, et 
keel on nähtus, mis ise loob ja kujundab tegelikkust, järelikult kannab sama funktsiooni 
ka ajaloolase keel, milles ta oma tekste kirjutab ja niimoodi minevikku (re)konstrueerib.17 
Tegevajaloolaste hulgas on Lääne maailmas White’i ideede üle palju polemiseeritud, kuid 
tema lähenemise põhialuseid pole võimalik täielikult tagasi lükata, sest „keeleline pööre” tõi 
ajaloolaste teadvusesse tagasi tõsiasja, et ajalugu on ennekõike lugu ehk narratiiv.18 Hayden 
White’i kriitilistest ideedest on kiputud rutakalt järeldama, et kuna ajalookirjutuses tuleb 
paratamatult kasutada ilukirjandusele omaseid representeerimistehnikaid, siis pole ajaloolise 
ja kirjandusliku narratiivi (kujundliku) keele vahel põhimõttelist erinevust.19 Kuigi tegevaja-
loolased enamasti seesuguse quod-erat-demonstrandum-järeldusega ei nõustu, on moodsad 
teoreetilised tööriistad haaranud oma kätte toimekad kirjandusteadlased, kelle jaoks näiteks 
Jaan Krossi romaanide minevikupildid ja ajalookonstruktsioonid on Eesti ülesehitamise saaga 
ning vahetult seotud kollektiivse mälu ja identiteediloomega rahvuse tasandil. Moekate teoo-
riarelvade paljusus ning üha laiemalt leviv arusaam teadusliku diskursuse kõikelubatavusest 
suudab kiiresti toota paradoksaalseid kujutelmi. Kui näiteks postkoloniaalse seisundi tuvas-
tamisel rakendada enesekoloniseerimise teesi, mida on soovitatud „Noor-Eesti” ideestiku 
mõistmiseks (mis iseenesest on ahistooriline lähenemine), siis lubab enesekoloniseerimise 
ideele truuks jäämine väita, et esimene Eesti Vabariik oli postkoloniaalne riik, ning kogu 
arutelu suubub populistlikku nativismi, mille kohta leidub internetiavarustes peetava sissisõja 
kommentaarides piisavalt tõendeid. Ajalookultuuri niisuguses miljöös ei huvita enam kedagi, 
et ajaloolaste loomingust jääb palju teispoole klassikalist narratiivi definitsiooni ja osa kuulub
kindlasti mittenarratiivsete ajalootekstide hulka. Äärmustele ja voolavaile moodidele vaata-
mata on postmodernistlikest ideedest leitud palju rakenduslikke ideid ajalookirjutuse tarvis, 
„keeleline pööre” pakub häid võimalusi ajalookirjutuse ja -representatsiooni üle järelemõt-
lemiseks, rääkimata paljudest teistest „pööretest”, nagu „kultuuriline pööre”, „biograafiline
pööre”, „digitaalne pööre” jne.

Ajalookultuuri laias hoovuses aga pole kutseliste ajaloolaste häälel eriti suurt kõla ega 
vastukaja ning postmodernismi kontseptide copy-paste’i neile vaevalt saab ette heita. Kirjan-
duse ja ajaloo vahekord on läinud sajandi eesti kultuuriloos mitmel korral tekitanud teravaid 
vaidlusi, kuid kaasaja kultuuril on teistsugused, sotsiaalsed ja poliitilised tunnusjooned. Uue 
Eesti sotsiaalne ja poliitiline tellimus, postmodernistliku mõtte mõjutused ja ajaloo väljumi-
ne distsipliini raamidest (die Ent-Disziplinierung der Geschichte20) on tänases kultuurimiljöös 
enamasti andnud lugejaeelistuse ajaloolisele romaanile ajaloolise uurimuse ees. Kui eestla-
sed lugesid ära Umberto Eco „Baudolino”, siis ei tekkinud tormi ajaloolise tõe ja fiktsiooni
vahekorra üle ega arutletud kirjaniku licentia poetica rajajooni. Sofi Oksaneni „Puhastus”

16 H. White. Kirjandusteooria ning ajalookirjutus. – Tuna 2003, nr. 1, lk. 111–127.
17 Vt. lähemalt: E. Piirimäe. Keeleline pööre. – Keel ja Kirjandus 2008, nr. 8–9, lk. 589–603.
18 M. Tamm. Hayden White ja „keeleline pööre” ajaloofilosoofias. – Tuna 2003, nr. 1, lk. 129. Asjaolust, et

ajalood on väga sageli jutustused ehk siis narratiivid, on ajaloolased olnud teadlikud ammu enne „keelelist 
pööret”.

19 Tegelikult on see probleemistik White’il palju keerulisem, vt.: H. White. The Historical Text as Literary Ar-
tifact. – H. White. Tropics of Discourse: Essays in Cultural Criticism. The Johns Hopkins University Press, 
Baltimore and London, 1992, lk. 81–100.

20 F. R. Ankersmit. Die postmoderne „Privatisierung” der Vergangenheit. – H. Nagl-Docekal (Hg.). Der Sinn 
des Historischen. Fischer, Frankfurt am Main, 1996, lk. 204–209.
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tekitas Eesti avalikus meedias aga kirgliku vaidluse, solvumiste, sõnaduellide ja pahameele 
valanguid. Muide, kes sel teemal targu vaikisid, olid ajaloolased. Ühes arvamusavalduses 
jäi kõlama väide, et mõistagi on igal inimesel oma arusaam ajaloost – mõte, mis oleks nagu 
Frank Ankersmiti „mineviku erastamise” käsitlusest kopeeritud. Teisal apelleeriti arusaada-
valt ametliku ajalookirjutuse ebausaldusväärsusele, mis muutvatki isiklikud elulood teatud 
mõttes rahva ajalooks. Huvitav on märkida asjaolu, et üsna usutavalt polnud Sofi Oksanenil
mingit sihilikku pretensiooni kirjutada ajalugu,21 küsimus on ikkagi tema lugejates, kes leid-
sid, et Oksaneni kirjutatu on küll tõde, kuigi võib-olla mitte kogu tõde, või hoopis vastupidi 
– et Oksaneni versioon Eesti ajaloost on hollywoodlik melodraama. Kuid need on vaid mõ-
ned näited ajalookultuurist, 21. sajandi „ajaloopalavikust”, mis õhutab omaenda minevikku 
arhiveerima ja digitaliseerima,22 biograafiaid, autobiograafiaid ja mälestusi kirjutama ehk siis
ühise nimetaja all „mälukultuuri” harrastama. Eestlaste „mälubuum” pole sugugi unikaalne, 
sama vaimustus on pretsedenditult vohanud üle maailma ja toonud kaasa sügava muutuse 
traditsioonilises suhtumises minevikku. Harrastusajaloolased ja perekonnaloo uurijad nii 
Eestis kui ka mujal maailmas on pühendunud „perekonnapuude” kasvatamisele paberil 
ja võrgumaailmas, elulugude kirjutajad on oma eluõhtul kirja panemas ammumöödunud 
sündmusi nende endi ja lähedaste elus. See ongi tõeline ja pidevalt kasvav „mälutöö”, mis 
nõutab endale kohta ja tunnustust suure ajaloo kontekstis. Ingliskeelses elulookirjandu-
ses on tihtipeale korratud suure šotlase Thomas Carlyle’i sententsi „biograafia on ainuke
tõeline ajalugu”, kuid paraku ei moodusta eesti elulugude kogusumma veel Eesti ajalugu 
tervikuna ja elulugude teaduslikul uurimisel tuleb tallata ajaloo uurimise okkalist rada. 
Mida pakub elulugude kompendium Eesti ajaloo suurele jutustusele või siis metanarratiivile 
(saksa Meistererzählung, inglise master narrative), kas ta lisab rahvusajaloo kaanonisse ilusat, 
heroilist või kurba ajalugu, looritab selle trauma värvidega ehk pakub globaaleestlust, vajab 
juba täna arutlemist.

Minevikukäsitlemise teisenemise käigus on hakatud küsima, kelle oma on või õieti kellele 
kuulub ajalugu. Küsimus ise on kunstlikult seatud, selle saab retoorilise spekulatsioonina 
tagasi lükata, kuid ajalookultuuri seisukohalt on sel siiski metafooriline tähendus möödaniku 
rekonstitueerimisel. Natalie Zemon Davis, kes kirjutas sellest juba kümmekond aastat tagasi, 
lükkas tagasi arvamise, nagu kuuluks rahva oma ajalugu rahvale, lisades, et ajalugu pole ka 
Lääne (tsivilisatsiooni) omanduses ning ajalugu ei kuulu ega või kuuluda ka kutselistele aja-
loolastele ja et ajalugu on nagu kingitus meie eelkäijailt ja selle kingituse saamiseks peame 
tööd tegema, kuid me ei saa seda omada.23 Sarnase mõttekäigu esitas Margaret MacMillan, 
kes väitis, et loomulikult ei kuulu minevik ajaloolastele, see kuulub meile kõigile, ent aja-
loolased on paremas seisundis kui enamik amatööre, paremini treenitud esitama küsimusi, 
leidma seoseid, koguma ja uurima tõendeid.24 Innustatud Eesti ajalookirjutuse ajaloo eri-
palgelisusest, selle katkestustest ja püsijoontest, sõnastas Marek Tamm omakorda küsimuse 
„Kellele kuulub Eesti ajalugu?”, millega püüdis näidata, et Eesti ajaloo edasise uurimise 
sihiks oleks vanadest (rahvuslikest) tõlgendusstampidest vaba käsitlus, mis ei aseta ennast 
uuritava ainesega pärilussuhtesse, sest ajalugu kuulub kõikidele.25 

Nende moraalsete imperatiivide najal ei saa sõnastada pragmaatilisi skeeme uue aja-

21 Teisal rõhutab Oksanen pretensioonikalt, et dekolonisatsiooni abil tuleb vabaneda okupatsiooniajaloost, mis-
tõttu Eesti ajalugu polevat veel omahäälselt kirjutatud Euroopa ajaloo osaks. Vt. S. Oksanen, I. Paju (koost.). 
Kõige taga oli hirm. Kuidas Eesti oma ajaloost ilma jäi. – Eesti Päevaleht, Tallinn, 2010, lk. 19, 548.

22 S. Kattago. Oleviku hauakaevajad. – Postimees 22.01.2011.
23 N. Zemon Davis. Who Owns History? – A. Ollila (Ed.). Historical Perspectives on Memory. SHS, Helsinki, 

1999, lk. 19–34, siin eriti lk. 34.
24 M. MacMillan. The Uses and Abuses of History. Viking Canada, Toronto, 2008, lk. 45.
25 M. Tamm. Kellele kuulub Eesti ajalugu? Sissejuhatavaid märkmeid. – Vikerkaar 2009, nr. 7–8, lk. 66.
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lookirjutuse sünniks, pigem tuleb rahulduda salliva teadmisega, et nii nagu meil on palju 
elulugusid, on meil ka palju ajalugusid. Nende ajalugude integreerimine üheks tervikuks 
võib osutuda väheviljakaks ning -loominguliseks ettevõtmiseks, sest maailm meie ümber, ja 
meie sealhulgas, muutub kiiremini, kui oskame arvata. Me peame tunnistama, et moodsas 
maailmas süveneb spetsialiseerumine üheskoos moodsa kommunikatsioonivõrgustikuga ning 
et selle maailma haridusmaatriks ei vaja enam laia profiiliga universaalteadlast, vaid eksperti,
spetsialisti, kes Jürgen Mittelstrassi teravmeelse tähelepaneku kohaselt „teab üha enam aina 
vähemast, on maabunud universaalsuse vastaskaldal ja otsib seda üksikasjadest, mis tähenda-
vad tema jaoks tervikut”26. Sellise juba toimiva protsessiga haakuvad saksa sotsioloogi Helmut 
Willke ideed uuest atoopilisest ehk „kohatust” ühiskonnast, mis sünnib globaliseerumise, 
digitaliseerimise, ülemaailmse võrgustumise ja vastastikuse sõltuvuse, globaalsete kommu-
nikatsiooni infrastruktuuride, ülemaailmse real-time-reporting’u ja teiste tegurite ühismõjus 
ning muudab suveräänse rahvusriigi möödunud sajandi mälestusesemeks (Erinnerungstück).27 
On ennustatud, et tänapäeval võrgustiku abil üha rohkem kommunitseerivas maailmas leiab 
meie silme all aset tööstusrevolutsiooniga võrreldav nihe, mis muudab tundmatuseni meie 
eluilma.28 Nende muutuste tulevat ja tegelikku mõju on veel raske ennustada, ent nad võivad 
osutuda kiiremaks, kui eestlaste ajalookultuuri ja -kirjutuse tänased argimured seda tunnista-
da tahavad. Kuigi me elame selles „pöörduvas” maailmas, kus kommunikatsiooni plahvatuslik 
kasv on teinud teadmiste ookeani kättesaadavaks pea kõigile, on ajalooteadmised kaotamas 
oma tähendust minevikunähtuste peegeldamisel, sest massimeediale on atraktiivsem toita 
avalikkust ajaloo kui müüdiga, kui ilusa muinasjutuga,29 mis üha enam kaugeneb teaduslikust 
diskursusest.

26 J. Mittelstrass. Ülikooli tulevik. – Akadeemia 2011, nr. 1, lk. 4.
27 H. Willke. Atopia. Studien zur atopischen Gesellschaft. Suhrkamp. Frankfurt am Main, 2001, lk. 122.
28 H. Kalmo. Lõimumise võimalikkusest võrguühiskonnas. – Sirp, nr. 45, 02.12.2010.
29 Mitte selles mõttes nagu Tunas üheksa aasta eest kirjutati: E. Tarvel. Ajalugu kui kaunis muinasjutt. – Tuna 

2002, nr. 2, lk. 4–10.
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