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Ajalookirjanduse 
aastapreemia 
läks Anti Selarti 
koostatud 
teosele 
„Eesti ajalugu II.  
Eesti keskaeg“

Käesoleva aasta ajalookirjanduse aastapree-
mia žüriil (esimees dr. Aivar Jürgenson, liik-

med dr. Anneli Randla ja prof. Tiit Rosenberg) 
oli, mille üle päid ja vaata et ka piike murda. 
Preemiale kandideeris üksteist teost, millest 
mitmed väärinuks teistsuguse tähtedeseisu 
korral võidupärga. Raamatute nimekiri oli mit-
mekesine – seda nii kompositsioonilise elegantsi, 
teoreetilise mõõtme, töömahukuse kui ka stiili-
lise sära osas. Ja viimaks ka senise ühiskondliku 
kõlapinna poolest. Üks kerkis ülejäänute seast 
esile ühe, teine teise kriteeriumi järgi. 

Kuid kõigest järjepanu (autorite tähesti-
kulises järjekorras). Esitatud teoste nimekirja 
algusest leiab Riin Alatalu doktoritöö „Muinsus-
kaitse siirdeühiskonnas 1986–2002: rahvuslikust 
südametunnistusest Eesti NSV-s omaniku ahis-
tajaks Eesti Vabariigis”. Tegu on olulise uurimu-
sega, mis avab nii-öelda seesolija perspektiivist 
(autor on kauaaegne muinsuskaitse aktivist ja 
ametnik) muinsuskaitse problemaatikat, ase-
tades selle samas laiemasse ühiskondlike muu-
tuste konteksti. Autor on kasutanud rikkalikku 
arhiivmaterjali. Hea sulega kirjutajana on ta 
osanud luua sellest ladusalt loetava, kuid samas 
sisutiheda terviku. 

Tugeva teosena järgnes nimekirjas professor 
Jüri Andi monograafia „August Rei – Eesti
riigimees, poliitik, diplomaat”. Väärikas teos 
väärikast suurmehest, mis annab põneva sis-
sevaate Eesti ajaloo olulisse perioodi. August 

Rei tegevust kajastades avatakse pöördelisi 
sündmusi ja protsesse Eesti ajaloos: vabariigi 
ülesehitamist, kaotamist ja hilisemat alalhoid-
mist paguluses. 

Dr. Toomas Karjahärmi „Vene impeerium ja 
rahvuslus: moderniseerimise strateegiad” eristus 
teiste kandidaatide seast väga tugeva teoreeti-
lise mõõtme poolest. Teos on hästi liigendatud, 
autori nõtke ja terav sulg esitab süstemaatilise 
analüüsi erinevatest kaasaegsetest rahvus- ja 
impeeriumidiskursustest ning lahkab mitmeid 
ajaloo historiograafias olulisi mõisteid. Tegemist
on tervikliku käsitlusega, mis lisab uusi vaatenur-
ki autori varem ilmunud töödele. 

Greta Koppeli koostatud „Madalmaade 
kunst Kadrioru kunstimuuseumis” on küll vor-
mi poolest muuseumikogu kataloog, kuid oma 
analüütilisuse poolest tõuseb see esile teiste 
omataoliste seast. Kataloogi sissejuhatavad 
artiklid on temaatilise fookusega, mis aitavad 
Madalmaade kunsti kogu laiemalt mõtestada 
ning toovad välja uusi seoseid ja atributsioone. 

Dr. Mati Mandeli intrigeeriva pealkirjaga 
„Pitka ja pitkapoisid – legendid või tõelisus?” 
täpsustab mitmeid käibel olevaid seisukohti ja 
lisab omalt poolt uusi, tegeleb ekslike legendide 
ümberlükkamisega ja täidab lünki uuemas eesti 
sõjaajaloos. 

Professor Aadu Musta „Siber ja Eesti. Jala-
raua kõlin” toob käibesse rohket arhiivimaterjali, 
pikaaegse uurimistöö tulemusel mitmete maade 

Anti Selart premeeritud ajalooraamatuga. Foto: H. Tamman
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arhiivides on autor jõudnud seisukohtadeni, mis 
heidavad uut valgust rootslaste ja baltisakslaste 
rollile Siberi „moderniseerimisel”, samas seob 
veenvalt Eesti ajalooga seni vähe tähelepanu 
pälvinud isikuid. Värvikalt on lahti kirjutatud 
Siberi kui karistuspaiga roll ja olustik. Tähele-
panuväärsed on uued andmed esimeste Siberi 
eesti külade asustusloo kohta. 

Heiki Pärdi „Eesti talumaja lugu: ehitus-
kunst ja elu 1840–1940” on rikkaliku pildimater-
jaliga illustreeritud teos, mis uudsele materjalile 
tuginedes kirjeldab murrangulisi arenguid eesti 
taluarhitektuuris ja laiemalt talurahva argikul-
tuuris. Autor on nii ajaloo kui ka etnoloogia 
meetodeid kasutades sidunud ajaloolisi objekte 
ühiskondlike ja kultuuriliste muutustega. Raa-
mat on ladusas keeles ja kergelt loetav. 

Prof. Anti Selarti koostatud „Eesti ajalugu 
II. Eesti keskaeg” (autorid: Tiina Kala, Linda 
Kaljundi, Juhan Kreem, Ivar Leimus, Kersti 
Markus, Anu Mänd, Inna Põltsam-Jürjo, Erki 
Russow, Anti Selart, Marek Tamm, Heiki Valk) 
on terve uurijatepõlvkonna teadustulemusi 
esitav koondteos, mis ühtlasi annab ülevaate 
kaasaegsetest keskajauurimise suundumus-
test. Oluline on Eesti keskaja käsitlemine 
tunduvalt laiemas Euroopa ajaloo kontekstis 
ja interdistsiplinaarsus. Teos tõuseb teiste seast 
esile ka ülisuure vastukaja poolest. Raamat on 
tõstatanud kirgliku arutelu Eesti ajalookirju-
tuse olemusest nii erialaringkondades kui ka 
avalikkuses ja seeläbi tekitanud laiemat huvi 
ajaloo vastu.

Dr. Tõnu Tannbergi koostatud „Eesti 
ajaloost 19.–20. sajandil. Uurimusi historiog-
raafiast, allikaõpetusest ja institutsioonidest”
toob välja mitmeid uusi teadmisi. Tervitatav on 
eripalgeliste artiklite kogumiku puhul noorte 
autorite kaasamine. 

Dr. Marek Tamme „Monumentaalne ajalu-
gu” eristub teistest ajalooalastest raamatutest 
oma esseistliku stiili poolest, tegu on omamoodi 
kokkuvõttega autori vaadetest ajaloole ja selle 
rollile ühiskonnas. Raamat vahendab värskeid 
ideid, elavdab üldisi ajalooteemalisi diskussioo-
ne, toob mälupoliitika ja mälu-uuringute teemad 
meie ajalookirjutusse. Autoril on elegantsed 
mõttekäigud, teos on mõtisklev ja hariv. 

Veronika Variku koostatud „Tallinna hari-
duselu 1918–2010: üldharidus ja hariduskor-
raldus” on omamoodi teatmeteos, mis annab 
ülevaate Tallinna hariduspoliitikast, tihedate kir-
jeldustega on suudetud edastada ajastu hõngu. 
Raamatu suurim väärtus peitub allikmaterjali 
läbitöötamises ja faktoloogia kokkupanekus, mis 

on kindlasti hea alus edasistele analüütilistele 
uurimustele. 

Žürii liikmete üksmeelsel hinnangul eristu-
sid teiste seast kolm teost. Aadu Musta „Siber 
ja Eesti. Jalaraua kõlin”, „Eesti ajalugu II. 
Eesti keskaeg” ja Toomas Karjahärmi „Vene 
impeerium ja rahvuslus: moderniseerimise stra-
teegiad”. Kui kolme teose väljaselekteerimine 
sündis žüriis üksmeelselt, siis parima väljavalimi-
ne tekitas elavat arutelu. Otsuse langetamine oli 
äärmiselt raske – kõik kolm olid mõne parameet-
ri poolest teistest üle, kahtlemata oleksid kõik 
kolm ka preemiat väärinud, kuid seda reglement 
paraku ette ei näe. 

Ajalookirjanduse aastapreemia laureaadiks 
otsustati kuulutada Anti Selarti koostatud „Eesti 
ajalugu II. Eesti keskaeg” – kapitaalne teos, 
mille panus oma valdkonna uurimisse on vaiel-
damatult märkimisväärne ja mis harvanähtavat 
ühiskondlikku vastukaja tekitades on elavdanud 
huvi ajaloo vastu. 
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Anneli Randla 
Tiit Rosenberg


