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Teooriad ja faktid 
ajaloos.

 Intervjuu  
Chris Lorenziga*

Marek Tamm

C. F. G. (Chris) Lorenz (s. 1950) kuulub 
tänapäeva huvitavaimate ja olulisimate 

ajaloofilosoofide ja ajalookirjutuse ajaloo uuri-
jate hulka. Ta õppis majandust, sotsioloogiat, 
ajalugu ja antropoloogiat Amsterdami ülikoolis 
ja kaitses sealsamas filosoofiadoktori kraadi
1987. aastal. 1989–2004 oli ta ajaloofilosoofia
professor Leideni ülikoolis; praegu töötab ta 
Saksa ajalookultuuri professorina Amster-
dami Vabas Ülikoolis (Vrije Universiteit) ja 
on alates tänavu septembrist külalisprofessor 
Ruhri ülikoolis Bochumis. Ta on varem ol-
nud külalisprofessor Grazi ülikoolis Austrias 
(1999), Erfurdi ülikoolis Saksamaal (2000), 
Stellenboschi ülikoolis Lõuna-Aafrikas (2003) ja 
Michigani ülikoolis Ann Arboris, USA-s (2005). 
Lisaks arvukatele artiklitele ajaloofilosoofia eri
tahkudest on Lorenz kirjutanud põhjaliku üld-
käsitluse tänapäeva ajalooteooriast, mis ilmus 
hollandi keeles 1987. aastal – „De constructie 
van het verleden. Een inleiding in de theorie van 
de geschiedenis” („Mineviku konstrueerimine. 
Sissejuhatus ajalooteooriasse”). Praegu töötab 
ta selle uue ingliskeelse versiooni kallal. Aastail 
2003–2008 osales ta Euroopa teadusfondi finant-
seeritud ulatuslikus uurimisprojektis Euroopa 
rahvusliku ajalookirjutuse võrdlevast ajaloost 
(Representations of the past: The writing of 
national histories in nineteenth and twentieth 

* Intervjuu ingliskeelne algversioon on ilmumas ajakirjas Rethinking History (2014). Uurimistööd toetas IUT3-2.
1 C. Lorenz. History and theory. – The Oxford history of historical writing. Toim. D. Woolf. 5. kd: Historical 

writing since 1945. Toim. A. Schneider, D. Woolf. Oxford University Press, Oxford, 2011, lk. 17. Vt. ka  
C. Lorenz. History, Theories and methods. – International encyclopedia of the social and behavioral sciences. 
Toim. N. J. Smelser, P. B. Baltus. 10. kd. Elsevier, Oxford, 2001, lk. 6869–6876.

2 C. Lorenz. Historical knowledge and historical reality. A plea for „internal realism”. – History and Theory 
1994, nr. 33/3, lk. 297–298.

century Europe), mille raames on tema kaas-
toimetamisel ilmunud terve rida olulisi kogu-
teoseid, sh. „The contested nation. Ethnicity, 
religion, class and gender in national histories” 
(2010), „Nationalizing the past. Historians as 
nation builders in modern Europe” (2010) ja 
„Popularizing national past. 1800 to the present” 
(2012). Lorenzi tekste on tõlgitud paljudesse 
keeltesse, esindusliku valiku tema uuematest 
artiklitest pakub poolakeelne kogumik „Prze-
kraczanie Grani. Esejez filozofii historii i teorii
historiografii” (2009), mis lähiajal on ilmumas
ka hiina ja hispaania keeles.

Marek Tamm: Hiljuti ilmus teilt artikkel, mis 
kõneleb ajaloo ja teooria vahekorrast viimastel 
aastakümnetel ja mis nüüd on tehtud kättesaa-
davaks ka eestikeelsele lugejale. Sellega seoses 
on hakatuseks sobiv küsida teie arvamust aja-
looteooria vajalikkusest ja funktsioonist. Oma 
artiklis te ei kirjelda praegust asjade seisu just 
vaimustunult, kui nendite, et „ajalooteooria on 
siiani jäänud väikesearvulise filosoofide ja „ref-
lekteerivate tegevajaloolaste” ringi erialaks”.1 
Samas olete aastaid tagasi põhjendatult öelnud, 
et „ajaloo tegemine on märksa filosoofilisem
tegevus, kui enamik ajaloolasi arugi saab, ja selle 
fakti teadvustamine võiks parandada ajalootee-
malise arutelu haaret ja kvaliteeti”.2

Chris Lorenz Tallinna Ülikoolis 03.11.2011. 
Foto: L. Luhats
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Chris Lorenz: Tegelikult minu jaoks tunduski 
see pigem midagi endastmõistetavat. Enamik 
ajaloolasi ei tunnista siiani oma distsipliini puhul 
teooria vajalikkust, kui ma väga ei eksi. Seda 
näitab peaaegu olematu professuuride hulk 
sellel erialal. Lisaks on kõrghariduse alaline 
kokkuhoiupoliitika, mis sai alguse uusliberalismi 
hegemoonia kehtestamisega poliitikas, kaasa 
toonud enamiku nendegi väheste ajaloofilosoo-
fia professuuride kaotamise, mis olid näiteks
Hollandis ja Saksamaal, või siis seadnud ohtu 
nende püsimise. Sellele on lihtne seletus: hari-
duse struktuurses kokkuhoiupoliitikas raken-
datakse majanduses kehtivat massiefekti, mille 
tagajärjel väheneb erialaline diferentseerumine 
teadusharude sees. Iga suurema eelarvekär-
pe puhul on vaja otsustada, millised erialad 
kuuluvad teadusharu „tuumikusse” ja millised 
„ääremaale”. Taolises distsipliinide kokkutõm-
bamise protsessis jäävad „väikesed” erialad 
– ja distsipliinide filosoofia ja ajalugu ongi
enamasti need väikesed – institutsioonilistes 
sõdades kaotajaks pooleks ja seetõttu kaovadki. 
See ei kehti ainult ajalooteaduskondade, vaid 
ka näiteks õigusteaduse puhul. See tähendab, 
et kõrghariduse majanduslikele kaalutlustele 
alluvad ka distsipliinisisesed „teadmiste toot-
mise” tingimused – ja seega distsipliini sisu. 
Just seetõttu on kõrghariduspoliitika mind juba 
ammu huvitanud: minu jaoks on – või vähemasti 
peaks olema –  refleksioon „teadmiste tootmise”
tingimuste teemal lahutamatult seotud kogu 
distsipliini „teadmiste tootmise” teemalise 
refleksiooniga. Mõlemad on lahutamatu osa
reflekteeriva teadlase elust.3

Aga ka väljaspool seda protsessi ei pea aja-
looteaduskondade ja ajaloolaste erialaorganisat-
sioonide juhid teooriat harilikult oma „põhite-
gevuseks”. Näiteks Frank Ankersmiti pensionile 
minekul Groningenist ei määratud talle järeltu-
lijat. Sama lugu oli Jörn Rüseni õppetooliga Bie-
lefeldis – mis enne teda oli Reinhart Kosellecki 
õppetool! – ja ma ei kahtlegi, et sama juhtub 

ühel hetkel minu professuuriga Amsterdamis. 
Seetõttu mulle tundub, et institutsioonilisel 
tasandil jääbki teooria parimal juhul ääremaaks. 
Sama kehtib historiograafia puhul, mida sageli
õpetatakse komplektis teooriaga.

Õnneks on sellest reeglist ka erandeid 
– näiteks Genti ülikoolis on Berber Bevernage’i 
ümber kogunenud silmapaistev rühm ajaloo-
teooriale spetsialiseerunud noori andekaid 
ajaloolasi ja filosoofe, kes just hiljaaegu lõid oma
rahvusvahelise võrgustiku.4 Argentinas ja Brasii-
lias on samuti mitu ajalooteooria professuuri ja 
elav huvi teoreetiliste küsimuste vastu. Aga kui 
need erandid välja arvata, siis enamik ajaloolasi 
paistab tänini arvavat, et ajalooga saab tegelda 
ilma historiseerimata ja teoretiseerimata. Ma 
ei ole sellega absoluutselt nõus – ja olen sellest 
kõnelnud juba ammu –, aga ma tean väga hästi, 
et ma esindan vähemuse seisukohta, ja seda juba 
oma karjääri algusest peale.5 Aga sellegipoolest 
ma arvan, et viimasel ajal ajalooteoorias käsit-
lemist leidnud probleemid – nagu „distants”, 
„kohalolu”, „mälu” ja „aeg” – väärivad kõikide 
tõsiste tegevajaloolaste põhjalikku tähelepanu.

M. T.: Enne, kui hakkasid ilmuma teie aja-
looteooria eri tahkudele pühendatud artiklid, 
ilmus teilt 1987. aastal mahukas hollandikeelne 
sissejuhatus ajalooteooriasse pealkirjaga „De 
constructie van het verleden. Een inleiding in de 
theorie van de geschiedenis” („Mineviku konst-
rueerimine. Sissejuhatus ajalooteooriasse”).6 
Sellest raamatust on ilmunud mitu kordusväl-
jaannet (kokku üheksa), 1997. aastal tõlgiti see 
saksa keelde7 ja tulemas on ka ingliskeelne tõlge. 
Minu arvates on see üks paremaid sissejuhatusi 
ajalooteooriasse, ehkki vahest veidi liiga mahu-
kas, aga tuleb tunnistada, et teie lähenemine 
on olnud üsna ebatavaline: kõigepealt esitasite 
monograafia näol sünteesi ja alles seejärel
asusite artiklites analüüside juurde. Kuidas see 
raamat sündis ja kui palju on teie arusaamad 
ajalooteooriast selle ajaga võrreldes muutunud 

3 Vt. C. Lorenz. Will the universities survive the European integration? Higher education policies in the EU 
and in the Netherlands before and after the Bologna declaration. – Sociologia Internationalis 44 (2006): 
123–151. If you’re so smart why aren’t you rich? Universiteit, Markt & Management. Toim. C. Lorenz. Boom, 
Amsterdam, 2008; C. Lorenz. If you’re so smart, why are you under surveillance? Universities, neoliberalism, 
and new public management. – Critical Inquiry 2012, nr. 38, lk. 599–629.

4 Vt. http://www.inth.ugent.be.
5 Vrd. C. Lorenz, P. Vries. Vanuit rendementsoogpunt kun je de geschiedfilosofie beter vandaag opheffen dan

morgen. – Leidschrift. Historisch Tijdschrift 10 (1994), lk. 111–125.
6 C. Lorenz. De constructie van het verleden. Een inleiding in de theorie van de geschiedenis. Boom, Amster-

dam, 1987.
7 C. Lorenz. Konstruktion der Vergangenheit. Eine Einführung in die Geschichtstheorie. Böhlau, Köln, Weimar, 

Wien, 1997.
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(nagu sellest annavad tunnistust erinevad kor-
dusväljaanded)?

C. L.: Esmalt ma tahaksin veidi vaielda teie tä-
helepanekuga, et „Mineviku konstrueerimine” 
kujutab endast ainult sünteesi ega sisalda ana-
lüüsi. Minu meelest on see raamat hoolikalt üles 
ehitatud analüüside kogu – valdavalt on tegu 
ajalooteemaliste arutelude, aga ka filosoofiliste
küsimuste ja väitluste analüüsiga (põhiliselt 
selliste, mis puudutavad epistemoloogiat ja 
teadusfilosoofiat ja ühiskonnateadusi, aga ka
eetikat ja ontoloogiat).

Mis puutub selle raamatu tekkeloosse, siis 
põhiosa sellest kasvas välja mu õpetamistööst 
ja refleksioonist selle üle, seega peamiselt sisse-
juhatavatest ja jätkukursustest ajaloofilosoofias.
See on ka põhjus, miks ma osutan raamatus 
iga teoreetilise teema alustuseks ajaloolaste ja 
ühiskonnateadlaste konkreetsetele aruteludele 
– seetõttu ongi see raamat mahukam kui mõni 
teine sissejuhatus. Minu kogemuse järgi ei hu-
vitanud enamikku ajalootudengeid teoreetilised 
probleemid kui sellised – näiteks põhjuslik ja 
tahtekavatsusest lähtuv seletus. Ainus võimalus 
neid veenda, et sellised probleemid on ajaloo-
laste jaoks olulised, oli näidata, mil viisil need 
kerkivad üles ajaloopraktikas üldiselt ja iseäranis 
ajalooteemalistes väitlustes. Sellepärast ongi see 
ülesehituselt väga arutlev käsitlus.

Muidugi on teil õigus, et selle raamatu sisu 
on võrreldes 1987. aastaga kordusväljaannetes 
üksjagu muutunud – oma rumalast peast ma olen 
avaldanud mitu eri raamatut sama pealkirja all. 
Nendes muudatustes on kajastunud ajalooteoo-
rias aruteluks olevate teemade muutumised aja 
jooksul. Sestap ma olen näiteks uuemates välja-
annetes täiendanud narratiivi ja postmodernismi 
puudutavaid peatükke.

Praegu on mul käsil töö selle raamatu oletata-
vasti lõpliku versiooni kallal, mis hõlmab ka John 

Searle’i kõneaktide teooriat.8 Minu hinnangul on 
Searle’i algatatud kõne performatiivsuse analüüs 
ajalooteooria seisukohalt väga oluline. Lisaks 
toon ma sisse rohkem materjali seoses „mälu-
buumi” teemadega nagu „mineviku kohalolu”, 
„trauma” ja „vaikimine”. Just äsja toimetasime 
koos Berber Bevernage’iga raamatu, milles me 
väidame, et ajaloos kehtivad põhilised ajalised 
eristused – eristused oleviku, mineviku ja tulevi-
ku vahel – on ajaloolaste performatiivsete tege-
vuste saadus.9 Minu arvates me näitasime päris 
hästi ajaloolaste „kronoloogiliste illusioonide” 
performatiivse dekonstruktsiooni vajalikkust, 
aga muidugi jääb arvustajate otsustada, kas see 
meil õnnestus või mitte.

M. T.: Rahvusvahelisele ajaloofilosoofia lavale
tulite te „keelelise pöörde” ja postmodernismi 
kõrgajal, 1980. aastate lõpul–1990. aastate 
alguses. Samas võtsite juba päris alguses üsna 
kriitilise hoiaku sedalaadi lähenemise suhtes, 
mida te ise eelistate nimetada „metafoorseks 
narrativismiks” ja mida esindasid sellised auto-
rid nagu Hayden White ja Frank Ankersmit.10 
Otsisite traditsioonilise positivistliku objektivismi 
ja uue postmodernse relativismi kõrval midagi 
muud, „kolmandat teed”, mida nimetasite Hilary 
Putnami järgi „sisemiseks realismiks”.11 Kas saak-
site selle oma 1990. aastate alguses kujunenud 
epistemoloogilise seisukoha lühidalt kokku võtta 
ja kas te olete sellele truuks jäänud?

C. L.: Teil on täiesti õigus selles mõttes, et Frank 
Ankersmit ja Hayden White olid mulle tõepoolest 
kõige olulisemad tugipunktid seisukoha sõnasta-
misel „keelelise pöörde” ja narrativismi suhtes. 
Minu arvates on nende saavutused selles valdkon-
nas põhjapanevad, sest nende kriitika „teaduste 
ühtsuse” käsitusel põhinevate ideede pihta oli 
edukas ja nad asendasid need ajalooteoorias uue 
temaatikaga. Aga olgugi et – või just seetõttu, 

8 Vt. J. R. Searle. Speech acts. An essay in the philosophy of language. Cambridge University Press, Cambridge, 
1969.

9 Breaking up time. Negotiating the borders between present, past and future. Toim. B. Bevernage, C. Lorenz. 
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 2013.

10 Vt. C. Lorenz. Can histories be true? Narrativism, positivism and the „metaphorical turn”. – History and Theory 
37 (1998), lk. 309–329; saksakeelne ümbertöötatud versioon: Kann Geschichte wahr sein? Zu den narrativen 
Geschichtsphilosophien von Hayden White und Frank Ankersmit. – Konstruktion von Wirklichkeit. Beiträge 
aus geschichtstheoretischer, philosophischer und theologischer Perspektive. Toim. J. Schröter, A. Eddelbüttel. 
Walter de Gruyter, Berlin, New York, 2004, lk. 33–63; C. Lorenz. Postmoderne Herausforderungen an die 
Gesellschaftsgeschichte? – Geschichte und Gesellschaft 24 (1998), lk. 617–632.

11 C. Lorenz. Historical knowledge and historical reality, op. cit. („Sisemine realism”, ingl. internal realism, on 
teadusfilosoofias realismile alternatiivne seisukoht, mille kohaselt tuleb kinnitust leidnud teaduslikke teoo-
riaid lugeda tõesteks, pidamata neid sealjuures aga tegelikkusele vastavateks. Vt. H. Putnam. Realism with 
a human face. Toim. J. Conant. Harvard University Press, Cambridge, MA, 1990.)
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et – nad olid „revolutsionäärid” Kuhni mõistes, 
on nende kriitilised seisukohad väga tugevasti 
mõjutatud kritiseeritavatest seisukohtadest. Oma 
hiljutise raamatu „Bordercrossings. Explorations 
between philosophy and history” sissejuhatuses 
ma kirjutan, et teatavates põhimõttelistes kü-
simustes on nende seisukohad kritiseeritavate 
seisukohtade „kontseptuaalne inversioon”. Selle 
juurde tulen allpool veel korra tagasi. Nii et ma 
näen siin dialektilise mehhanismi toimimist. Ma 
ise olen püüdnud „sisemisest realismist” lähtudes 
sellest kontseptuaalsest „lõksust” hoiduda, aga 
see võib muidugi olla ka enesepettus.

Just hiljuti ma selgitasin omaenda seisu-
kohta „topeltfookuse” mõistet kasutades, mis 
tähendab kahekordset põhjendite liini: esmalt 
põhjendid relativismi vastu selle klassikalistes 
ja postmodernsetes versioonides – ja teiseks 
põhjendid objektivismi vastu selle klassikalistes 
empiristlikes ja positivistlikes versioonides.12 
Sisuliselt ma väidan, et nii objektivism kui ka 
relativism on empirismi ja positivismi filosoo-
filine pärand.13

Kõigepealt ma tahaksin seletada, miks ma 
pean siiani objektivismi – nii empirismi (kui 
epistemoloogilise positsiooni) kui ka positivismi 
(kui metodoloogilise positsiooni) kujul – ajaloo-
filosoofias tõsiseks probleemiks, sest mõnele
võib sedalaadi kriitika mõte tunduda võrreldav 
mullusel tuleasemel sitika küpsetamisega. Pa-
raku ei ole „objektivismi” tulease minu arvates 
sugugi nii kustunud, nagu ta peaks olema, ja hin-
gitseb varjatud vormides edasi. Sellega jõuamegi 
„kontseptuaalse inversiooni” probleemi juurde 
ajaloofilosoofias.

Raamatu „Bordercrossings” esimeses osas 
ma kirjutan, et ehkki empirism ja positivism 
kuulutati teadusfilosoofias „surnuks” juba hil-
jemalt 1970. aastatel, on nad ajaloofilosoofias
tänapäevani täiesti elus ümberpööratud kujul. 

Nagu viimasel ajal on kirjutanud ka Aviezer 
Tucker, Mark Bevir ja John Zammito,14 ei ole 
ajaloofilosoofias „postfundatsionism” veel õieti
kohale jõudnud. Selle teesi tõestuseks võin ma 
kinnitada, et üsna mitmed probleemid, millega 
ajaloofilosoofid tänini tegelevad, lähtuvad ikka
veel teatavatest empirismi ja positivismi põhi-
ideedest.

Ma tahaksin tuua selle kohta ühe näite – ühe 
ajaloofilosoofi näol, kelle seisukohti ma olen pi-
kemat aega põhimõtteliselt kritiseerinud ja kelle 
raamatuid on ka tõlgitud paljudesse keeltesse 
– Frank Ankersmit. Ma pean temast väga lugu 
kui nüüdisaegse ajaloofilosoofia kõige süstemaa-
tilisemast mõtlejast (kes oli juhtumisi ka minu 
teine Doktorvater). Alates 1983. aastal kirjutatud 
väitekirjast „Narrative logic” ja hiljem oma raa-
matutes „Historical representation” (2001) ja 
„Sublime historical experience” (2005), nagu ka 
2012. aastal ilmunud raamatus „Meaning, truth 
and reference in historical representation” on ta 
silmapaistvalt järjekindlalt kaitsnud üht ja sama 
teesi, nimelt et ajalookirjutuse käsitlemiseks 
filosoofiliselt on absoluutselt ja põhimõtteliselt
oluline eristada kaht liiki keelelisi üksusi.15 Ühed 
on kirjeldavad, viitesuhet omavad üksiklaused 
nagu „Jossif Stalin suri 5. märtsil 1953 Moskvas” 
ja „Jaapani kapituleerumine liitlastele leidis aset 
2. septembril 1945 sõjalaeval Missouri”, mis ei 
sõltu teooriatest ja mille tõeväärtuse üle saab 
otsustada teistest lausetest olenemata. Teised 
on keerukad mittekirjeldavad, viitesuhet mitte 
omavad keelelised üksused, millel puudub 
täielikult tõeväärtus. Tema tavapärased näited 
sellistest keerukatest keelelistest üksustest on 
mõisted, nagu „feodalism”, „valgustusajastu” ja 
„barokk”. 1980. aastatel ristis Ankersmit need 
keerukad keelelised üksused „narratiivseteks 
substantsideks”, hiljem – 1990. aastatel – nime-
tas ta need ümber „ajaloolisteks representat-

12 Kirjutasin sellest sissejuhatustes oma hiina- ja hispaaniakeelsele valitud esseede kogumikule, mille ingliskeelne 
pealkiri on „Bordercrossings. Explorations between philosophy and history”. Selle raamatu esmatrükk ilmus 
poola keeles: C. Lorenz. Przekraczanie granic. Esejez filozofii historii i teorii historiografii. Wydawnictwo
Poznańskie, Poznan, 2009. 2013. a. antakse see välja hiina- (Pekingi ülikooli kirjastuses) ja hispaaniakeelsena 
(kirjastus Promoteo). Arutelu raamatu teemal ilmub võrguajakirja Historein 2013. a. talvenumbris.

13 Vt. R. Bernstein. Beyond objectivism and relativism: science, hermeneutics, and praxis. University of Penn-
sylvania Press, Philadelphia, 1983.

14 Vt. A. Tucker. Our knowledge of the past. A philosophy of historiography. Cambridge University Press, Cam-
bridge 2004; M. Bevir. Why historical distance is not a problem. – History and Theory 50 (2011), lk. 24–37; 
J. H. Zammito. History/Philosophy of science. Some lessons for philosophy of history. – History and Theory 
50 (2011), lk. 390–413; P. Roth. The pasts. – History and Theory 2012, nr. 51 lk. 313–339.

15 F. R. Ankersmit. Narrative logic. A semantic analysis of the historian’s language. Martinus Nijhoff Publishers, 
The Hague, Boston, MA, 1983; F. R. Ankersmit. Historical representation. Stanford University Press, Stanford, 
2001; F. R. Ankersmit. Sublime historical experience. Stanford University Press, Stanford, 2005; F. R. Ankersmit. 
Meaning, truth and reference in historical representation. Cornell University Press, Ithaca, NJ, 2012.
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sioonideks”. Ankersmiti järgi – ja ta ei väsi seda 
uuesti ja uuesti üle rõhutamast – on nende kee-
leliste üksuste iseloomustav tunnus see, et neil 
endil puudub üldse igasugune  kognitiivne sisu. 
Narratiivsed substantsid ja ajaloolised represen-
tatsioonid üksnes tekitavad vaatepunkte – või 
perspektiive –, mille kaudu minevikku vaadelda, 
aga neid endid vaadeldavas minevikus ei leidu 
ja nad ei viita minevikus millelegi. Ühesõnaga, 
narratiivsetele substantsidele ja ajaloolistele 
representatsioonidele ei leidu minevikus „vas-
tavust”. Seetõttu Ankersmiti järgi eksisteerivad 
nad ainult keelelises universumis ja neil puudub 
igasugune tõeväärtus ja kognitiivne sisu. Suur 
osa Ankersmiti töödest käsitleb sedalaadi kog-
nitiivses mõttes „tühjade” keerukate keeleliste 
üksuste loogikalist olemust – tema arvates toi-
mivad need mineviku tegelikkuse asendusena. 
Arvestades tema vaadete järjepidevust selles 
küsimuses ei ole sugugi juhuslik, et ühes usutlu-
ses ta nimetas väitekirja „Narrative logic” oma 
parimaks raamatuks. Nii ongi, sest seal on juba 
sõnastatud tema järgmise kolme aastakümne 
raamatute temaatika.16

Mis minu jaoks muudab Ankersmiti keskse 
teesi põhimõtteliselt problemaatiliseks, on see, 
et kõnealune kirjeldava lause ja perspektiivi vas-
tuolu ise – ja sellega ka vastuolu narratiivides 
leiduvate eraldi võetud kirjeldavate lausete 
ja nende kollektiivses toimes tekkiva keeruka 
„narratiivse substantsi” vahel – on küsimusi 
esitamata üle võetud empirismilt.17 Tegemist on 
arusaamaga, et eksisteerib mingi põhimõtteline 
vastuolu pärisnimede ja eraldiseisvate kirjelda-
vate lausete, mis eraldi võetuna viitavad otseselt 
tegelikkusele ja mille viitesuhtel on „vastavus” 
– varem tunti neid nimetuse all Protokollsätze 
(„protokoll-laused”) – ja teiselt poolt mitte-
kirjeldavate lausekogumite vahel – teaduses 
nimetatakse neid harilikult „teooriateks” ja 
ajaloos „narratiivideks” (või „narratiivseteks 
substantsideks” või „representatsioonideks”) 
– millede viitesuhtel tegelikkusega ei ole „vas-
tavust”. Nagu me teame, püüdsid empiristid 
pikka aega ja innukalt konstrueerida füüsikas 

(füüsikafilosoofias) „vastavusi” teooriate ja vaat-
lustulemusi kirjeldavate lausete vahele, lootuses 
„taandadagi” teooriad vaatlusi kirjeldavatele 
lausetele. Loogikalise positivismi jaoks oli see 
1930. aastatest alates programmiline üritus. 
Ja nagu me samuti ülihästi teame, lõppes see 
projekt 1960. ja 1970. aastatel teadusfilosoofia
ajaloo ühe kõige huvitavama läbikukkumisega. 
Samas väidab Ankersmit tänini sellest empi-
rismilt üle võetud vastuolust kinni hoides, et 
kirjeldavatel üksiklausetel on hõlpsasti leitav 
„vastavus” tegelikkuses, aga „narratiivsetel subs-
tantsidel” ja „ajaloolistel representatsioonidel” 
ei ole tegelikkuses „vastavust”. 

Seega toetub Ankersmiti põhitees ikkagi 
empiristlikule arusaamale, et eraldiseisvad kir-
jeldavad laused ei sisalda üldse midagi perspek-
tiivset ja et nad „vastavad” vaadeldavale – niisiis 
mingis mõttes tulenevad vaatluse fundatsioonist. 
Lisaks toetub see empiristlikule arusaamale, et 
ilma selle viitelise „vastavuseta” ei ole lausetel 
üldse kognitiivset sisu. Samas on kogu see idee 
eraldiseisvate kirjeldavate lausete „vastavusest” 
(tajutavale) tegelikkusele postempiristide ja 
postpositivistide poolt alates Quine’ist ning jät-
kates Popperi ja Kuhni ja teistega juba edukalt ja 
otsustavalt maatasa tehtud. Selle asemele on tul-
nud äratundmine, et kõik empiirilised vaatlused 
on kallutatud teooriast. Tähelepanuväärsel moel 
ei kuulu see äratundmine Ankersmiti algsesse, 
1983. aastast pärit ajaloofilosoofiasse ning oma
uusimas, 2012. aastal ilmunud raamatus eitab ta 
seda ajaloo puhul täiesti sõnaselgelt. 

Empirismi pärand on Ankersmiti puhul 
seda tähelepanuväärsem, et ta on Quine’i ja 
Popperit konkreetselt käsitlenud. Ometi eita-
vad nii „Narrative logic kui ka meaning, truth 
and reference” sõnaselgelt kirjeldavate lausete 
„teooriast kallutatust” ajaloo puhul. Ja tal on 
selleks oma filosoofiline, see tähendab süsteemist 
tulenev põhjus. Põhjus, ma oletan, on selles, et 
kõik tema põhimõttelised eristused – kirjelduse 
ja representatsiooni vahel ning kirjeldavate 
üksiklausete „vastavuse” ja narratiivsete subs-
tantside ja representatsioonide „mittevastavuse” 

16 Võiks öelda, et „Sublime historical experience” on ainus raamat, mida Ankersmit 1983. aastal „ette ei näinud”.
17 Oma seni viimases raamatus „Meaning, truth and reference” (lk. 89–91), ütleb Ankersmit viimaks selgelt 

välja, et ta ei tunnista Quine’i holismi loomulike keelte määramatuse osas, kuid tunnistab seda teaduskeelte 
puhul. Ometi ta võtab nagu ennegi sisuliselt aksioomina, et loomulikud keeled on „holismis” teaduskeeltest 
põhimõtteliselt erinevad, ilma et tooks selle kohta veenvaid põhjendeid. Vrd. Ankersmiti „mööndusega” 
joonealuses märkuses 17, lk. 78, kus ta ütleb: „Ma ei välistaks võimalust, et teatavatel tingimustel võib see, mis 
on normaalne kunstis (ja ajaloos) esineda ka teaduses” ja kus ta tunnistab Kuhnist lähtudes, et „teadusrevo-
lutsioonide” käigus „teaduslikud tähendussüsteemid ühtäkki kaotavad oma tavapärase endastmõistetavuse 
ja muutuvad ajutiselt tõest olulisemaks”.
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vahel ja neist tulenev ühe Wahrheitsfähigkeit  
ja teise Wahrheitsunfähigkeit – on sellele üles 
ehitatud. See oli üks oluline näide, kuidas 
„objektivism” – empirism koos positivismiga 
– ajaloo filosoofias tänini ümberpööratud vor-
mides edasi elab.

Teiseks näiteks „ümberpööratud empi-
rismi” kohta võib tuua teise ajaloofilosoofia
vanameistri, Hayden White’i tööd. Samuti nagu 
Ankersmiti puhul, kaasneb imetlusega, mida ma 
White’i mitmete saavutuste suhtes tunnen, põhi-
mõtteline kriitika. Minu kriitika käib selle kohta, 
kuidas White oma raamatus „Metahistory” 
epistemoloogilised küsimused ja seletuskäigu 
küsimused ajaloofilosoofiast justkui üldse välja
viskab.18 See „väljaviskamine” omakorda johtub 
sellest, et ajaloofilosoofia piiritletakse ainuüksi
ajalookirjutuse filosoofiaga. Väites, et ajaloolaste
süžeestamistüüpide valikud jne. tulenevad ainult 
esteetilistest ja ideoloogilistest eelistustest ega 
seostu üldse kuidagi epistemoloogia temaatika-
ga, jõuabki White’i Metahistory välja sinnasamas-
se, kuhu ka Ankersmit, kes väitis, et narratiivsed 
substantsid on ajaloo uurimisest „autonoomsed” 
ja neil puudub kognitiivne sisu.

Niisiis kaitsen ma ajaloofilosoofias tasa-
kaalustatud lähenemist, kus oleksid esindatud 
mõlemad – niihästi White’i ja Ankersmiti poolt 
ajaloo kirjutusega seoses vaateväljale tõstetud 
uued küsimused kui ka vanad epistemoloogilised 
ja metodoloogilised küsimused seoses ajaloo 
uurimisega. Ühesõnaga, ma vastustan binaarset, 
kas-see-või-teine tüüpi lähenemist, antud juhul 
ajaloofilosoofia taandamist ajalookirjutuse
filosoofiaks, sest siin pole tegu millegi muu
kui vastupidise liigutusega ajaloofilosoofia

taandusele ajaloouurimise filosoofiaks, millega
omal ajal sai hakkama analüütiline filosoofia.
Koos teiste autoritega nagu Allan Megill, Carlo 
Ginzburg ja Anthony Grafton pean ma ajaloo 
kui kognitiivse ettevõtmise alustingimuseks 
seoseid ajalookirjutuse ja ajaloouurimise vahel, 
niiviisi põhimõtteliselt piirates ka ajalookirjutuse 
„ilukirjanduslikkust”.19

See ei ole mingil juhul negatiivne hinnang 
mineviku käsitlemise ilukirjanduslikele ja 
metafoorsetele võimalustele. Vastupidi, ma 
olen varemgi tõdenud, et ilukirjanduse auto-
rid on tavaliselt edestanud kutselisi ajaloolasi 
minevikukujutuse uute vormide ja uue sisu 
kujundamisel. Eriti kehtib see katastroofilisele
20. sajandile nii iseloomulike „liminaalsete”, 
„ekstreemsete” läbielamiste puhul. Kummatigi 
tuleks metafoore nii ajaloo uurimise kui ka 
-kirjutuse puhul analüüsida niihästi kognitiivsete 
kui ka praktilis-keeleliste instrumentidena.20 
Märkimisväärsel kombel ei ole ei Ankersmit 
ega White (niipalju kui mina tean) eritlenud 
metafoori praktilist mõõdet, kuigi ajaloo 
seisukohast avaldub see praktiline mõõde ka 
objekti tasandil. Piisab kui mõelda praktilisele 
mõõtmele – ja ajaloolistele tagajärgedele – kas 
või sel puhul, kui teatud isikuid ja inimrühmi 
kujutatakse kvaasibioloogiliste mõistetega nagu 
Fremdkörper ja „parasiidid” või „kahjurid”, nagu 
prussakaid.21 Minu jaoks osutab sellise „valge 
laigu” olemasolu narrativismi puhul jällegi 
„objektivismi” pärandile.

Seejuures ei tule minu väidetest järeldada, 
et narratiivi puudutavad küsimused oleksid 
taandatavad kirjeldavate üksiklausete loogi-
ka küsimusteks. Vastupidi, minu meelest on 

18 H. White. Metahistory. The historical imagination in nineteenth-century Europe. Johns Hopkins University 
Press, Baltimore, 1973.

19 A. Megill, D. McCloskey. The rhetoric of history. – The rhetoric of the human Sciences. Language and argu-
ment in scholarship and public affairs. Toim. J. Nelson, A. Megill, J. McCloskey. The University of Wisconsin 
Press, Madison, 1987, lk. 235: „Vaja on mitte loobuda epistemoloogilistest standarditest. Ka need kuuluvad 
distsipliini ja selle mõttevahetuse juurde. Nad annavad tunnistust edukast taotlusest muuta ajalugu teaduste 
kombel kumulatiivseks. Ometi moodustavad nad samas komistuskivi. Kui ajalugu püüab toime tulla ilma 
retoorikata, kaotab ta sideme inimsoo laiema mõttevahetusega.” A. Grafton. The footnote. A curious his-
tory. Harvard University Press, Cambridge, MA, 1997, lk. 232; C. Ginzburg. History, rhetoric and proof. The 
University Press of New England, Hannover, NH, 1999; T. Mormann. Ist der Begriff der Repräsentation 
obsolet? – Zeitschrift für philosophische Forschung 51 (1997), lk. 349–366.

20 Vt. E. Fermandois. Kontexte erzeugen. Zur Frage der Wahrheit von Metaphern. – Deutsche Zeitschrift für 
Philosophie 51 (2003), lk. 427–442. Fermandois väidab, et igaüks, kes nimetab inimesi „huntideks”, tekitab 
ühtlasi ärevusaistinguid täpselt samuti nagu see, kes nimetab vaesust „kuritegelikuks”, püstitab vaesuse eest 
vastutuse normatiivse küsimuse. Tegu on metafoori mittepropositsiooniliste aspektide ja funktsioonidega, 
mis pole vähem olulised kui  propositsioonilised.

21 Põhjapanevaim käsitlus sel teemal on siiani: G. Lakoff, M. Johnson. Metaphors we live by. The University 
of Chicago Press, Chicago 1980 (eesti k.: Metafoorid, mille järgi me elame. Tallinna Ülikooli Kirjastus, Tal-
linn, 2011).

Marek Tamm / Teooriad ja faktid ajaloos. Intervjuu Chris Lorenziga 
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narratoloogilised lähenemised ajalookirjutuses 
väga tõhusalt õpetanud meid märkama aja-
loolistes narratiivides kätkevaid perspektiive 
ja konstrueeritud skeeme. Vahest ongi siin 
sobiv võimalus „üles tunnistada”, et üks hilju-
tine raamat, mille ma toimetasin koos Stefan 
Bergeriga, koosnebki rahvusriikide ajalugude 
narratoloogilistest käsitlustest.22 Sellepärast 
oleks minu kriitikale vaatamata raske ette ku-
jutada minu viimase aja tööd historiograafia alal
narrativismi välistavat.

Minu arvates – ja samasugust arvamust on 
avaldanud autorid nagu Aviezer Tucker, Mark 
Bevir, John Zammito ja Paul Roth23 – tuleks 
ka ajaloofilosoofias kõigepealt loobuda eral-
di võetud lausete tegelikkusele „vastavuse” 
mõttest üleüldse. Selle asemel tuleks lähtuda 
eristusest, mille pakkus välja Imre Lakatos (ja 
mis väljendub juba konventsionalistide nagu 
Henri Poincaré, Ludwig Flecki ja Thomas Kuhni 
töödes) – eristusest vaatlusele rajatud teooriate 
ja seletavate teooriate vahel.24 Tuleks lõpetada 
selle eristuse käsitlemine binaarse vastandusena 
ja hakata võtma seda kui järkjärgulist skaalat 
– nii nagu annab põhjust ka teaduse ajalugu. Kui 
ajaloolased väidavad, et nad midagi kirjeldavad, 
siis tegelikult esitavad nad oma vaatlusele raja-
tud teooriaid, mis on niisama suure eksimisvõi-
malusega ja „mittevastavad” kui nende seletavad 
teooriad. Seetõttu on kirjeldused niisama revi-
deeritavad ja muudetavad kui teooriadki – nagu 
on korduvalt näidanud nii teaduse ajalugu kui ka 
historiograafia ajalugu. Niisiis väidaksin ma nagu
ka Lakatos, Bevir ja Tucker, et „kirjelduste” ja 
„teooriate” vahe – kusjuures viimased võivad esi-
neda ka „tõlgenduste” ja „seletuste” nime all – ei 
ole liigiline, vaid kvantitatiivne. Ükski „teooria” ei 
ole täielikult tõestatud tõendite piisamatuse tõt-
tu – ja see kehtib ka „seletavate” ja „vaatlusele 
rajatud” teooriate kohta. Niisiis näen ma enda 

ümber põhimõtteliselt pluralistlikku süsteemi, 
kus võib koos eksisteerida erinevaid „tõeseid” 
kirjeldusi ja „tõeseid” teooriaid „tegelikkuse” 
kohta (nagu näiteks füüsikas valguse laineteoo-
ria ja osakeste teooria ja ühiskonnateadustes 
süsteemiteooria). Ning nende kooseksisteeri-
mine võib olla rahumeelne või ka mitte – nii või 
teisti ei ole pluralism samastatav relativismiga. 
See ongi minu poolt Hilary Putnami eeskujul 
ristitud „sisemise realismi” praktiline mõte.25 
Ja ma olen sellele positsioonile – ehkki mitte 
ilmtingimata samale nimetusele – kindlaks jää-
nud ka nüüd, kus lisatingimusena tuleb arvesse 
võtta Searle’i kõneakti teooriat, mis ütleb, et 
ühiskondliku tegelikkuse konstrueerimine on 
performatiivne tegevus.26

Kuni ajaloofilosoofid ei tunnista, et mõ-
lemal, nii kirjeldustel kui ka teooriatel on 
tinglik iseloom, jäävadki nad lõivu maksma 
niiöelda empirismi viimasele dogmale, fakti-
lausete epistemoloogilisele ülimuslikkusele 
teoreetiliste lausete ees. Mina seevastu kutsun 
epistemoloogias üles – sama on väljendanud 
teiste seas Nelson Goodman – teooriate ja 
faktide võrdsele kohtlemisele, mis põhineb 
äratundmisel, et „faktid on väikesed teooriad ja 
tõesed teooriad on suured faktid”.27 Enamikule 
ajaloolastele ja paljude filosoofidele tundub see
äratundmine ikka veel liiga järsk hüpe.

Pärast Quine’i, Kuhni ja Lakatost on ka 
ajaloofilosoofid hakanud paremini mõistma,
et ühegi distsipliini puhul ei ole põhimõtteline 
probleem teooriate otseses „vastavuses” välis-
maailmale või sellise „vastavuse” puudumises, 
vaid selles, kas (vähemalt) kaht eri liiki teooriad 
isekeskis „sobivad”. Minu meelest on see üks 
kõige püsivama väärtusega ja põhimõttelise-
maid äratundmisi, mille „keeleline pööre” ja 
„representatsionalism” on meile andnud.28 Nei-
le, kes (minu arvates ekslikult) peavad „realismi” 

22 Nationalizing the past. Historians as nation builders in modern Europe. Toim. S. Berger, C. Lorenz. Palgrave 
Macmillan, Houndmills, 2010.

23 Vt. märkus 14.
24 Vt. I. Lakatos. The methodology of scientific research programmes. Philosophical papers. Kd. 1. Toim. 

J. Worrall, G. Currie. Cambridge University Press, Cambridge, 1978.
25 N. Rescher. Pluralism. Against the demand for consensus. Clarendon Press, Oxford, 1995; N. Goodman. Ways 

of worldmaking. Hackett, Indianapolis, 1978, lk. 139–140: „Loosungi teadlaste ringis valitsevast kooskõlast 
muudavad naeruväärseks põhimõttelised sõnasõjad, mis möllavad peaaegu kõikides teadustes psühholoo-
giast kuni astrofüüsikani. Ja arvamused gravitatsiooniseaduste osas pole sugugi vähem lahkuminevad kui 
arvamused Parthenoni templi ja „Book of Kells’i” osas. [– – –] ükskõik millise tähtsama teema puhul on 
vähimgi üksmeel erandlik.”

26 J. R. Searle. The construction of social reality. Free Press, New York, 1995.
27 N. Goodman. Ways of worldmaking, lk. 6–7.
28 Ajalooliselt langeb see muudatus kokku Wittgensteini ideede ümberkujunemisega „Tractatuse” ja „Filosoo-

filiste uurimuste” vahel.
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tingimuseks keele ja välismaailma vahel vasta-
vuse olemasolu, tähendas „keeleline pööre” ka 
lõplikku hüvastijättu „realismiga”.

Kui keele ühene „vastavus” välismaailmale 
empiristliku filosoofia prügikasti heita – kuhu see
kuulubki –, siis peaks muutuma arusaadavaks, et 
pole mingit alust pidada narratiivseid substant-
se ja representatsioone kujuteldava vastavuse 
puudumise tõttu kognitiivses mõttes sisututeks. 
Ma olen korduvalt rõhutanud, et õige viljakas 
on võrrelda narratiivsete skeemide funktsiooni 
ja kognitiivset sisu ajalooteaduses seletavate 
teooriate funktsiooni ja kognitiivse sisuga loo-
dusteadustes. Muidugi see ei tähenda, et ma ei 
mõistaks seletavate teooriate ja narratiivsete 
skeemide vahelisi tohutuid erinevusi. Kui 
kõige ilmsematest erinevustest rääkida, siis ei 
saa unustada asjaolu, et iseäranis füüsikas on 
seletavad teooriad tavaliselt formaliseeritavad ja 
esitatavad matemaatiliste võrrandite kujul.

Nii palju siis objektivismi pärandist ajaloo-
filosoofias ja sellest, miks ma olen pidanud va-
jalikuks mõnedes oma kirjutistes seda pärandit 
käsitleda. Nüüd ma tahaksin kõnelda relativismi 
problemaatilisest pärandist ajaloofilosoofias,
millega olemegi jõudnud minu töö teise kriiti-
kaliini juurde.

Relativism on sisuliselt objektivismi filosoofi-
line teisik, Doppelgänger. Selle eri variatsioonides 
– mida leidub üsna ohtralt – eitatakse osaliselt 
või ka täielikult objektivismi taotlusi. Relativistid 
harilikult ei tunnista või ei võta kuigi tõsiselt 
ajaloo episteemilisi taotlusi, väites et „minevik” 
pole muud kui „olevikuline konstruktsioon” ja 
et ajalooga tegelemine pole seega muud kui 
„poliitika” või „ideoloogia” erivorm. Lemmik-
märklaud relativistidele on arusaam, et ajalugu 
võiks mingilgi nähtaval viisil olla „tõene” ja „ob-
jektiivne”. Sedasama relativistlikku seisukohta 
esindavad need, kes väidavad, et ajalooliste 
narratiivide valik ja kujunemine ajas ei ole mingil 
moel seotud epistemoloogiliste kaalutlustega, 

vaid ainult poliitiliste või esteetiliste eelistustega, 
nagu väitis Hayden White oma kuulsas raamatus 
„Metahistory”.29

Minu kriitika ajaloofilosoofias esineva rela-
tivismi suhtes on põhimõtteliselt objektivismi 
kriitika jätk. Kui objektivism näeb ajalooteadmi-
si ainult – eemalseisva – vaatleja episteemilisest 
vaatenurgast, siis relativism näeb ajalooteadmisi 
ainult – kaastegeva – asjaosalise poliitilisest 
vaatenurgast. Minu arvates tuleks ajaloofilosoo-
fiasse kaasata ja analüüsida nii epistemoloogilist
kui ka praktilist vaatenurka ja vältida ajaloo 
analüüsi taandust ühele kahest. Kui analüüsida 
ajalooteadmisi ainult välisvaatleja vaatenur-
gast, kängub ajaloofilosoofia paratamatult
epistemoloogilisteks ja metodoloogilisteks ana-
lüüsideks. Kuid kui analüüsida ajalooteadmisi 
ainult poliitilise asjaosalise nurga alt – nähes 
ajalugu eranditult kui praktilist aktsiooni, millel 
puudub kognitiivne sisu –, siis kängub ajaloofi-
losoofia paratamatult poliitilisteks ja eetilisteks
analüüsideks. Minu arvates peab oma nime 
vääriline ajaloofilosoofia seepärast analüüsima
niihästi mineviku historistlikke kui ka praktilisi 
külgi kõigis nende kokkupuutepunktides ja 
lõikumistes.

Kõige huvitavamate äratundmisteni jõu-
taksegi minu arvates just analüüsides epis-
temoloogia ja poliitika lõikumisi ajaloos – selles 
vallas olen ma saanud omajagu innustust nii 
Pierre Bourdieu’lt kui ka Michel Foucault’lt, 
kelle ideedest on olnud väga palju kasu ka minu 
akadeemiliste teadmiste tootmistingimuste 
analüüsis.30 Ma ise olen katsetanud seesugust 
analüüsi, käsitledes ajaloolaste politiseeritust  ja 
nende võrdluste politiseeritust mõnedes histo-
riograafilistes vaidlustes nagu nn Historikerstreit, 
Goldhageni vaidlus, holokaustiteemaline vaid-
lus, debatt Saksa teise keisririigi küsimuses ja 
vaidlus Québeci rahvusliku identiteedi üle.31 
Neis analüüsides ma leidsin, et ajaloolaste esma-
sed poliitilised valikud peituvad tavaliselt nende 

29 White’i teemal vt. H. Paul. Hayden White. The historical imagination. Polity Press, Cambridge, 2011. Pauli 
järgi on White’i puhul tegu „piiratud relativismiga” (lk. 95–99). Mina ütleksin, et see kujutab endast ikkagi 
relativismi.

30 Vt. If you’re so smart why aren’t you rich?, op. cit. ja Lorenz, If you’re so smart, why aren´t you under surveil-
lance?, op. cit. Bourdieu „teadusväljade” teooriat olen ma edasi arendanud artiklis „De Westforschung – een 
geval apart”. – Tijdschrift voor Geschiedenis 118 (2005), lk. 252–271.

31 Vastavalt oma järgnevates artiklites: Historical knowledge and historical reality, op. cit.; Model murderers. 
Afterthoughts on the Goldhagen method and history. – Rethinking History 2002, nr. 6, lk. 131–150; Border-
crossings. Some reflections on recent debates in German history. – Remembering the holocaust in Germany
1945–2000: German challenges and jewish responses. Toim. D. Michman. Peter Lang, New York, 2002,  
lk. 59–95; Beyond good and evil? The German empire of 1871 and modern German historiography. – Journal 
of Contemporary History 1995, nr. 30, lk. 729–765; Double Trouble. A comparison of the politics of national 
history in Germany and Quebec. – Nationalizing the past, lk. 49–70.
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poolt otse või varjatult võrdluseks toodud näi-
dete „vastandusklasside” valikus. Niisiis huvitab 
mind peamiselt valdkond, mida võiks nimetada 
meetodipoliitikaks. Kas selline lähenemine filo-
soofiale ja historiograafiale midagi ka väärt on,
selle üle otsustagu teised.32

M. T.: Üks väga olulisi küsimusi, eriti just „ob-
jektivismi” ja „relativismi” vahelises väitluses, 
on muidugi küsimus tõe ja objektiivsuse staatu-
sest ajalookirjutuses. Te olete jõuliselt mõlema 
eest välja astunud näiteks 1999. aastal ilmunud 
artiklis „You got your history, I got mine: 
Some reflections on the possibility of truth and
objectivity in history”.33 Kui te olete valmis seda 
teksti ligi 15 aastat hiljem uuesti meenutama, 
siis kuidas te hindate nüüd tõe ja objektiivsuse 
võimalikkust ajaloos? 

C. L.: Minu 1999. aasta artikkel ajaloo objektiiv-
susest ja tõest oli kahtlemata „dialoog” – ehkki 
üsna poleemiline dialoog – postmodernistlike 
ajalookäsitustega, mis olid 1980. ja 1990. aastatel 
mõnda aega juba levinud ja mis väitsid, et ajalu-
gu ongi ainult „ideoloogia”. Teil on täiesti õigus. 
Minu tookordne sõnum oli, et „ajaloo tegemisel” 
poleks üldse mingit mõtet, kui sellega ei taotle-
taks mingis mõttes tõde ja objektiivsust – teisisõ-
nu mingis mõttes representatiivset adekvaatsust, 
mis on olemuselt suhteline ja võrdlusel põhinev, 
sest representatsioone ei saa võrrelda millegi 
muu kui teiste representatsioonidega (täpselt 
nagu ka teaduslikke teooriaid). Seetõttu tuleb 
„objektiivsust” kui regulatiivset käsitust alati 
näha võrdlusena, milles üks representatsioon 
tõstetakse teiste seast kvalitatiivselt esile – sama-
sugusele püsivale äratundmisele on jõudnud ka 
teadusfilosoofia. Sama seisukoht ja analüüs keh-
tivad minu jaoks tänini, kuigi ma olen alati tead-
nud, et praktilises ajaloos ja historiograafias võib
millegi suhteliselt „objektiivseks” kuulutamine 
vastuvõetaval viisil olla seotud äärmiselt suurte 
raskustega. Aga minu arvates põhimõtteliselt 

see ongi enamiku huvitavate ajalooteemaliste 
arutelude iva – ajaloolased püüavad paika panna 
ajaloo representatsioonide plusse ja miinuseid 
ja koostada selle põhjal omamoodi võrdlevat 
„bilanssi”. Et nad harva üksmeelele jõuavad, ei 
muuda seda regulatiivset käsitust ennast.

Vastupidi ilukirjanikele ajaloolased väidavad 
– ajaloolastena esinedes –, et nende represen-
tatsioonid on mingis mõttes „tõde”. See on 
nende ameti „leping” lugejatega. Ma olen samal 
seisukohal kirjandusteoreetikutega nagu Matías 
Martínez, et fakti- ja fiktsioonižanre ei saa
teineteisest eristada tekstiliste tunnuste alusel 
ning et selleks otstarbeks on olemas autori ja 
lugeja vaheline „leping”. Autoril on võimalik 
seda lepingut ka rikkuda, nagu on juhtunud 
näiteks holokausti eitajatega ja libaautobiograa-
fidega nagu Binjamin Wilkomirski (alias Bruno 
Dösseker).34 Holokausti eitajad ja „ebatõeste” 
autobiograafiate autorid ei loo ilukirjanduslikke
tekste, vaid „valeajalugu”. Ja „valeajalugu” ei 
ole sama mis ilukirjandus – minu arvates on siin 
oluline vahe, mida tuleb ajaloo „narratiivsusest” 
kõneldes arvestada.

M. T.: Te olete mõnel puhul arutlenud selle üle, 
mis mõttes on võimalik rääkida „ajaloost kui 
teadusest” või „teaduslikust ajalookirjutusest”, 
ja öelnud, et teaduslik ajalugu on võimalik, kui 
mõista selle all „epistemoloogiale ja võrdlevale 
metoodikale tuginevat kognitiivset tegevust”.35 
Ma küll ei taha jälle üle küsida seda vana kü-
simust, kas ajalugu on kunst või teadus36, aga 
ma päriksin siiski, kuidas te hindate asjaolu, 
et vaatamata kui tahes hoolsale ja erudeeritud 
uurimistööle on ajaloolased viimaks ikkagi 
sunnitud kasutama kirjanduslikke võtteid, nagu 
narrativeerimine ja metafoor.

C. L.: Loodetavasti ma andsin sellele küsimusele 
juba eespool vastuse seoses teie kolmanda küsi-
musega. Kuna mitte mingid representatsioonid 
– ei teaduslikud teooriad ega ka ajaloolised 

32 Uusimaid näiteid vt. minu artiklist: Unstuck in time. Or: the sudden presence of the past. – Performing the 
past. Memory, history and identity in modern Europe. Toim. K. Tilmans, F. van Vree, J. Winter. Amsterdam 
University Press, Amsterdam, lk. 67–105, ja artiklist „Double Trouble”, op. cit.

33 C. Lorenz. „You got your history, I got mine”. Some reflections on the possibility of truth and objectivity in
history. – Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften 1999, nr. 10, lk. 563–584.

34 Vt. L. L. Langer. Using and abusing the holocaust. Indiana University Press, Bloomington, 2006.
35 C. Lorenz. Scientific/Critical Historiography. – A companion to philosophy of history and historiography. Toim.

A. Tucker. Wiley-Blackwell, Malden, MA, Oxford, 2009, lk. 402. Vt. ka C. Lorenz. Drawing the line. „Scientific”
history between myth-making and myth-breaking. – Narrating the nation. Representations in history, Media 
and the arts. Toim. S. Berger, L. Eriksonas, A. Mycock. Berghahn, New York, Oxford, 2008, lk. 35–55.

36 Viitan siin George Iggersi ja Hayden White’i omavahelisele väitlusele, vt. H. White. An old question raised 
again. Is historiography art or science? (Response to iggers). – Rethinking History 2000, nr.4, lk. 391–406.



Tuna  4/2013 117

narratiivid – ei ole viidatavate tõenditega lõpli-
kult tõestatud, on nende suhteline kognitiivne 
kvaliteet määratav ainult neid omavahel võr-
reldes. Sestap on minu arvates vale kogu see 
arusaam, et „ajaloo tegemine” kujutab endast 
arhiivide läbitöötamisel saadud „faktilause-
test” koosneva suhteliselt vaieldamatu tuuma 
paratamatu „metaforiseerimisprotsessi” käigus 
„transformeerumist” vaieldavaks narratiivseks 
sünteesiks. Niihästi faktilaused kui ka narratiivid 
on vaieldavad algusest lõpuni. Mulle tundub, 
et tegelikult tuleneb kogu see küsimus kunstist 
või teadusest ise empirismi viimasest dogmast, 
milleks on faktilausete ülimuslikkus teoreetiliste 
lausete ees, ja et see dogma ongi sünnitanud 
võltsdilemma.

M. T.: Te olete hiljuti kirjutanud: „Pärast 1989. 
aastat ei ole minevik enam see, mis varem, ja 
sama kehtib akadeemilise mineviku-uurimise 
kohta.”37 Täpsemalt te väidate, et ajaloo aja- 
ja ruumikategooriad on viimastel aastatel läbi 
teinud põhjaliku teisenemise. Kui alustada 
esimesest, ajakategooria muutusest, siis te tun-
nistate, et „mineviku „minevikulisus” (mis oli 
akadeemilise ajaloo alustingimusi juba Prantsu-
se revolutsioonist alates) ja akadeemilise ajaloo 
pädevus mineviku ja oleviku vahekorra olemust 
kuidagi seletada kaotasid ühtäkki oma „tõendi” 
seisundi”. Pärast 1989. aastat on ajaloolased 
silmitsi seisnud „distantseeritud, „ajaloolise” 
mineviku asemel „painava” minevikuga”. Teie 
enda uurimistöö on viimastel aastatel olulisel 
määral olnud pühendatud sellele uutmoodi 
seisundile, mida te nimetate „ajas lahti olemi-
seks” või „aja lõhutuseks”.38 Teid huvitab, kuidas 
kultuurid üldiselt ja ajaloolased eriti eristavad 
„minevikku” „olevikust” ja „tulevikust” ja 
kuidas konstrueeritakse nende vahekorda. Kas 
teeksite lühikokkuvõtte oma uurimistööst selles 
valdkonnas?

C. L.: Esmalt ma tahaksin rõhutada, et kuigi aja 
teema hakkas mind huvitama39 juba enne, kui 

Berber Bevernage minuga 2007. aastal ühendust 
võttis, on minu huvi ja seisukohad väga olulisel 
määral arenenud just tänu meie koostööle. 
Juhuslikult haakus see imehästi minu taas tär-
ganud huviga John Searle’i ideede vastu seoses 
performatiivsete kõneaktidega, ja me rakenda-
sime seda sama ideed ajaliste eristuste puhul. 
Millega on siis tegu? Ma ütlen, mida Berber ja 
mina hiljuti kirjutasime oma raamatu „Breaking 
up time” sissejuhatuses.

Ajaloolased on ammu aru saanud, et aeg 
on historiograafilises mõttes väga oluline.
Paljud ajaloolased on ka mõistnud, kui tähtsad 
on eristused eri ajaskaalade ja rütmide vahel 
– tuletagem meelde näiteks Fernand Braudeli 
ja Reinhart Koselleckit. Üllataval kombel aga 
on vaid väga üksikud neist tegelnud ajaloolise 
aja teemaga sügavuti. Sümptomaatiline on, et 
Aviezer Tuckeri toimetatud hiljutises koguteoses 
„A companion to the philosophy of history and 
historiography” (2009) ei käsitleta aja teemat 
üldse, see puudub isegi registrist.40

Vähemasti oli see nii alles hiljuti. Mõne 
viimase aasta jooksul on mitmed ajaloolased 
ja filosoofid ajaloolise aja probleemi juba palju
peenemalt käsile võtnud. Kosellecki jälgedes 
on paljud ajaloolased – eriti Lucian Hölscher, 
François Hartog ja Peter Fritzsche41 – hakanud 
käsitlema varem endastmõistetavaks peetud 
ajalisi mõisteid historistlikus plaanis. Ajaloofilo-
soofias on mineviku ja oleviku vahekord viimasel
ajal tähelepanu keskpunkti tõusnud seoses 
aruteludega „kohalolu”, „distantsi”, „trauma”, 
„ajalooliste kogemuste” jne. teemadel. Nendest 
sõltumatult on postkolonialismi teoreetikud ja 
antropoloogid veelgi elavdanud aja vastu tek-
kinud huvi, dekonstrueerides „ajaloo aega” kui 
spetsiifiliselt „Lääne” aega.

Aja puhul tunduvad iseäranis päevakohased 
ja pakilised kolm probleemi. Esmalt teie poolt 
juba nimetatud küsimus, kuidas kultuurid üldi-
selt ja eriti ajaloolased „minevikku” „olevikust” 
ja „tulevikust” eristavad. Kuidas nad konstruee-
rivad nende ajaliste mõõdete vahekorda? Olgugi 

37 C. Lorenz. Unstuck in time, or: The sudden presence of the past, lk. 67 (ja järgnevad tsitaadid lk. 68).
38 Breaking up time. Negotiating the borders between present, past and future, op. cit. Vt. ka C. Lorenz. 

Geschichte, Gegenwärtigkeit und Zeit. – Phänomen Zeit. Dimensionen und Strukturen in Kultur und Wis-
senschaft. Toim. D. Goltschnigg. Staufenberg Verlag, Tübingen, 2011, lk. 127–134.

39 C. Lorenz. „Hete” geschiedenis: Over de temperatuur van de contemporaine Duitse geschiedenis. – Tijdschrift 
voor Geschiedenis 2007, nr. 120, lk. 4–19.

40 Vt. A companion to philosophy of history and historiography, op. cit.
41 L. Hölscher. Die Entdeckung der Zukunft. Fischer, Frankfurt a. M., 1999; F. Hartog. Régimes d’historicité. 

Présentisme et expériences du temps. Seuil, Paris, 2003; P. Fritzsche. Stranded in the present. Modern time and 
the melancholy of history. Harvard University Press, Cambridge, MA, 2004.
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et „uusaja sünnist” peale on ajalugu pidanud 
„mineviku” eksistentsi oma objektiks, on „mine-
vik” ja „minevikku” „olevikust” ja „tulevikust” 
eraldavate piiride olemus kuni päris viimase 
ajani ajaloo distsipliinis väga vähe refleksiooni
tekitanud. Paradoksaalsel kombel ei ole ajaloo-
lastel ja ajaloofilosoofidel mingit põhjalikumat
arusaama sellest, mil moel ikkagi „oleviku” 
ühiskondlikest ja kultuurinähtustest saavad mi-
neviku nähtused (või mil moel neid hakatakse 
minevikulistena tajuma). Selle uurimisteema 
„äraunustamine” on tähelepanuväärne, sest 
kultuurid ja ühiskonnad on tõmmanud ja tõmba-
vad siiani mineviku, oleviku ja tuleviku vahelisi 
piire väga erineval viisil. Liiatigi need erinevused 
muutuvad vastavalt sellele, mis kontekstis neid 
eristusi tehakse. Läänes näiteks toimib õigussüs-
teemi aeg teistmoodi kui ajaloo aeg ja mõlemad 
toimivad teistmoodi kui religiooni aeg.

Väidetud on ka seda, et kultuuride põhi-
orientatsioonid ajas erinevad. „Traditsioonili-
sed” kultuurid arvatakse tihti olevat valdavalt 
(poliitilises, eetilises, kultuurilises mõttes jne.) 
orienteeritud minevikule, „modernsed” kultuu-
rid aga valdavalt tulevikule. Postmodernseid 
kultuure seevastu iseloomustavat valdavalt 
orienteeritus olevikule. Samas ei ole veel süvitsi 
analüüsitud, kuidas need ajalised orientatsioo-
nid on muutunud – ja kas nad lihtsalt vahetavad 
üksteist välja või eksisteerivad koos.

Sümptomaatiline on, et François Hartogi 
teesi, mille kohaselt Lääne ajaloomõtlemist 
iseloomustavad kolm üksteisele järgnevat „aja-
loolisuse režiimi” – Prantsuse revolutsioonini 
kestnud minevikuorientatsioon, 1980. aasta-
teni kestnud tulevikuorientatsioon ja sellele 
järgnenud olevikuorientatsioon – pole kunagi 
empiiriliselt proovile pandud. Seetõttu vajavad 
küsimused „ajarežiimide” üheselt võetavusest, 
positsioonist, ruumilisest jätkumõõtmest, üle-
kannetest ja transformatsioonidest (äkki on 
olemas ka võistlevaid või osaliselt kattuvaid 
„alamrežiime”?) hädasti rohkem mõistelist ja 
empiirilist analüüsi.

Teiseks pööravad ajaloolise ajaga tegelevad 
õpetlased üldiselt vähe tähelepanu ajaliste eris-
tuste „performatiivsele” iseloomule. Tavaliselt 
justkui peaks „minevik” „olevikust” kuidagi 
iseeneslikult „lahti murduma” kas ajalise dis-
tantsi suurenemise või lisanduva „kaalu” toimel 

– nagu jääpurikas. Olgugi et väga vähesed ilmselt 
peavad ajalisi eristusi otse ja ühemõtteliselt 
„etteantuks”, on veel vähem neid, kes oleksid 
huvitunud võimalusest analüüsida nende kolme 
ajalaadi eristamise võtteid kui konkreetsete 
ühiskondlike jõududega seotud ühiskondliku 
aktsiooni vormi.

See küsimus ajaloolasest kui ühiskondli-
kust või poliitilisest jõust on viimasel ajal eriti 
silmatorkavalt esile tõusnud väitluses „tellitud 
ajaloo” teemal näiteks valitsuste ametisse mää-
ratud ajaloo- ja tõekomisjonide tööde puhul 
– seda teemat analüüsib Berber sügavuti oma 
teedrajavas väitekirjas.42 Samas on siin tegu 
üldisema ja põhimõttelisema probleemiga. See 
on üks neid „ajaloo tegemise” kaasnähtusi, mis 
on seni traditsiooniliselt maha vaikitud. Isegi kui 
mitte miski seda ei kinnita, näevad kutselised 
ajaloolased traditsiooniliselt oma positsiooni 
(või taotletavat positsiooni) distantseeritud, 
erapooletu vaatleja, mitte aktiivse osalise posit-
sioonina. Selline eristus „osalevate” jõudude 
ja „erapooletute” vaatlejate vahel ongi püsinud 
eelkõige tänu käsitusele aina kasvavast ajalisest 
„distantsist”, mis justkui automaatselt lahutab 
mineviku olevikust.  

Kolmas aega puudutav probleem on otseselt 
seotud eelmisega ja puudutab ajaliste mõõdete 
vaheliste piiride poliitilist olemust. François 
Hartogil on õigus, et märksõnad nagu „mine-
vik”, „olevik” ja „tulevik” esindavad erinevates 
ajaloolisuse režiimides erinevaid väärtusi. Kui 
siit loogiliselt edasi arutleda, siis tuleks ajaloo-
lastel küsida, kas ajaloo aeg on neutraalne või 
tegelikult juba iseenesest eetiline ja poliitiline 
meedium. Minu arvates tuleks esitada küsimus, 
kas ka ajaloolased ei tegele „aja poliitikaga”, nii 
nagu antropoloog Johannes Fabian ja filosoof
Peter Osborne on leidnud oma distsipliinide 
puhul.43 Viimane aeg oleks hakata lähemalt 
uurima, kuidas ajaloo aja poliitiline sisu toimib 
ajaloo praktikas – nimelt sellega ma kavatsengi 
järgneva kahe aasta jooksul tegelda ühe uuri-
misprojekti raames Rurh-Universität Bochumis 
– ja analüüsida ajaloolaste arusaamu mineviku 
„minevikulisusest” ja oleviku „olevikulisusest”. 
Mulle tundub, et eriti just kollektiivset mälu 
ning mälu ja ajaloo erinevusi puudutavate aru-
telude seisukohast on neil arusaamadel otsustav  
tähtsus. 

42 B. Bevernage. History, memory, and state-sponsored violence: Time and justice. Routledge, New York, 
2012.

43 J. Fabian. Time and the Other. How anthropology makes its object. Columbia University Press, New York, 
1983; P. Osborne. The politics of time. Modernity and avant-garde. Verso, London, 1995.
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M. T.: Teine suurem muutus meie vahekorras 
minevikuga ja akadeemilises ajaloouurimises 
on ruumilist laadi. Te ütlete, et ajaloo üks alus-
tingimusi juba 19. sajandi algusest, nimelt et 
ajaloo põhiteemad on rahvus ja rahvusriik, on 
kaotanud tõsiseltvõetavuse, „nagu oleks äkitselt 
mõistetud, et 20. sajandi massimõrvade põhjus 
oli üle pea kasvanud natsionalism”. Rahvusriiki-
de ajalookirjutuse kriitiline ajalugu on viimasel 
kümnendil olnud üks teie peamisi töövaldkon-
di.44 Iseloomustage palun lühidalt rahvusliku 
historiograafia peamisi tunnuseid ja öelge, kas
teie arvates on rahvuslikel ajalugudel vähemasti 
Euroopas veel üldse mingit väljavaadet.

C. L.: Minu meelest on intrigeeriv ja huvitav, et 
ajaloodistsipliin on üldiselt vältinud refleksiooni
kahe, enamiku ajaloolaste arvates selle distsiplii-
ni alustingimuse teemal, milleks on käsitletava 
aja ja ruumi konkreetsus ja erilisus. Mida see 
ütleb meile ajaloo ja ajaloolaste kohta? Ja miks 
on mõlemad alustingimused alles viimasel ajal 
muutunud tõsise refleksiooni objektiks?

Nagu teate, olen ma mitmetes kirjutistes 
esitanud hüpoteesi – ja see ei ole ainult minu hü-
potees –, mille järgi põhjus on selles, et rahvusriigi 
endastmõistetavus ruumilise raamsüsteemina, nii 
nagu see oli omane enamikule 19. ja 20. sajandi 
ajalookirjutusest, on viimasel ajal seatud kahtluse 
alla. Mis puudutab teisi kasutatud raamsüsteeme 
lisaks rahvusele, näiteks impeeriume, ühiskonna-
klasse või kas või Euroopa Liitu, siis modelleeriti 
ja modelleeritakse neid rahvusriigi eeskujuvor-
mi järgi – või vähemalt selline on minu väide, 
millega ühinevad historiograafid Georg Iggers,
Daniel Woolf ja Stefan Berger (kellega koos 
me oleme toimetanud kolm rahvusliku ajaloo 
teemalist köidet). Enamikule 19. ja 20. sajandi 
ajaloolastele näis samastumine oma riigi ja rah-
vusega (või „rahvaga”, „rassiga” või „hõimuga”, 
mida kasutati „rahvuse” sünonüümidena) täiesti 
loomulik, sest nad samastasid ajalooprotsessi 
ennast rahvuste ja nende „oma” riikide tekke ja 

arenguga. Selle (herderliku) samastumise tõttu 
näiski rahvuse ajalugu ajalooprotsessi adekvaatne 
representatsioon – selle „loomulik olemisviis”, 
kui osundada Woolfi.45

Samastades rahvuse kujunemisprotsessi aja-
loo enesega (sulandades etnilise natsionalismi 
ja historismi) oli rahvusajaloolastel ka võimalik 
näha oma ajalugusid „tõeste” ja/või „objektiivse-
tena”. Sestap olid „objektiivse” ajaloo diskursus 
ja rahvuse/riigi diskursus 19. sajandi teisest 
poolest alates väga vahetult seotud: „objektiiv-
sust” mõisteti kui „erapoolikutest” usulistest ja 
poliitilistest eelistustest lahtiütlemist rahvusliku 
mänguvälja piirides. See seos ütlebki, miks ena-
mik ajaloolasi nägi „rahvuse” vaatenurka „ob-
jektiivse” vaatenurgana ja miks nad ei tajunud 
vastuolu oma väidetava „objektiivsuse” ja oma 
rolli vahel rahvuse „preestersõdalastena”.

Mis puudutab rahvusajaloo tulevikuväljavaa-
teid, siis niikaua, kui rahvusriigid jäävad toimima 
valitseva poliitilise raamsüsteemina – ja hiljutine 
finantskriis näitas, et rahvusriik on endiselt pea-
mine poliitiline raamsüsteem ka Euroopa Liidus 
–, võib rahvusajaloo žanrile edu ennustada. 
Niikaua, kui poliitikat koostatakse peamiselt 
rahvusriigi tasandil, toetuvad poliitilised eliidid 
oma tegevuse õigustamiseks rahvuslikele aja-
lugudele. Mulle tundub, et suure osa Euroopa 
postkoloniaalsed ja paljukultuurilised mõjud on 
selles osas vähe muudatusi toonud.  

M. T.: Rahvusliku kallutatuse vältimiseks olete 
aktiivselt propageerinud võrdlevat ajalugu, mis 
teie enda puhul on olnud just võrdlev histo-
riograafia, s.t. võrdlev ajalookirjutuse ajalugu.
Te ütlete, et võrdlev meetod on ajaloolasele 
vältimatu: „Ajaloolaste ainus valik on see, kas 
näidata oma võrdlevaid otsustusi episteemiliste 
ja poliitiliste küsimuste käsitlemisel sõnaselgelt 
või jätta need varjatuks.”46 Võrdleval meetodil 
on ajaloos olnud oma eestkõnelejaid juba vähe-
masti 20. sajandi algusest – kuidas te sõnastaksite 
oma epistemoloogilise platvormi?

44 Vt. S. Berger, C. Lorenz. National narratives and their „Others”. Ethnicity, class, religion and the gendering of 
national histories. – Storia della Storiografia 2006, nr. 50, lk. 59–98; The contested nation. Ethnicity, religion,
class and gender in national histories. Toim. S. Berger, C. Lorenz. Palgrave Macmillan, Houndsmills, 2010; 
Nationalizing the past. Historians as nation builders in modern Europe, op. cit.; Popularizing national pasts. 
1800 to the present. Toim. S. Berger, C. Lorenz, B. Melman. Routledge, New York, 2012.

45 D. Woolf. Of nations, nationalism, and national identity. Reflections on the historiographic organization
of the past. – The many faces of Clio. Cross-cultural approaches to historiography. Toim. Q. E. Wang and  
F. Fillafer. Berghahn Books, New York, 2006, lk. 71–103.

46 C. Lorenz. Double trouble, op. cit., lk. 53. Vt. ka C. Lorenz. Comparative historiography: Problems and 
perspectives. – History and Theory 1999, nr. 38, lk. 25–39; C. Lorenz. Towards a theoretical framework for 
comparing historiographies: Some preliminary considerations. – Theorizing historical consciousness. Toim. 
P. Seixas. University of Toronto Press, Toronto, 2004, lk. 25–48.
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C. L.: Teie tähelepanek, et ma olen olnud nii 
ajaloo kui historiograafia puhul võrdlevate
lähenemisviiside ja meetodite eestkõneleja, 
tabab päris hästi märki. Ma tegin seda ka hil-
juti holokausti-teemalisest väitlusest osa võttes 
– mis ju teadagi pretendeerib avalikult „ainu-
laadsusele”.47 Nagu ma juba eespool ütlesin, 
saavad mis tahes hinnangud representatsiooni 
adekvaatsusele või kvaliteedile paratamatult 
tugineda ainult võrdlusele. Seetõttu ei ole meil 
ajaloos võrdlevuse sunnist pääsu. Võib-olla so-
bib minu seisukohta kõige paremini selgitama 
üks näide, mida ma olen juba põhjalikumalt 
puudutanud mujal seoses Saksamaa ja Québeci 
ajalugudega.

Kui me räägime historiograafiast Québecis
ja Saksamaal – kahest omavahel võrdlemisi vähe 
seotud ja seega hästi võrreldavast näitest –, siis 
me räägime võrdlustest nii representatsioonide 
kui ka rahvuste vahel. Et kindlaks teha, mis on 
rahvuslikes ajalugudes erinev ja mis sarnaneb, 
peab võrdlus haarama nii sama rahvuse erine-
vate representatsioonide tasandit kui ka teiste 
rahvuste representatsioonide tasandit.

Üks Québeci ja Saksamaa historiograafiate
sarnaseid jooni, mis vaatajale silma torkab, on 
see, et mõlemas rahvuslikus historiograafias
esineb ühtviisi tugev  rahvuse erilisuse – saksa 
keeles Sonderweg – tunne. Mõlemal juhul on see 
erilisuse tunne seotud rahvuse ajaloos katast-
roofilise kogemusega. Saksamaa puhul esitati
katastroofina kaotust Teises maailmasõjas – ja
sellele järgnenud poliitilise autonoomia ja riik-
luse kaotust. Québeci puhul esitati katastroofina
kaotust Seitsmeaastases sõjas – ja „poliitilise au-
tonoomia” kaotust prantsuskeelse üksusena.

Samas kujunes mõlemal puhul selle „eri-
nevuse diskursuse” kõrval alates 1945. aastast 
välja veel teine diskursus, mis rõhutab Québeci 
ja (Lääne-) Saksamaa ühiskondade olemuslik-
ku „normaalsust”. See rahvuse „normaalsuse” 
narratiivide tüüp seostub ajalooteadvuses „nüü-
disaegsusega” ja (lääneliku) „demokraatiaga” 
– ja seeläbi „katastroofi ületamisega”. Ma olen
püüdnud näidata, et niihästi Québeci ja Sak-
samaa rahvuslike ajalugude „normaalsus” kui 
ka nende „erilisus” on ajaloolaste kasutatud 
„politiseeritud võrdluse” saadused ja tulenevad 
varjatud või avalikust „vastandusjuhtumite” 
valikust ruumilises ja ajalises plaanis. 

Rahvuslikke ajalugusid on võimalik mõista 

ainult siis, kui pöörata tähelepanu erinevatele 
viisidele, kuidas need ajalood on eri narratii-
videsse sisse ehitatud, sealhulgas ajaloolase 
poolt varjatult valitud ajalistele ja ruumilistele 
taustsüsteemidele. Igasugune rahvusliku ajaloo 
ja rahvusliku historiograafia mõistmine eeldab
selliseid topeltvõrdlusi ja ajaloolasel on valida 
ainult see, kas neile võrdlustele avalikult tähe-
lepanu juhtida või need varjatuks jätta. 

Samuti olen ma rääkinud oleviku, mineviku 
ja tuleviku vahekorra erinevast konstrueeri-
misest erinevuse diskursuses ja normaalsuse 
diskursuses. Kui erinevuse diskursus rõhutab 
erilisi – identiteeti kujundavaid – sündmusi 
minevikus ja nende „tulevikupotentsiaali”, siis 
normaalsuse diskursus rõhutab olevikku ja näeb 
tulevikku oleviku jätkuna.

Niisiis omistatakse aja kolmele laadile 
– olevikule, minevikule ja tulevikule – erine-
vaid väärtusi, nagu on juba vihjanud Hartog. 
Oma Bochumi uurimisprojektis tahan ma selles 
suunas edasi töötada ja analüüsida ajaliste erine-
vuste konstrueerimise viise Saksamaa, Ühend-
kuningriigi ja USA nüüdisaegsete ajaloolaste 
kirjutatud ajalugudes ja seda, kuidas nad neid 
põhjendavad ja isekeskis sel teemal arutlevad 
– või kas üldse arutlevad.
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