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Peadirektor Kari Tarkiainen sai kuuekümneseks
möödunud aasta 14. juunil. Soome Rahvusarhii-
vis tähistati seda sündmust juba 12. juunil, mil
päevakangelast õnnitlesid arhiivid ja arhivaarid,
samuti esindajad haridusministeeriumist, teadus-
ja teistest arhiividega seotud asutustest.

Kari Tarkiainen astus Helsingi Ülikooli 1956. aas-
tal. Põhiainena õppis ta Soome ajalugu ja tema
esimeseks akadeemiliseks õpetajaks oli Eino
Jutikkala. Filosoofiakandidaadiks sai Tarkiainen
1964. ja litsentsiaadiks 1969. aastal. Elades 1964.
aastast alaliselt Rootsis, jätkas ta õpinguid Uppsa-
la Ülikoolis, kus tema põhiline akadeemiline ju-
hendaja oli Sten Carlsson. Rootsi kodakondsuse
sai Kari Tarkiainen 1971. aastal.

Ajaloolasena on Tarkiainen keskendunud
põhiliselt kolmele teemale: rootslaste arusaama-
dele Venemaast XVI-XVII sajandil, ajaloolistele
biograafiatele ja rootsisoomlaste ajaloole. Esime-
sena nimetatud teemal kaitses Tarkiainen 1974.
aastal Uppsalas doktoriväitekirja �Vår Gamble
Arffiende Ryssen�. Synen på Ryssland i Sverige
1595-1621. Väitekirja aluseks oli kümme artiklit,
mis ilmusid aastatel 1969-1974. Juba siis oli selge
tulevase arhivaari huvi uurimistöö vastu arhiivis.
Väitekiri põhines mitmekülgsel allikmaterjalil,
mille kogumine oli nõudnud põhjalikku tööd ar-
hiivides. Väitekirjas proovis Tarkiainen ulatuslikul
arhiivimaterjalil mentaliteediajalooliste meetodi-
te paikapidavust antud teemal. Tarkiainen paistab
silma kui suurepärane toimetaja ja tekstitöötleja,
kes esitab uurimustulemused lugejale nauditaval
ja huviärataval viisil.

Tarkiaise biograafilistest uurimustest tuleb
mainida Porvoo piiskopi Jacob Magnus Alopaese
elulugu, mis avaldati 1985. aastal. Alopaes on
Tarkiaise emapoolne vaarisa. Kirjandusteadlane
Viljo Tarkiainen aga vanaisa, kelle eluloo ta aval-
das 1987. aastal. 1985. aastal oli Kari Tarkiainen
lõpule viinud Viljo Tarkiaise poolelijäänud uuri-
muse Soome usupuhastajast Mikael Agricolast.
Tellimustööna on Tarkiainen välja andnud kaks
ulatuslikku osa teosest Finnarnas historia i Sverige
(1990 ja 1993), ka kolmandas osas on tema panus
märgatav. 1997. aastal välja antud Paavo Haavikot
käsitlevas teoses on Tarkiainen esinenud kirjan-
duse uurijana.

Tarkiaisest sai Rootsi Riigiarhiivi abiametnik
1971. aastal, ta tõusis karjääriredelil arhiivinõuni-
ku ametikohani. Tema ametikohustused olid esi-
algu seotud XVI ja XVII sajandi arhivaalidega, aja
möödudes laienesid need aga arhiivimoodustaja-
te asutuste juhendamisele, konserveerimisele ja
mikrofilmimisele, näituste korraldamisele ja pub-
litseerimisele, koolitusele ja uurijate teenindami-
sele. Usina kirjutajana produtseeris ta ka arhiivi-
teadust ja üldiseid arhiivialaseid probleeme puu-
dutavaid artikleid, millest tuleb mainida uurimu-
si Fincke koopiaraamatutest (1980) ja K. A. Gott-
lundi tegevusest dokumentide kogujana Rootsis
1820.-1830. aastatel (1981). Kui Tarkiainen 1996.
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aastal Rootsist tagasi Soome siirdus, siis oli temast
saanud mitmekülgselt koolitatud arhivaar. Seoses
sellega on korduvalt arvamust avaldatud, et nii on
Rootsi maksnud lõpuks tagasi võla, mis võeti siis,
kui 1846. aastal nimetati soomlasest õigus- ja ma-
jandusteadlane professor Johan Jakob Nordström
Rootsi Riigiarhiivi juhatajaks.

Peadirektor Tarkiainen on võrratu stiili- ja vor-
mimeister. Sõnakunsti valdamine on temast tei-
nud tuntud kirjamehe ja esineja. Tarkiainen on osa
võtnud kultuuripoliitilistest ja kirjanduslikest dis-
kussioonidest juba õpinguaegadest alates.

Rootsi aastatel oli Tarkiaisel ka tähtis vahen-
daja roll. Päris paljud soomlastest uurijad, üliõpi-
lased ja teised Stockholmis käinud mäletavad teda
suurepärase giidina tutvustamas nii Rootsi Riigi-
arhiivi kui ka Stockholmi linna. Svenska Dag-
bladetis ilmunud artiklites hoidis ta rootsi lugejat
usinasti kursis Soome eluolu, kultuuri ja ajaloo-
uurimisega.

Tarkiainen huvitus juba Rootsis oldud aastatel
Baltimaadest. Ta hoidis tihedat sidet Stockholmis
tegutseva Balti Arhiivi ja selle esindajatega. Kui
Baltimaad taas iseseisvusid, sai ta alustada Rootsi
ja Baltimaade arhiiviasutuste koostöö arendamist
juba täiesti uues olukorras. Soome siirdumisel on
see huvi ja koostöö jätkunud, nüüd juba Soome
arhiividest lähtuvalt. Esmatähtsad on muidugi
olnud suhted Eestiga.

Seoses tähtpäevaga kinkisid Soome arhiivid ja
Arhivaaride Ühing juubilarile esimese eksemplari
talle pühendatud koguteosest Musarum Minister.
Peadirektor Tarkiaise mitmekülgsus nähtub ka ko-
guteose ainevaldkondade ulatuslikkusest. Publikat-
sioonis on 25 artiklit, mis haakuvad Tarkiaise mit-
melaadse tegevuse või tema produktsiooni aspek-
tidega. Nii ulatub teose artiklite spekter XVI sa-
jandi allikate publitseerimise probleemidest kuni
elektrooniliste dokumentide käsitlemiseni. Kogu-
teoses oleva õnnitlejate nimekirja vahendusel an-
navad peaaegu viissada üksikisikut ja asutust või
organisatsiooni üheksast eri maast edasi oma pa-
rimad soovid. Raamatu lõpus on toodud Tarkiaise
mitmekülgse loomingu biograafia.

Raimo Pohjola

Soome keelest tõlkinud
Peep Pillak

Läinud aasta septembri lõpus esitles professor
Aadu Must Tartu Ülikooli Klassikalise Muinas-
teaduse Muuseumi ruumes Ajaloolist Ajakirja.
Ajaloohuvilisel võib tekkida küsimus: Ajalooline
Ajakiri lõpetas ju ilmumise 1940. aastal?

Tõepoolest, ajavahemikus 1922 kuni 1940
ilmus 74 numbrit Ajaloolist Ajakirja. Nõuko-
gude okupatsiooni ajal, 1941. aastal �reorga-

niseeritud� Ajaloolise Ajakirja baasil ilmunud
kolme numbrit Ajaloo Ajakirja võib aga pidada
ainult surmaeelseks ohkeks. Ja pärast seda jäidki
ajaloolased ajakirjast ilma.

Alates 1958. aastast räägiti korduvalt ajalooli-
se ajakirja taaskäivitamise vajadusest, paraku jook-
sid kõik selles suunas tehtud katsed õige pea lii-
va. Ajaloolased pidid aastakümneid käima oma aja-
looliste artiklitega teiste perioodiliste väljaannete
toimetustes, müts näpus, tüütamas keelemehi, kir-
jandusteadlasi, looduseuurijaid ja kõikvõimalikke
teisi �väljundiga� õpetlasi. Et oma kirjatükkidega
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Ajaloolise Ajakirja peatoimetaja Aadu Must.
Foto Peep Pillak


