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Paar seletust 
KAJAKU asjus

 2012. aasta 31. oktoobril kogunes Tallinna 
Ülikooli Ajaloo Instituudi direktori kabinetti 
seitse erineva institutsioonilise ja erialase ta-
gatausta, kuid ühiste huvide ja eesmärkidega 
inimest, et asutada Keskkonnaajaloo Keskus 
(KAJAK). Koosistumisele eelnesid arutelud 
ja vastastikused konsultatsioonid, millega tehti 
algust juba 2011. aasta varakevadel. Tegelikult 
on aga üsna võimatu näpuga järge ajada ning 
kindlalt väita, et just need või teised eravestlused 
said keskuse moodustamisel otsustavaks. Pigem 
leppigem tõdemusega, et aeg oli küps ning et 
oli vaid vaja natuke organiseerivat tarmukust, 
et „sõna lihaks saaks”.

Loodud keskuse põhikirjas on formuleeritud 
selle eesmärgid:

„Keskuse missioon on ühendada Eestis te-
gutsevaid uurijaid, kelle huvivaldkonda kuulub 
keskkonna ja inimkultuuri koosmõju ning nende 
vastastikune toime ajaloo vältel meie prae-
guse ja tulevase keskkonna ning kultuuri(de) 
kujundamisel, edendada interdistsiplinaarset 
keskkonnaajaloolist uurimistööd Eestis, aga ka 
arendada igakülgset regionaalset ja globaalset 
koostööd nimetatud teadusvaldkonnas.”

Läinud aasta 15. detsembril toimus vast-
asutatud keskuse üldkogu. Palve sellel osaleda 
saatsid asutajaliikmed oma informeeritusele tu-
ginedes nii asutustele kui ka üksikisikutele, kelle 
huvideringi kultuuri ja keskkonna koosmõju 
võiks kuuluda. Üleskutsele reageeriti innukalt: 
kohale saabus 19 huvilist ning 7 teatas soovist 
end KAJAK-u tegevusega siduda elektronposti 
teel. KAJAK-u liikmete erialaste aktiviteetide 
spekter on rõõmustavalt lai. Keskuse liikmete 
seas on ajaloolasi, biolooge, arheolooge, etno-
looge, paleobotaanikuid ja -zoolooge, folkloris-
te, semiootikuid, geograafe, üks ajaloolise kliima 
uurija, kunstiajaloolane ja maastikuökoloog. 
Eriliselt tahaks esile tõsta Stockholmi ülikooli 
emeriitprofessori, paleontoloog Urve Milleri 
kaasalöömist, kes on aastakümneid teedrajavalt 
edendanud Läänemere piirkonna looduse ja 
inimajaloo seoste uurimist. 

Esimesel suurfoorumil arutati liikmelisusega 
seotud probleeme ja keskuse teadusnõukogu 
komplekteerimist ning kavandati edasist te-

gevust. Olgu siinkohal lisatud, et innustavat 
tuge, et Eestis keskkonnaajalugu vedu võtaks, 
on pakkunud mitmed oma ala suurnimed üle 
kogu maailma. Nende seas on näiteks Christof 
Mauch, Münchenis asuva Rachel Carson 
Center for Environment and Society juhataja; 
Verena Winiwarter, Viinis tegutseva Zentrum 
für Umweltgeschichte juhataja; keskkonna-
ajaloo „elavad klassikud” Donald Worster ja 
Donald Hughes USA-st; American Society of 
Environmental History president John McNeill, 
kes on ühtlasi ka American Historical Association 
asepresident. Julgustavat tuge on saadud aga ka 
näiteks Jaapanist. 

Nagu lugeja näeb, on keskkonnaajalugu 
defineeritud omaette teadusvaldkonnana.
Ilmselt oleks asjakohane, et KAJAK-u asu-
tajad pisut lähemalt selgitaksid, millega on 
keskkonnaajaloo puhul ikkagi tegemist ja kust 
on võetud julgus (või õigus) sellisel viisil oma 
tegevust määratleda. Pealegi pole tegemist 
salaseltsiga, vaid inimühendusega, mis püüd-
leb laiapõhjalise siseriikliku ja rahvusvahelise 
koostöö poole. 

Keskkonnaajalugu pole iseseisva teadus-
valdkonnana mitte just väga vana. Kui lähtuda 
põhimõttest, et pärast nime ilmumist hakkab 
mingi nähtus elama oma iseseisvat elu, siis 
sündis distsipliin 1972. aastal ja selle „ristiisaks” 
oli tunnustatud Ameerika teadlane Roderick 
Nash, kes avaldas 1972 aastal ajakirjas Pacific
Historical Review artikli pealkirjaga „American 
Environmental History: A New Teaching 
Frontier”. R. Nash räägib lahtiste kaartidega, et 
1970. aasta kevadsemestrisse planeeris ta oma 
koduülikoolis (California Ülikool, Santa Bar-
bara) kursust nimetusega „Ameerika keskkon-
naajalugu” (American Environmental History), 
mille raames soovis ta tudengitele tutvustada 
oma 1967. a. ilmunud raamatu „Wilderness and 
the American Mind” põhiseisukohti. R. Nashi 
jahmatusel polnud aga ei otsa ega äärt, kui 
tema kursusele registreerus neli- ja poolsada 
kuulajat. Niisugune hulk huvilisi võtab jalad 
nõrgaks ka kogenud õppejõul juhul, kui ta on 
käinud välja täiesti uue kursuse, mille piirjooni 
ta ise alles hakkab loengute käigus kujundama. 
Millest ülevoolav huvi aine vastu? Küllap on 
põhjusi mitu: esmalt see, et oma raamatus 
käsitles autor ameeriklaste suhet puutumatu 
loodusega ning teisalt hakkasid inimeste tead-
vusse jõudma tarbimisühiskonna arenemisega 
kaasas käivad hädad: võõrandumine loodusest 
ning lausa silmaga nähtav hoolimatus keskkon-
naprobleemide suhtes. Kolmandaks põhjuseks 
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oli kindlasti üldine ühiskonnakriitiline foon, 
mis kümnendivahetuse Ameerika ühiskonda 
iseloomustas. 

Et R. Nashi poolt sõnastatuna mõiste „kesk-
konnaajalugu” käibesse toodi, ei tähenda, et 
looduskeskkonna ja ühiskonna suhetest poleks 
varem püütud klaarimat pilti saada. 19. sajandi 
teisel poolel, mida iseloomustas teaduse järjest 
kiirenev areng ning soov tunnetada maailma 
võimalikult laias spektris, jõuti ka nende prob-
leemideni. Selgelt on vastavad probleemiase-
tused tuvastatavad sellal omaette teadusteks 
arenema hakanud geograafias ja ökoloogias.
Ent mõlemad teadusvaldkonnad läksid edaspidi 
oma teed. Keskkonnaajaloo problemaatika pole 
ajaloolaste leeris ju samuti teab mis mahavaiki-
tud uurimisliin, ent see jäi 20. sajandi esimesel 
poolel üksikuurimuste tasemele ja selgemate 
piirjoontega uurimisprogrammi sõnastamiseni 
ei jõutud. Virgutavalt mõjunud erandi moodus-
tasid Prantsuse annalistid, kes rõhutasid füüsi-
lise keskkonna olulisust ühiskondade arengule 
ning tõid käibele longue durée mõiste. Impulsse 
andvalt mõjus keskkonnaajaloo kui omaette 
distsipliini väljakujunemisele arheoloogia ja 
antropoloogia edasine areng. Just antropoloogia 
vahendusel sai võimalikuks näiteks ökoloogia-
alaste uurimisprobleemide lülitamine keskkon-
naajaloo teenistusse ning sealtkaudu sillutati tee 
interdistsiplinaarsusele. 

Mis siis ikkagi keskkonnaajalugu on ja kas 
seda uurimisvaldkonda on võimalik täpsemalt 
defineerida? R. Nashi aegadest tänapäevani
on ligi nelikümmend aastat ja selle aja jooksul 
on uurimisprogramm oluliselt täpsustunud. 
Olgugi, et erialakirjanduses tunnustatakse R. 
Nashi teeneid keskkonnaajaloo kui teadusvald-
konna teadvustamisel, on õigusega osundatud 
ka sellele, et tema tollane arusaam keskkon-
naajaloost oli unilateraalne, s. t. ta tähtsustas 
eelkõige inimese mõju loodusele. Kuid mündil 
on ka teine külg: looduse mõju ühiskonnale. 
Tänapäevases keskkonnaajaloo määratluses 
rõhutatakse probleemina kultuuri ja looduse 
vastastikust mõju ja koostoimet. Seega siis 
on kilbile tõstetud bilateraalne lähenemine. 
Aga ikkagi: kuidas kultuuri ja looduse vastas-
tikust toimet uurida? Ajaloolase vaatenurgast 
tõstatub printsipiaalne küsimus, et mis on 
ajaloolase ülesanne üldse. Esmase tähtsusega 
strateegiliseks probleemiks on muidugi – kas 
defineerida ajalugu kui inimeste omavahelise
suhtluse lugu, nii nagu see ennast peamiselt 
kirjalike allikate läbi manifesteerib? Enamasti 
nii on historiograafid 19. sajandi teisest poo-

lest alates, mil ajalugu teadusena kujunema 
hakkas, oma ametiülesandeid mõistnud. Nii 
on kirjutatud, kirjutatakse praegu ja kindlasti 
ka tulevikus. Seesugusele professionaalsele 
tegevusele ei ole alust vähimatki ette heita. Kui 
ajaloolane on püstitanud probleemi, andnud 
lugejale teada, millisele allikalisele põhjale 
toetudes soovib ta seda lahendada, siis on ju 
kõik korras. Sealjuures pole ajaloolasel vaja-
dust korrutada ametivendadele üle asjaolu, et 
mineviku tunnetamine on piiratud iseloomuga. 
Samas on täiesti selge, et inimesed pole kunagi 
elanud väljaspool füüsilist maailma ja inimese 
juures saab mõte lihaks praktilise tegevuse 
kaudu, ümbritseva keskkonnaga suhestumise 
kaudu. Kogu senist „inimese lugu” iseloomus-
tab kohanemine looduskeskkonnaga, selle oma 
huvides ärakasutamine, vähemal või suuremal 
määral ümber kujundamine ja tehiskeskkonna 
loomine. Enda tegevust oskab inimene õigusta-
da, põhjendada ja kirjeldada. Iseasi on muidugi 
see, kas ta enesekeskses nabavaatluses soovib 
või suudab tunnistada, et mitte alati pole ta 
oma käitumises ja otsustes suverään ning et 
tema partneriks on alati ümbritsev keskkond. 
Tunnustatud keskkonnaajaloolane, üks dist-
sipliinile alusepanijad Donald Worster märkis 
tabavalt, et seni on ajalugu kirjutatud enamasti 
nii, nagu polekski inimene pärit planeedilt 
Maa, vaid saabunud siia kusagilt mujalt. Asi 
on selles, et looduslik keskkond inimkeeles ei 
räägi ja selle mõju kultuurile jääb enamasti la-
tentseks. Paljudel puhkudel on keskkonna mõju 
kultuurile vähetajutav. Näiteks kui tegemist on 
sajandeid kestnud kliimamuutustega, siis ini-
mese eluiga on liialt lühike, et tajuda keskmise 
temperatuuri muutust sajandi jooksul. Küll aga 
tajub inimene looduses aset leidvaid järske 
kõrvalekaldeid normaalsusest, mis otseselt, 
silmanähtavalt ning käegakatsutavalt avaldavad 
mõju elukeskkonnale ja toimetulekule. Olgu 
märgitud, et suurte muutuste kohta kasutab 
inimene sageli sellist sõna nagu katastroof. 
Tegemist on inimese- ja ühiskonnakeskse aru-
saamaga loodusnähtustest, sest looduses endas 
kvalifitseeruvad kõik tema enda käivitatud
protsessid normaalseteks. Kuid inimene ju 
ometi reageerib nii järskudele kui ka pikaaja-
listele keskkonnamuutustele. 

Et inimene ise on oma tegevusega keskkonda 
mõjutanud, selles pole ju ka põhjust kahelda. R. 
Nashi 1970. a. kursuse suur populaarsus seletub-
ki just vajadusega juurelda kriitiliselt inimese 
rolli üle keskkonna ümberkujundajana ning see 
sattus ajahetkele, mil rahulolematus tarbijaühis-
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konna loodusressursse raiskava elufilosoofiaga
oli tekitanud ägeda protestilaine. Värvikaid 
näiteid inimtegevuse mõjust keskkonnale leiab 
Euroopastki. Tuletagem meelde kas või gran-
dioosseid ettevõtmisi Nõukogude Liidus, kus 
kavandati jõgede loodusliku voolusuuna muut-
mist ja rajati miljonitesse hektaritesse ulatuvat 
uudismaad deviisi all: „Me ei oota looduselt 
armuande!” Mis sellest kõigest välja tuli, see 
on ammu teada. Näljapiiril elamine jäi endiselt 
elunormiks ning loodus maksis tema kallal vä-
givallatsejatele valusalt kätte. 

Kultuur ja keskkond on vastastikuses seoses, 
sellele vaevalt et tänapäeval keegi püüab vastu 
vaielda. Samas: kui keskkonnaajalugu on ennast 
omaette teadussuunana kehtestanud, siis ikkagi 
– mida ja kuidas uurida? Ainuüksi kultuuri de-
finitsioone on mitmeid ning ajalooliselt oleme
harjunud eristama ka eri kultuure. Ja päris 
selge on see, et looduskeskkonna ja inimese 
kui kultuuri „tootja” omavahelises suhestuses 
on kultuuriti olulisi erinevusi. Seega mingist 
universaalsest metodoloogilisest lähenemisnur-
gast rääkida on rohkem kui problemaatiline. See 
võrduks sooviga pigistada kivist vett välja või 
proovida alkeemiku kombel kulda valmistada. 
Ent oluline selginemine ja probleemidekobarate 
määratlemine leidis möödunud sajandi 80-ndatel 
siiski aset. Juba mainitud Donald Worster, üks 
keskkonnaajaloo tegusamaid pioneere, eristas 
kolme omavahel seotud probleemide kompleksi. 
Esimese moodustab intellektuaalne instrumen-
taarium, mida inimene kasutab enda suhestami-
sel keskkonnaga: kuidas tajutakse keskkonda, 
kas üksikisikud või inimkooslused evivad selles 
osas mingeid selgeid käitumisjuhendeid; kuidas 
peegeldavad keskkonna ja ühiskonna (või üksik-
isiku) suhteid mütoloogia ja suuline traditsioon 
jne. Teise kompleksi probleeme moodustab 
sfäär, kus vaimsed hoiakud materialiseeruvad. 
Teisisõnu on tegemist ühiskondlik-majandusliku 
valdkonnaga, mis mõjutab keskkonda ja selle 
seisundit otseselt. Kolmanda sfääri moodustab 
keskkonna, eelkõige looduse enda käitumine. 
Lisaks sellele, et keskkond muutub ilma inimese 
sekkumiseta, reageerib ta ka inimtegevusele 
ning see võib mõjuda kultuurile nii positiivselt 
kui negatiivselt. Paremal juhul oskab inimene 
saadud tagasiside alusel oma suhetesse ümbrit-
sevaga viia sisse parandusi ning sellel võib olla 
mõju nii intellektuaalsele instrumentaariumile 
kui ka ühiskondlik-majanduslikule sfäärile. Ring 
on saanud täis. 

Kui nõustuda eelnevalt pakutud printsii-
pidega, siis pole vaja erilist fantaasialendu, et 

tõdeda: keskkonnaajalugu on sügavalt inter-
distsiplinaarne uurimisvaldkond. Kõigis kolmes 
sfääris saavad kokku eri distsipliinid, mille 
raames viljeldavad probleemiasetused ei pruugi 
olla esmapilgul ja üksikuna vaadelduna kergesti 
seostatavad. Tõrge eri valdkondade uurimistu-
lemuste kasutamisel võib olla psühholoogilist 
laadi, sest reeglina humanitaarid pelgavad 
kiikamist n.-ö. tõeliste teadlaste mängumaale 
(bioloogia, ökoloogia jne.). Eeldatakse, et 
teaduse järjest kiireneva spetsialiseerumise 
tingimustes ei suuda nn. pehmete teaduste 
esindajad loodusteadlastega juba ammu sam-
mu pidada. Kuid loodusteaduste tulemuste 
lülitamisel keskkonnaajaloo teenistusse ei 
nõua keegi humanitaaridelt, et nad suudaksid 
detailideni mõista suurele teadusele omaseid 
spetsiifilisi tõestuskäike. Küll aga on nad ena-
masti võimelised loodusteadlaste poolt tehtud 
järeldusi ja üldistusi kasutama. 

Raamid keskkonnaajaloo viljelemiseks on 
loodud. Jääb üle vaid loota, et nende sees hak-
kab käima vilgas tegevus. 

Priit Raudkivi


