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Ei teagi, kuidas õieti Teie poole pöörduda, kas kui Rahvusarhiivi Lõuna
regiooni direktori, riigiarhivaari asetäitja, Ajalooarhiivi direktori poole või
kuidagi teisiti?

Keegi tegi tabavat nalja � kui on lõuna regionaaldirektor, siis võiks olla ka
õhtu ja hommiku regionaaldirektor. See ametikoha nimetus ei ole tõepoolest
just kõige õnnestunum. Uued ametinimetused on üldse väga keerulised. Kind-
lasti tuleks varem või hiljem asuda Rahvusarhiivi sisestruktuuri ümbervaata-
misele ning selle käigus muuta ka ametinimetusi. Näiteks �Riigiarhiivi osa-
konna teenindustalituse kolmanda uurimissaali vanemreferent� või �uurimis-
töö- ja publitseerimisosakonna arhiiviinfo- ja publitseerimistalituse peaspet-
sialist� kõlavad kui apoteoos bürokraatiale. Ehk on kõige arusaadavam, kui
minu nagu ka Marge Tiiduse puhul märkida, et oleme riigiarhivaari asetäitjad.

Mis muutus Teie elus Rahvusarhiivi Lõuna regiooni moodustamisega? Saan
asjast nii aru, et teie valdkonda ühendati kõik Lõuna-Eesti maa-arhiivid.

Kui praegust ametit võrrelda eelmise ametikohaga, siis muutunud on prak-
tiliselt kõik. Ajalooarhiivi direktoriks olemise viie aastaga said paratama-
tult selgeks enamvähem kõik töövaldkonnad, ülesannete ja vastutuse
delegeerimise kord ning kujunes välja ka teatud rutiin. Nüüd on töö-
maht oluliselt kasvanud ning töö iseloom muutunud. Kuna Rahvusar-
hiivi põhimäärus ilmus valitsuse määrusena möödunud aasta 29. det-
sembril ning sellesse viidi veel viimasel minutil sisse põhimõttelisi muu-
datusi, siis jõudsime kõik käesolevasse aastasse väga segases olukorras.
Selle segaduse klaarimisega olemegi seni tegelnud ja arvata võib, et ar-
hiiviseadusest ja põhimäärusest tulenevad ümberkorraldused kestavad
vähemalt aasta lõpuni, kui mitte veelgi kauem.
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Mis puudutab Lõuna-Eesti maa-arhiive, siis nende töö koordineerimine on tõesti üks
minu ülesandeid. Vahetult saab maa-arhiivi aga mõistagi juhtida vaid maa-arhivaar.

Nagu ma aru olen saanud, on Teie peamine armastus seni olnud Ajalooarhiiv.
Nii see on. Nagu teame, on Ajalooarhiiv praeguseks muutunud üheks Rahvusarhiivi

struktuuriüksuseks. Lootes, et keegi selle peale ei solvu, võib ja ilmselt peabki rõhuta-
ma, et nii Ajalooarhiiv kui ka Riigiarhiiv on nüüd kõige olulisemad struktuuriüksused
Rahvusarhiivi sees. Samas on aga fakt ka see, et Ajalooarhiivi ja Riigiarhiivi näol on jaa-
nuarist peale tegemist pelgalt osakonnaga. Kui möödunud aastal olid nimetatud arhiivid
Riigikantselei hallatavad riigiasutused, siis nüüd on tegemist valitsusasutuse struktuuri-
üksustega. Sellest juriidilisest staatusest johtuvad järelmid on iga päev tuntavad.

Peale Ajalooarhiivi kuulub otseselt minu kompetentsi ka mitme teise osakonna töö
korraldamine. Ma ei loetle siin suuruse ega tähtsuse järjekorras � need on säilitusosa-
kond, uurimistöö ja publitseerimise osakond, haldus- ja planeerimisosakond ning roh-
kem formaalselt kui sisuliselt raamatupidamise osakond ja üldosakond. Peale selle on
Rahvusarhiivi põhimääruse järgi olemas veel digitaalarhiivi osakond, kuid see on veel
komplekteerimata.

Võib-olla räägiksite siiski natuke eraldi Ajalooarhiivist, tema minevikust, olevikust ja
lähitulevikust.

Arhiiv on sündinud 1921. aasta 16. mail Eesti Riigi Keskarhiivi nimetuse all. Mais
1921 loodi ka Eesti Riigiarhiiv. Nii et meil on olnud võimalus oma ümmargusi juubeleid
üheskoos tähistada.

On mõnevõrra kummaline nentida, et üks selline väike alles iseseisvunud riik nagu
Eesti Vabariik 20. aastate algul oli, lõi oma asjaajamise ja arhiivinduse korraldamiseks
kaks keskarhiivi. Tõsi küll, Tartus asunud Keskarhiiv oli mõnevõrra kesksem kui Riigiar-
hiiv, kes täitis tänapäeva mõistes rohkem vahearhiivi rolli. Seal võeti vastu ministeeriu-
mide ja teiste valitsusasutuste kestva ajaloolise tähtsusega dokumente tähtajaliseks säi-
litamiseks, misjärel need arhivaalid oleksid pidanud liikuma edasi Tartusse keskarhiivi.
Nii oli see küll vaid puhtteoreetiliselt, sest Teise maailmasõja alguseks ei olnud sellist
rutiini veel tekkinud. Riigiarhiivis arhiveeritud materjalid seisid ikka seal ning Tallin-
nast Tartusse polnud neid selleks hetkeks veel transporditud. Peale selle, et sageli ei
olnud säilitustähtajad veel möödunud, oli oma roll ka tõsiasjal, et Liivi tänava arhiivis
polnud vaba hoidlapinda, et neid vastu võtta.

Aga ikkagi, miks loodi kõrvuti kaks niisugust tähtsat arhiivi? Nõustun Peep Pillakuga,
et arvatavasti oli sellise kahepaiksuse tekkimisel määrav roll professor Arno Raphael
Cederbergil. Tõsi, Riigi Keskarhiivi Tartusse asutamise tollastes ja hilisemates põhjen-
dustes prevaleerib objektiivse vajaduse rõhutamine. Tartusse olevat korjunud hulk tege-
vuse lõpetanud veneaegsete asutuste arhiive, märgitakse ka ülikooli initsiatiivi arhivaa-
lide tagasinõudmisel ja kogumisel, õppe- ja teadustegevuse vajadusi ning üsna demagoo-
giliselt ka nõuetekohaste ruumide olemasolu Tartus. Enamasti unustatakse aga täiesti
subjektiivne moment antud küsimustes ehk A. R. Cederbergi võimalikud isiklikud eelis-
tused. Seega, nii irooniliselt kui see ka ei kõla, tuleb tõe ja täpsuse huvides tähelepanu
juhtida asjaolule, et Eesti-keskse riikliku arhiivi rajamisel pealinnast väljapoole mängis
muu hulgas kaasa ka ühe soome ajalooprofessori teadustöö komfort.
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Muide, 1940. aasta riigieelarves oli ette nähtud uue arhiivimaja ehitamine Tartusse.
Siis tulid vahele okupatsioonid ja sõda ning see suurepärane mõte vajus aastakümne-
teks unustuse hõlma. Nõukogude ajal vähenes ajalooarhiivi roll võrreldes Eesti Vabariigi
aegse staatusega tunduvalt. See tulenes üldisest nõukogulikust arhiivikorraldusest, mis
nägi ette mitut keskarhiivi igas liiduvabariigis. Nõndanimetatud Oktoobrirevolutsiooni
ja Sotsialistliku Ülesehitustöö Keskarhiiv asus liiduvabariigi pealinnas, kas sealsamas
või kuskil mujal tegutses arhiiv-muuseum, mis kaasaegseid arhiivimaterjale vastu ei võt-
nud. Eesti puhul oli selleks Tartus Riiklik Ajaloo Keskarhiiv.

Teine moment, mis, kui just mitte ajalooarhiivi allakäiku, siis tema rolli kahanemist
mõjutas, oli Tartu kui kinnise linna staatus. Eks olnud õhkkond siin nõukogude perioo-
dil veidi sumbunum kui Tallinnas. RAKA üritas küll oma personali toel anda maksimu-
mi, mis nendes kitsastes ruumides ja raamides, finants- ja suhtlusoludes võimalik oli.
Üheksakümnendatesse aastatesse, kui Eesti Vabariik taastati, tuldi juba uue nimega �
Eesti Ajalooarhiiv.

Nii nagu muudeski eluvaldkondades ja kogu ühiskonnas, on üheksakümnendad aas-
tad olnud ka Ajalooarhiivile äärmiselt kiire muutumise ja arengu aeg. Kümnendi esime-
ne pool möödus peamiselt omandiõiguslike arhiiviteatiste tootmise tähe all. Ajalooarhii-
vis vormistati kuni 15 000 arhiiviteatist aastas, mis kirjutusmasinate ajastul tähendas
päris suurt koormust. Ja kui arvestada tollaseid äärmiselt nigelaid majandusolusid �
arhiiv oli talviti tapvalt külm, töötingimused olid kehvad, iganenud küttesüsteem põh-
justas üleujutusi, mis kahjustasid ja hävitasid arhiivimaterjale ning frustreerisid arhiivi-
töötajaid � siis jääb üle sedastada, et arhiivitöö oli sõna otseses mõttes tervistkahjustav
töö.

Üheksakümnendate algusaastad olid arhiivis äärmiselt rasked, aga need sai üle ela-
tud ja julgen arvata, et kümnendi teine pool on olnud pideva edenemise ja arenemise
aeg, seda nii personali kui ka töökorralduse paranemise poolest. Arvan, et Ajalooarhiiv
on nii infotehnoloogia juurutamisel kui ka teadustöö edendamisel liikunud Eesti arhiivi-
maastikul esireas.

Teie majas tundub olevat teiste arhiividega võrreldes kõige tugevam potentsiaal?
See hinnang on relatiivne. Võrreldes mõne teise arhiiviga on lood meil suhteliselt

head, aga ei saa unustada, et kogu maailmas, kaasa arvatud Euroopa Liidus, kuhu soovi-
me lähiaastatel jõuda, on arhivaar kõrgharidusega või paljudel juhtudel magistrikraadiga
inimene. Eestis oleme sellest tasemest veel päris kaugel.

Kuidas võiks praegu teie töö põhisuundi iseloomustada � ma mõtlen siin nii Ajalooar-
hiivi kui ka tervet regiooni? Kuidas negatiivne eelarve mõjutab teie elamist ja ole-
mist? Kuulsin, et arhiivides pidi kärbitama kaheksa miljonit�

Seitse ja pool.

Seoses sellega olevat mingid ehitusplaanid peatatud.
Ehitusplaanid on üks olulisi töölõike nii meil kui ka Rahvusarhiivis tervikuna. Meie

endi jaoks kõige olulisem on siiski Ajalooarhiivi juurdeehitus. Projekteerimistööd on
lõppenud ja ma loodan, et tänavu jõuame ehituse riigihankeni. Juurdeehitusse tulevad
peamiselt hoidlapinnad pluss uurimissaalid ja auditoorium. Töökabinetid jäävad vanas-
se hoonesse.
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Kuna selle projekti läbisurumine oli üsna vaevarikas ja õnnestus alles 1995.�96. aas-
tal ehk siis mitu aastat enne ehitama hakkamist, on juba ette teada, et selleks riiklike
investeeringute programmis eraldatud rahadest ei jätku. Inflatsioon on teinud oma töö,
samuti ehitushindade hüppeline kasv enne praegust madalseisu. Öeldust johtuvalt kär-
pisimegi kogu riigile ja ühiskonnale paratamatu säästueelarve raames sel aastal Ajaloo-
arhiivi juurdeehituse rahastamist. Ma siiski väga loodan, et 2001. aasta lõpuks õnnestub
juurdeehitus valmis saada. Aga kui Eesti riigil ja ühiskonnal läheb majanduslikus mõttes
kehvasti, pole meilgi põhjust oma ehitusprojektide kiiret lõpetamist loota.

Sootuks paremad on lood Lõuna-Eesti vahearhiiviga, mis rajatakse Tartu linna piirile
Vahi tänavale. Loodame arhiivi ehitustöödega, ilma et seal veel inventari sees oleks, juba
augustiks valmis saada. Vahearhiiv on rajatud vastavalt vabariigi valitsuse 1997. aasta
määrusele, mis pani Ajalooarhiivile ja Riigiarhiivile kohustuse tegelda nõukogudeaegse-
te erastamisnimekirja kantud ettevõtete ajutise säilitusväärtusega arhivaalidega, niisiis
valdavalt isikudokumentatsiooniga. Need dokumendid tuli riigil oma arhiivide kaudu
tõepoolest kokku korjata, kuna see puudutas meist igaüht, kas või pensionistaaþi tõesta-
mise kaudu, rääkimata arhiividokumentidele tugineda võivate mistahes kodanikuõigus-
te kaitsmisest.

Siis edasi, just äsja toimus Valga arhiivi ehitusliku riigihanke pakkumiste avamine.
Pakkumiste alusel võib väita, et ehituse hind kujuneb 12 ja 14 miljoni krooni vahel,
millest 6 miljonit selleks aastaks on olemas. Raske öelda, kui kiiresti õnnestub Valgamaa
arhiiv valmis saada. Need on siis kolm prioriteetset arhiiviehitust Lõuna-Eestis.

Nagu öeldud, puudutas negatiivne eelarve põhiliselt ajalooarhiivi juurdeehitust. Siia
juurde tuleb lisada Pärnu arhiivi uue hoone alustamiseks või õigemini renoveerimiseks
ette nähtud üks miljon krooni. Selle objektiga kaasnes üsna palju küsimärke ja arhiivin-
duslikke probleeme, nii et aja mahavõtmine ei olnud siin üldsegi üleliigne. Tegemist oli
äärmiselt halvas olukorras hoonega vanalinnas, mille renoveerimisel ei saa ikkagi arves-
tada hoidlapinnaks rohkem kui 35�40 protsenti. Arhiivi puhul loetakse teatavasti vajali-
kuks 70 prontsenti hoidlatele ja 30 protsenti töökabinettideks ning avalikuks pinnaks.
Samuti läheks vana hoone renoveerimine tunduvalt kallimaks päris uue arhiivihoone
ehitamisest. Praegu ongi võetud strateegiline siht asuda pärast ülalnimetatud Lõuna-
Eesti arhiivihoonete valmimist Pärnu arhiivi planeerimise juurde ja ehitada sinna päris
uus tänapäevanõuetele vastav arhiivihoone.

Kuidas iseloomustate arhiivinduse üldseisu Eestis võrreldes näiteks Põhjamaade ja
Saksamaaga?

Julgen arvata, et viimastel aastatel oleme arhiivinduslikult päris hästi edasi arene-
nud. See ei puuduta ainult Ajalooarhiivi, vaid kindlasti ka Riigiarhiivi. Teisalt, kerge on
kiiresti edasi liikuda, kui tasand, millelt alustatakse, on madal. Olen kaugel sellest, et
väita, nagu oleks nõukogude ajal olnud tegemist ebaprofessionaalsete töötajatega või et
toonased saavutused midagi ei maksaks. Rõhutada tuleb aga tõsiasja, et Eesti Vabariigi
taassünd ja sellest tingitud arhiivisüsteemi ümberkorraldamine langes ühte infoühis-
konna sissemurdmisega nii meil kui ka mujal maailmas. Ja arhiivindus on niisugune
eriala, mida infotehnoloogia areng on puudutanud ja peab puudutama rohkem kui mõnda
muud eriala. Samal ajal on oluline silmas pidada, et infoühiskonna areng puudutab ka
muid teabe vahendamise, kogumise ja töötlemisega kokku puutuvaid kutsealasid nagu
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bibliograafe ja heritolooge. Ega siin arhiiviinimestel eriti valida olegi � kas minna info-
tehnoloogilise arenguga kaasa või jääda lootusetult ajast maha. Õnneks on Eestis see
kaasaminek õnnestunud.

Järgmise momendina tuleks rõhutada, et nagu märkamatult on kogu maailmas kuju-
nenud eraldivõetava teadusliku distsipliinina välja arhiiviteooria. Tunaski on ilmuma
hakanud kolme hollandlase käsiraamat, mida loetakse klassikalise arhiiviteooria algus-
punktiks. Kaasaegse teadusdistsipliini tähenduses saab arhiiviteooria järkjärgulise välja-
kujunemise algust jälgida aga alates 1980. aastaist. Kuna see ajavahemik on nii lühike,
samas aga murranguline, on oluline ise muutusega intellektuaalselt kaasas käia. Teisest
küljest loob see suurepärase võimaluse vähegi huvitatuile teoreetilises diskursis kaasa
lüüa. Mida noorem mingi eridistsipliin on, seda kergem on n-ö globaalses mõõtmes seda
jälgida ning miks mitte ka mõjutada.

Arhiiviteoreetilise arengu puhul pean kõige olulisemaks arhiiviseaduse väljatöötami-
se vaevarikast protsessi. Kuigi praegusele arhiiviseadusele võib äärmiselt palju ette heita
ja ka ma ise olen pigem kriitiline kui vaimustatud, tuleb arvestada kaht momenti: esi-
teks, mistahes olukord, mida reguleerib seadus, on parem kui seadusetus, mis arhiivide
jaoks kestis liigagi kaua. Ja teiseks, selle seaduse väljatöötamise käigus tekkis sisuliselt
eestikeelne arhiiviteoreetiline diskurss, esialgu mõistagi veel väga hapral pinnal. Ja kuigi
arhiiviseadusest tulenevat arhiivi eeskirja saab motiveeritult kritiseerida või lausa maa-
põhja needa, on eeskiri edasi arendanud eestikeelset arhiivindusalast sõnavara ja selle
kaudu tegelikult ka arhiivinduslikku mõtlemist. See, et me suudame oma emakeeles aru
saada kaasaegsest muukeelsest arhiiviteoreetilisest mõttevahetusest, on äärmiselt oluli-
ne ja minu hinnangul oleme selles plaanis tohutult ees kolleegidest Lätis ja Leedus,
rääkimata Venemaast.

See seadus algul lausa ehmatas, tundudes liiga bürokraatlik.
Kindlasti on tal ka oma positiivsed momendid. Võtame kas või selle, mis igale inime-

sele südamelähedane. Suuremal osal arhiivisüsteemi töötajaist on palk ikkagi tõusnud
ja seda tänu arhiiviseadusele, mis laiendas avaliku teenistuse arhivaaridelegi.

Kardan, et praegu on veel liiga vähe aega mööda läinud, et hinnata piisavalt, kui
õnnestunud või ebaõnnestunud arhiiviseaduse eri aspektid just on. Võtkem näitena kas
või arhiivisüsteemi staatus ja selle tippjuhtimisega seonduv sätestus. 1996. aasta juulist
oli arhiivide tippjuhtimine viidud üsna madalale nivoole � riigiarhivaar oli Riigikantse-
lei arhiivide osakonna juhataja. Niisiis juhtis valitsusasutuse osakonnajuhataja tervet
Eesti arhiivisüsteemi. See erines varasemast ajast, mil tegemist oli arhiiviametiga, mis
ikkagi oli ise suhteliselt iseseisev ja esinduslik ametiasutus.

Arhiiviseadus tõi arhiivisüsteemi tervikuna sellest mõnevõrra ebanormaalsest olu-
korrast või madalast staatusest välja ja me võiksime rahuloluga nentida, et Rahvusarhiiv
on valitsusasutus, riigiarhivaar kõrge riigiametnik. Fakt iseenesest on kahtlemata posi-
tiivne, kuigi valitsusasutuse staatusega kaasneb väidetavalt teatud hulk vältimatuid kon-
sekventse ja, nagu ma olen juristidest aru saanud, möödapääsmatu nõue on, et valitsus-
asutuse struktuuriüksused peavad olema funktsionaalsed. Ehk siis teisisõnu � polüfunkt-
sionaalseid asutusi arhiividena � keskarhiividena � justkui ei saakski olemas olla. See on
tõlgendus, mida me hetkel üritame kohaldada ning täies usus ja mahus ellu viia, lõigates
senistest keskarhiividest ära funktsioonid, mida on võimalik eraldi funktsioonina
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kirjeldada: säilitamine, publitseerimine, haldamine, arhiivinduslik järelevalve, eraarhii-
vid, digitaalsed arhiivid, infotehnoloogia ja arhiiviregister. Aga kas see, mis alles jääb, on
just mõistusepärane, funktsionaalne ja peale selle veel arhiiv, sinna tuleb kolm punkti
jätta.

Tsentraliseerimises on oma tugevad küljed, aga ka teatud ohud. Minu meelest on
arhiiv koht, kus uurimistegevus peaks jätkuma, vastasel korral võib ta muutuda liigagi
riigiasutuseks ning teaduslik mõte läheb kaotsi.

Ega see nüüd päris irratsionaalne kartus olegi. Reformid on ühtaegu olulised, aga ka
ohtlikud asjad. Nagu eespool juba kurtsin, sattusime täiesti objektiivsetel põhjustel, kel-
legi subjektiivsest tahtest sõltumata, reformikeerisesse väga halvasti ettevalmistatuna.
Mitmeid põhimõttelise tähtsusega küsimusi ei olnud jõutud päris lõpuni läbi mõelda
ega arutada. Reformi õiguslikud raamid asetati Rahvusarhiivi põhimäärusena meile kaks
päeva enne 1. jaanuari 1999 lihtsalt täitmiseks ette. Te rääkisite tsentraliseerimisest ja
ma olen täiesti nõus sellega, et teatud tegevussuundade kooskõlastatud juhtimine ja
ühe mütsi alt toimetamine on lihtsalt ökonoomne, teisest küljest on aga äärmiselt kerge
sattuda ületsentraliseerituse tingimustesse. Peab jälgima, mida on mõtet tsentraliseeri-
da ja mida kogunisti ei tohiks ära tsentraliseerida.

Olen absoluutselt veendunud selles, et teadustegevus Ajalooarhiivi või veel enam
Rahvusarhiivi kontekstis ja seinte vahel on täiesti vältimatu. Kui meie ülim eesmärk on
vahendada arhiivides hoitavat informatsiooni kodanikele, arhiivikasutajatele, siis ei ole
seda võimalik teha professionaalsest uurijast madalamal tasemel. Arhivaar peab olema
hästi kursis arhivaalide tekkeloo kontekstiga, arhiivi moodustamise struktuuriga ning
seniste uurimustega mistahes teemal. Ja ei saa olla kursis ise aktiivselt teadusuurimus-
tes osalemata.

Peale tsentraliseerimise on veel üks teine võõrsõna: bürokratiseerumine. Ma ei tea,
kas see on meie häda või õnn, aga Rahvusarhiiv peab uutes legaalsetes oludes suutma
olla päris mitmepalgeline. Ühelt poolt kohustab valitsusasutuse staatus olema just nagu
ministeerium. Valitsusasutuseks hakkamine ei ole aga niisama lihtne � tuleb üle võtta
sellele tasandile omane töökorraldus ja sellest tulenevad kohustuslikud dokumendihal-
duse reeglid. Eesti ühiskond ise on noor ja meie asjaajamiskultuur, asjaajamise rahvus-
lik traditsioon nõukogude ajal paraku ära katkenud. Meenutagem kas või seda suurepä-
rast lendlauset, mida me kõik nõukogude ajal pruukisime: �Paber kannatab kõike.�
Tegelikult on see äraspidine arusaam dokumendist, ja nüüd  iseseisva riigi tingimustes
on selge, et tuleb kiirendatud korras senisest äraspidisusest hoolimata jõuda rahvusliku
ja adekvaatse asjaajamiskultuurini, seda olemasolevatele õigusaktidele toetudes või nende
kiuste.

Aga siin on suur oht, tendents, kuhu on kerge kalduda � see ongi halvas mõttes
bürokratiseerumine ja mina arvan küll, et asjaajamiskultuurist mõttetu bürokraatiani
on niisama väike samm kui geniaalsusest hullumeelsuseni. Rahvusarhiivi olukord, mui-
de on seda raskem, et tema ülesanne on tegelikult ise aktiivselt mõjutada asjaajamiskul-
tuuri, sest korras dokumendihaldusest kasvab välja korras arhiiv ja mitte vastupidi.
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