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Brendekenist Peeglini. Eesti ajakir-
!"#$%&'( )*+,-""./*#'( /01*/'2&*2+#(
1689–1940. Koostajad ja toimeta-
jad Roosmarii Kurvits, Anu Pallas.     
Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2014. 
193 lk.

Esimese eestikeelse ajakirjanduslooli-
se teatmeteose ilmumine sel aastal on 
kindlasti märkimisväärne sündmus. 
Mõneti üllatav, et selline teatmeteos, 
arvestades ajakirjanduse olulisust meie 
ajaloo kontekstis, siiski alles nüüd – ot-
sapidi juba digiajastul – trükivalgust 
nägi. Tõsi, ajakirjandusega seotud isi-
kute eluloolisi andmeid on avaldatud 
varemgi. Esmalt väärib äramärkimist 
1909. aastal ajalehe Postimees 50 aas-
ta juubeliga seoses ilmunud koguteos,    
mis sisaldab ajalehe 322 kaastöölise 
!"#$%&&'&"()* +&* ,-./"* 0&!&%""$"* &1$2.-
aastail ilmunud Eesti Ajakirjanike Lii-
du aastaalbumites „Õitsituled” (1922–
1925) avaldati ajakirjanike elulugusid, 
!"#$%&&'1"./*3&/-%4&1"*.".&1(&."(*.&32/"*
3"/3-(* ,-./"* 560* 74&8"%4&9"8-* :""(2*
väljaanded ning viimaste aastakümnete 
Tartu Ülikoolis ajakirjanduse õpetami-
se ajaloole pühendatud publikatsioonid 
ja elulugude kogumikud. Ilmunud on 
8&* 3"/3-(* !"#$%&&'1".-(* /-&/3-/-#.-(**
tänapäeva meediamaastikul tegevate 
isikute kohta.

Sihipärasem eesti ajakirjanike ja aja-
kirjanduslike kaastööliste elulooliste 
andmete kogumine sai siiski alguse alles 
1980. aastatel Tartu Riiklikus Ülikoolis 
professor Juhan Peegli eestvedamisel, 
millest hiljem kasvas välja kõikehõl-
3&;&*!"#$%&&'1".-*1-8."8#9"*8##./&3".-*
mõte. See idee realiseerus lõpuks 2014. 
aastal omamoodi kingitusena tähista-
maks ajakirjandushariduse 60. aasta- 
päeva Tartu Ülikoolis. Seega on kõneks  
oleva raamatu koostamise aluseks pika 

aja jooksul eelkõige Tartu Ülikoolis pal-
jude ajakirjanduse ajalooga tegelenud 
uurijate ja tudengite töö tulemusel koos-
tatud teemakohane elulugude andmes-
tik, mis on tulevikus kavandatud tervi-
kuna kaasaegse digitaalse andmebaasi-
na avalikkuse ette tuua. 
+##./&4&(* /<(-;&(* .&&/-.<9&.=* >:-8-

sikoni eesmärgiks on anda kontsentree-
ritud ja mitmekülgne pilt Eesti ajakir-
jandusest aastatel 1689–1940” (lk vii). 
See eesmärk on kindlasti täidetud. Aga 
sellegi teatmeteose puhul tuleb kohe rõ-
hutada, et tegemist on lühileksikoniga, 
kuhu on mahtunud vaid väikene osa 
umbes 1600-st andmebaasis olevast elu-
1##./*?*8#882*@AB*!"#$%&&'&/)*0C14&&9(-*
kokkupaneku põhiraskus lasus koosta-
4&/-1*D##.3&%""*+2%;"/.&1* 4&*792*E&11&-
sel, elulugude valikut aitasid täpsusta-
(&*+%"./&*7%2F*G""/*H-99#./-F*,II*:&28F*
venekeelse ajakirjanduse osas Tatjana 
!or ning saksakeelse ajakirjanduse osas 
:""9&*:28&.*4&*0&J2%*7&!%&3.)**

Leksikoni haare on nii sisuliselt kui 
ka ajaliselt muljet avaldav. Raamatu 
sisu on koostajad kokku võtnud järgmi-
.-1/=*>:-8."8#9".*#9*J<13&/2(*,-./"*/-%-
ritooriumil ilmunud ajakirjandus, lisaks 
eestikeelsetele väljaannetele ka kohalik 
saksa-, vene-, rootsi- ja jidi"ikeelne aja-
8"%4&9(2.)* +29&* G.&&%"K0-9-3&&* J&1-
dusjaotuse järgi oli Lõuna-Eesti Liivi-
maa kubermangu osa, mille pealinn oli 
Riia, siis on käsitletud ka Riias ilmunud 
saksakeelsete väljaannete olulisemaid 
toimetajaid ja autoreid. Eestis ilmunud 
väljaannete kõrval on sisse võetud ka 
eestikeelne ajakirjandus mujal maail-
3&.F* --18<"$-* 0-9-3&&1* E-/-%!2%".* 4&*
Ameerika Ühendriikides” (lk viii). 

Raamatu alguspunktiks on aasta 
1689, mil Tallinnas hakkas teadaolevalt 
ilmuma esimene Eesti ala ajakirjandus-
väljaanne Revalsche Post-Zeitung, mida 
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kirjastas Christoph Brendeken (1649–
1710). Teisalt on raamatusse võetud isi-
kud, kes alustasid ajakirjanduslikku te-
gevust enne 1940. aastat, ja kuna Juhan 
Peegel töötas aastatel 1938–1939 Saa-
remaa ajalehes Meie Maa, siis nii ula-
/2!8"* 1-8."8#9"* &4&1"9-*3<<(-* L0MM* .&-
jandi lõpust XX sajandi keskpaigani ehk 
Brendekenist Peeglini. Samas tähendab 
/&$23".-*&4&1".-*I""%"*'8.--%"3"9-*NOAP)*
aastaga seda, et suur osa meie ajakirjan-
duse lähiminevikust – nõukogude aeg, 
Saksa okupatsioon ja taasiseseisvunud 
Eesti – selles teatmeteoses ei kajastu.

Teatmeteose sissejuhatusest saab 
lugeja asjakohase ülevaate valikupõhi-
mõtetest, ajakirjanduslikest ametitest 
ning detailse kirjelduse elulooartikli 
./%28/22%"./)*0<"!K#11&*#1928.*&.4&8#J&-
ne lisada ka lühiülevaade ajakirjanduse 
ajaloo murdepunktidest meie endi aja-
loo kontekstis ning infokanalitest, mil-
le kaudu teave inimesteni eri ajastutel 
jõudis.

Ajakirjandusväljaannetest on vaat-
luse alla võetud üleriigilised ajalehed ja 
ajakirjad (üldhuviajakirjadest kutseaja-
8"%4&(-9"QF*%"9$JCC1"9$*4&*'13"(#823-9-
/&1"./"8&*9"9$*.&32/"*L0MMM?LML*.&4&9-
di kalendrikirjandus. Seega on kõneks 
oleva väljaande koostajate huviorbiidis 
ajakirjandus kõige laiemas mõttes, seda 
(-'9--%"/&8.-*82"*1&"&1-*12$-4&.8#99&1-*
aktuaalse info vahendamist. Selline lä-
J-9-3"9-* #9* .R3I&&/9-)* +2"(* .""98#-
hal väärib tähelepanu, et ajakirjanduse 
kõrval oli teisigi kanaleid, mille kaudu 
oluline info regulaarselt inimesteni jõu-
dis. Näiteks vahendasid kubermangu-
valitsuste publikaadid ja patendid pika 
aja jooksul, juba alates Rootsi ajast kuni 
XIX sajandi keskpaigani, maarahvale 
ametlike teadete kõrval ka n-ö poliitilisi 
uudiseid (lahinguteateid, rahu sõlmimi-
si jms). 

Iga artikkel annab võimalikult põh-
jaliku ülevaate konkreetse isiku eluloo-
listest andmetest, ajakirjanduslikust 
tegevusest ning loetleb teosed, mis 

inimene on loonud kas autori, kaas-                          
autori, toimetaja, koostaja, illustraatori, 
/<18"4&F* S#/#$%&&'* ;<"* 3<9-*322* &3-/"*
kandjana. Artikli lõppu on paigutatud 
kindla sisemise struktuuriga ülevaade 
infoallikatest, kust leiab isiku kohta li-
sateavet. Siin on loetletud nii trükitud, 
käsikirjalised, suulised kui ka interneti- 
allikad. Tegemist on kindlasti vajaliku 
informatsiooniga, kuid allakirjutanu 
jaoks oli infoallikatele viitamine kohati 
arusaamatu. Pean silmas ajakirjadele 
viitamise põhimõtet, mille järgi ei ole 
viidatud autorile, vaid ära on toodud 
ajakirja pealkiri, ilmumise aasta, num-
ber ja leheküljed. Läbivalt autorikeskne 
viitamine oleks siiski informatiivsem ja 
lugejasõbralikum, kuid mõistagi rohkem 
/CJ-%223"*9<2(-;)*0<"!K#11&*#1928.*#/.-
tarbekas raamatu lõppu lisada kasuta-
tud allikate ja kirjanduse tervikloend 
ning artikli juures märkida vaid lühi- 
kirje autori nime ja aastaarvuga.

Teada-tuntud ajakirjanike kõrval 
leiame leksikonist esmapilgul vähe-
tähtsate ametimeeste (korrektor, raadio  
diktor, malenurga toimetaja jne), trük-
kalite, teadlaste, sportlaste, teatritege-
laste, aednike jpt tegevusalade esinda-
4&/-*-121##&%/"81-"()*+##./&4&/-*--.3C%8*
näidata Eesti ajakirjanduse mitmekesi-
sust on kindlasti täidetud, tähelepanelik 
leksikoni lugeja aga võib nautida oota-
matuid ja värvikaid elulugusid. Arvesta-
des tsensuuri olulist rolli ajakirjanduse 
#J4&3".-1*0-9-*&4&1F*##(&928.*-J8*%#J-
kem ka selle valdkonna esindatust leksi-
konis. Siinkohal on sobilik viidata 2013. 
&&./&1*"13292(*0-9-*"3I--%"23"*/.-9.#-
rite leksikonile (kus ka Balti kuberman-
gud on üsna hästi esindatud)1 ja mõnele 
teiselegi tsensuuri ajaloo värskemale 
käsitlusele ning allikapublikatsioonile2.

1 !"#$%&'( )%**+,*-%,( +./"&++0( -%#"1(
L0MMM( 2( #3435%( XX( 6"-37( 8+%8+85+%9&:(
*/&36:(;3#-<=>"<"&8?&97()%**+,*-3@(#31+%=
#35A#3@(8+85+%<"-3, 2013.

2 B:(C:(> 3 < & ? D " 6 30(!"#$%&(6(9%*?E3&=
*<6"##%,(*+*<"."(E%&"6%5F1+%##%,()%**++(
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Leksikonis avaldatud 348 eluloost 
enamik on mõistagi seotud eestikeelse 
ajakirjandusega, ligikaudu 50 isikut on 
tegutsenud saksakeelses ja umbes 30 
inimest venekeelses ajakirjanduses. Sel-
line proportsioon osutab ühemõtteliselt 
muukeelse ajakirjanduse uurimisseisu 
ebaühtlusele, andes märku, et vene- 
keelset ajakirjandust (eelkõige tänu 
professor Sergei Issakovile) on võrreldes 
näiteks baltisaksa ajakirjandusega seni 
hoopis põhjalikumalt uuritud. Baltisak-
sa ajakirjanduse roll ühiskonnas, levik 
ja tähtsus oli aga hoopis suurem kui    
venekeelsel ajakirjandusel.

+#882;<//-.* -"* #1-* 8&J/12./F* -/* /--
gemist on vajaliku ja usaldusväärse 
/-&/3-/-#.-$&)* +29&* &$&* &9/2(* 1RJ"-
leksikoni on mahtunud vaid väike valik 
meie varasemal ajakirjandusmaastikul 
/-$2/.-92(* "."82/-* !"#$%&&'&/-./F* ."".*
on lõpetuseks paslik soovida koostaja-
tele jaksu töös oleva Eesti ajakirjandu-
.-* ("$"/&&1.-* !"#$%&&'1".-* &9(3-!&&."*
edasisel täiendamisel, täiustamisel ja 
korrastamisel ning laiemale avalikku-
sele kättesaadavaks tegemisel. See ei 
ole kindlasti lihtne ülesanne, sest meie 
varasemas ajakirjandusloos (sh eesti-
keelse ajakirjanduse osas) on veel palju 
läbiuurimata tahke ja isikuid, kes seni 
on varju jäänud.

T Õ N U  T A N N B E R G

G6<%&3@( /%5%6+#3(XIX( 2( #3435%(XX( 6"-3H:(
;3#-<=>"<"&8?&97(;"6"&#3@($6"$E30(IJKKL(>"=
&+%E+4"*-3@( /"43<A( +( 1"#$?&3( )%**+,*-%,(
+./"&++( 6(1865–1905( 99:(;+*<".3( 3E.+#+=
*<&3<+6#'M(6$'*-3#+,7(*/&36%4#%"(+$E3#+":(
;3#-<=>"<"&8?&97( N$E3<"5A*<6%( B"*<%&=
N*<%&+@, 2011.  


