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Sissejuhatus
Tartu Ülikooli ajaloo väljaanne on üks paremaid kohti, kus juhtida
tähelepanu alma mater’i kunstikogus peituvale potentsiaalile ajaloo
kui teadusdistsipliini uurimisel. Soovimata lahtisest uksest sisse
murda, lisan, et loomulikult on Eesti humanitaarteadlased kursis nn
pildilise pöörde ja selle teoreetikute töödega1 ning et siinse artikli
eesmärk on vaid teemat ülikooli varade näitel aktualiseerida ning
suurt ajaloopiltide näitust Kadrioru kunstimuuseumis (sügis 2013 –
kevad 2014) ette valmistada.
Jõudumööda uurib oma kogusid enamik Eesti (kunsti)muuseume.
Uurimise esireas sammub kahtlemata Tartu Ülikool, kus asjaomane töö algas juba 19. sajandi keskel. Omaette alalõigu selles moodustab kunstikogude uurimine2 ning selles omakorda kunstivarade
 9WQWHHVWLNHHOHVLOPXQXGOHYDDGHW.ULVWD.RGUHVÅ3LOGLOLQHS||UHµHumanitaar
teaduste metodoloogia. Uusi väljavaateidNRRVWMDWRLP07DPP 7DOOLQQ7/h.LUjastus, 2011), 80–109; samuti nt Francis Haskell, History and Its Images. Art and the
Interpretation of the Past <DOH<DOH8QLYHUVLW\3UHVV 3HWHU%XUNHEyewitnes
sing. The Use of Images as Historical Evidence /RQGRQ5HDNWLRQ%RRNV 
2
 1W¯LH8WWHUÅ7DUWXOLNRROLNXQVWLYDUDGHDMDORRVWµTartu Ülikooli ajaloo küsi
PXVL, 75hDMDORRNRPLVMRQLPDWHUMDOLG  7DUWX7DUWX5LLNOLNhOLNRRO 
,QJH.XNNÅ8QLYHUVLW\$UW&ROOHFWLRQDQGWKH7UHQGVRI$UWLVWLF7DVWHLQWKHWK
DQGWK&HQWXULHVµ (VWRQLDQ5XVVLDQFRRSHUDWLRQLQPXVHRORJ\WKHKLVWRU\
and the disposition of an art collection established by professor Morgenstern at
Tartu University in 1803 7DUWX7DUWXhOLNRROL.LUMDVWXV ²,QJH
.XNNÅ.XQVWLNRJXPLQHMDNXQVWLNRJXPLQH.DUO0RUJHQVWHUQLDMDO ² µ
1
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OLLNXPLQH QLL OLNRROL MD VHOOHVW YlOMD NXL HQGD VHLQWH YDKHO3 Artikli teemaarengu seisukohalt vajab lühitutvustust just kunstivarade ümberpaigutamise lugu. Nimelt anti 19. sajandi esimesel poolel
NXQVWLPXXVHXPLOHRVWHWXGJUDDÀNDMDPDDOLGDDVWDOOH
ülikooli joonistuskoolile, kust need pärast kooli tegevuse lõppu omakorda 1890. aastate algul raamatukogule anti.4 Ühe väikse osa varem
kunstimuuseumile, nüüd raamatukogule kuuluvast kogust, moodustavad ajaloopildid, mida järgnevalt käsitletakse. Milliseid ajaloopilte
raamatukogule otse osteti või annetati, jääb siinsest käsitlusest välja.
Alustuseks paar sõna ajaloopildi mõiste täpsustuseks. Saksa
kunstiajalookirjutuses on kasutusel neli terminit, mis seostuvad
P}LVWHJD ÅDMDOXJXµ .XL SGD HVLWDGD QHQGH P}LVWHWH YDVWHG HHVWL NHHOHV QLQJ DUHQGDGD PHLH NXQVWLWHUPLQRORRJLDW ÅDMDORRPDDOLVWµ
HGDVLY}LNVWXOHPXVROODMlUJPLQHHistoria-maal (Historienmalerei)
on inimeste tegudest jutustav pilt, mis tähistab ühtviisi nii ajaloost,
piiblist kui ka mütoloogiast laenatud lugusid. Mõiste tekkis juba
1435. aastal (kui Leon Battista Alberti sidus kunstiteooriaga termini
historia QLQJSVLVçDQULPllUDWOXVHQDWDUYLWXVHONXQLVDMDQGLQL
Uuenenud ajaloomõistmise ajendil kasvas siis historia-maalist välja
P}LVWHÅDMDORRPDDOµ Geschichtsmalerei), mille aineks sai reaalse (või
väidetava) ajaloo kujutamine. Ajaloomaali juurde kuulub üldmõisWHQDNDÅDMDORRNXMXWLVµHKNVXXSlUDVHPÅDMDORRSLOWµ *HVFKLFKWVGDU
stellung PLVNlLEKWYLLVLPDDOLMRRQLVWXVWHJUDDÀNDMWNXQVWLPHHGLXPLGHNRKWD0}LVWHLGÅVQGPXVHSLOWµHKNNDÅVQGPXVHNXMXWLVµ
(Ereignisdarstellung) võiks kasutada aga kunstitööde kohta, kus on
taotletud ajaloolise tegelikkuse väga konkreetset peegeldust.5
Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi, ;;;9, 7DUWX7DUWXhOLNRROL.LUMDVWXV 
90–102; DDVWDWhOLNRROL.XQVWLPXXVHXPLWRLP,QJULG6DKN 7DUWX7DUWX
hOLNRROL.LUMDVWXV ,QJULG6DKNÅ,PHDVMDGMDSLOGLGLPHDVMDGHVW7HDGXVOLke uurimisreiside jäljed Tartu ülikooli kunstimuuseumis”, Tartu Ülikooli ajaloo
küsimusi, ;;;9, 7DUWX7DUWXhOLNRROL.LUMDVWXV ²MPW
3
 1W,QJH.XNNÅ7DUWXhOLNRROLNXQVWLNRJXGHUHHYDNXHHULPLQH²µ
aastat eesti ülikooli: TÜ ajaloo muuseumi materjalid. Tartu Ülikooli ajaloo küsi
PXVL;;,, 7DUWX7DUWXhOLNRROL.LUMDVWXV ²'RUSDW<XU\HY7DUWX
and Voronezh : the fate of the University collection: catalogue. I&RPSLOHGE\
$+LQGLNDLQHQ,.XNN-3VKHQLWV\QD$9LNRY 7DUWX,OPDPDD ,QJH
.XNNÅ.UHPOLWlKWYDOJXVWDVPXXVHXPLVWDOLQLVPLDHJVHWHVWPEHUNRUUDOGXVWHVW
Eesti muuseumides”, Akadeemia, 2009, 4, 690–702.
4
 8WWHUÅ7DUWXOLNRROLNXQVWLYDUDGHDMDORRVWµ
5
Frank Büttner, Andrea Gottdang, Einführung in die Ikonographie. Wege zur Deu
tung von Bildinhalten 0QFKHQ9HUODJ&+%HFN 
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Ajaloopildid akadeemilises kogus
Ülikooli kunstimuuseumi kogusse muretsetud ajaloopiltide vaatluse
alla võtmise eeldus on oletus, et need võimaldavad meile juurdepääsu omaaegsele ajalookultuurile, ajalooteadvusele, selle avaldumisYRUPLGHOHMDNlLELQXGQDUUDWLLYLGHOH7HLVLV}QXDMDORRSLOGLGRQDMDloo uurimise tõendusmaterjalid.6
Uurimise ajendiks on aga veendumus, et ülikooli kunstikogude,
kunsti- ja ajalooõpetuse suundumuste tundmine aitab mõista kunsti ja ajalooteadvuse suhet 19. sajandi Eestis laiemalt. Esiteks seepärast, et Tartu ülikoolil oli Baltimaade ajalooteadvuse loomisel ja
levitamisel, ajaloo uurimisel ja õpetamisel väga oluline, kui mitte
kõige olulisem roll.7 Teiseks seetõttu, et ülikooli juures loodi Eesti esimene ametlik kunstiõppeasutus – joonistuskool, mille kasvandikeks oli Tiina Nurga hinnangul peaaegu 30 balti kunstnikku ja
joonistusõpetajat.8 Ja kolmandaks, et võrreldes kõikide teiste Eesti
vana kunsti kogudega, on ülikooli kunstikogu kujunemine 19. sajanGLMRRNVXON}LJHSDUHPLQLMlOJLWDYMDODLDS}KMDOLVHPLVHJLNXLW||GH
valiku kunstiturul tegi ülikooli esindajana selle kunstimuuseumi diUHNWRU&DUO0RUJHQVWHUQ ² SLGLWDRVWXHHVWWDVXPLVHODUvestama ülikooli juhtkonna nõusolekuga ning olema valmis vajaduse
korral kunstioste põhjendama.
Selles, et Morgensterni ostuotsuste taga olid suured teadmised ja
valgustatud arusaam akadeemilise elu vajadustest, pole põhjust kahelda. Nagu pole põhjust kahelda ka ülikooli joonistuskooli juhatajas
.DUO$XJXVW6HQIÀV ² NHOOHYDKHQGXVHONlLVKXONOLNRROL
kunstimuuseumi kunstioste.9 Isegi kui ülikooli kunstikogude uurija
Õie Utter on 1975. aastal iseloomustanud kunstimuuseumi esimest,
 %XUNHÅ,QWURGXFWLRQ7KH7HVWLPRQ\RI,PDJHVµEyewitnessing, 9–19.
 (ULN$PEXUJHUÅ'LH*HVFKLFKWVVFKUHLEXQJDQGHU8QLYHUVLWlW'RUSDWLQGHU
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts”, Geschichte der deutschbaltischen Geschichts
schreibung .|OQ:LHQ%|KODX9HUODJ ²
8
 7LLQD1XUNÅ7DUWXOLNRROLMRRQLVWXVNRRODDVWDLO²µTartu Ülikooli aja
ORRNVLPXVL, 75hDMDORRNRPLVMRQLPDWHUMDOLG  7DUWX7DUWX5LLNOLNhOLNRRO
1975), 93.
9
Olgu märgitud, et A. Senff näib olevat eelistanud ajalooliste isikute kujutisi ajaloolistele sündmustele, nt 1804. a osteti ülikoolile tema vahendusel printsess Victoire zu Solms-Wildenfelsi
SRUWUHH h56HQI¿OW YW0UJON0UJDO QLQJDVXXUYUVWLQQD
Jelizaveta Aleksandrovna portree ja suurvürst Aleksander Fjodorovitši portree perekonnaga
h5YW0UJONh50UJON 

6

7
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kokkuleppeliselt ajavahemikku 1802–1858 jäävat perioodi kui laiahaardelist, ent süsteemitut varade kokkuostu aega,10 peame olema
hinnangutes ettevaatlikud. Kas või seetõttu, et nii Morgensterni kui
ND6HQIÀSXKXOROLVLLVNLWHJHPLVW'UHVGHQL RPDDHJVH(XURRSDKH
olulisema kunstikeskuse) taustaga meestega, kellesarnaseid oli Eesti- ja Liivimaal tol ajal harva leida. Võib-olla paistab nende meeste
tegevus meile süsteemitu ainult selle pärast, et me ei saa praeguses uurimisseisus nende süsteemist aru? Kui nii, siis oleks mõistlik
arvata, et peale kunsti ja kunstiajaloo tundsid Morgenstern, Senff
ning nende kolleegid ülikoolis huvi ka ajaloo ja selle kasvatusliku,
nii üksikindiviidi kui ka ühiskonna moraali parandava mõju vastu.
Just sellele näib osutavat ajaloopiltide ilmumine ülikooli kunstimuuseumi kogusse.
Ajaloopiltide uurimiseks tegi Tartu Ülikooli raamatukogu haruldaste raamatute ja käsikirjade osakonna töötaja Kristiina Tiideberg
OLNRROL DQGPHEDDVLVW YlOMDY}WWH NRRQGQLPHWXVHJD ÅNXQVWLPXXVHXmile ostetud gravüürid”. Selle, esialgu 924 nimetusega valimiku (sh
PLWX JUDDÀNDPDSSL  DQDOV QlLWDV HW SlUDVW UHOLJLRRVVHWH MD PWRORRJLOLVWH VWVHHQLGH LOXNLUMDQGXVOLNH WHRVWH LOOXVWUDWVLRRQLGH çDQripiltide ja maastikuvaadete väljasõelumist saab luua kaks selgete
WXQQXVWHJDXXWDODPNDWDORRJLDMDORROLVLVQGPXVLMDLVLNXLGNXMXWDvate piltide kogu. Neist esimesse saab liigitada ligi 30, teise ligi 150
gravüüri.
Mida need numbrid näitavad? Esiteks seda, et konkreetsete ajaloosündmuste pildid hõlmavad kogust vaid umbes 3%, samal ajal kui
ajalooliste isikute kujutisi on viis korda rohkem. Ajalooliste isikute
portreede tugev ülekaal sündmuste kujutiste üle 19. sajandi esimesel poolel on aga ootuspärane. Nimelt, 18. sajandi lõpp kuni 19. sajandi esimene pool oli Euroopa, sh Baltimaade kunstikultuuris nn
JHHQLXVHNXOWXVHDHJVXXUHGLVLNVXVHGWHJLGVXXULWHJXVLGMDPllUDsid kunsti ja kirjanduse kulgu, inimeste ja riikide saatusi jne. Teisalt
oli see aga aeg, kus huvi ajaloosündmuste vastu küll kiiresti kasvas,
kuid alles otsis oma kunstilist väljundit. Mitte et varasemat ajalooSLOGLWUDGLWVLRRQLSROHNVROQXG çDQUVQGLVMXEDDQWLLNDMDO YDLGVHHtõttu, et vanad ajaloopildid ei rahuldanud uue aja nõudmisi.
10

 8WWHUÅ7DUWXOLNRROLNXQVWLYDUDGHDMDORRVWµ
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Nii saabki öelda, et alles 19. sajandi keskpaigas, kui ajaloolased
olid oma kogutud teadmised kirjasõna ja teaduslike illustratsioonidega laialdaselt kinnistanud, kui huvi mineviku vastu hüppeliselt
kasvas, kui rahvusküsimus oli muutunud rahvaküsimuseks, sai alata
DMDORRSLOGLMDQGW}HVWLNDMXEDNRKDOLNXDMDORRPDDOLNXLçDQUL}LWseng. See, mis kehtib kujutavas kunsti, kehtib muide ka kirjanduse
MDWlSVHPDOWDMDORRURPDDQLçDQULDUHQJXNRKWD11 Ilmselt on lugejad
tuttavad Friedrich Ludwig von Maydelli (1795–1846) 50-lehelisena
NDYDQGDWXGJUDYULGHVDUMDÅ)QI]LJ%LOGHUDXVGHU*HVFKLFKWHGHU
GHXWVFKHQ2VWVHH3URYLQ]HQ5XVVODQGVQHEVWHUNOlUHQGHP7H[W´ LOO 
ORRJDDDVWDOVQGLQXGVDUMDYlOMDDQGPLQHNDWNHVSlUDVWWHLVH
DOEXPLDYDOGDPLVWDDVWDOÅWXQJLYQ}XGPLQHµNRKDOLNXDMDORRpildi järele osutus sarja autori soovunelmaks ja ähvardas kirjastaja
&DUO$XJXVW.OXJHWSDQNURWLJD12 Ometi kandsid Maydelli pingutused
pikemas perspektiivis vilja, täheldatav on tema kui balti ajaloopildi
rajaja mõju 19. sajandi teise poolel siinsele ajaloomaalile.13 Maydelli
lehed, olgu veel kord rõhutatud, ilmusid Tartus, ja ei kusagil mujal!
Seda, et Maydell valis oma ainese kohalikust ajaloost, ja seda, kuidas
ta oma valiku tegi, mil määral mõjutasid Maydelli saksa ajaloopildi
VXXUNXMXG MDV}EUDG5RRPDSlHYLOW -XOLXV6FKQRUUYRQ&DUROVIHOGMD
Ludwig Richter, mil määral aga Senff, tuleb veel uurida. Aga kindel
on see, et ilma ajaloohuvita ja kohaliku ajaloo illustreerimise vajadust tunnetamata, samuti ilma ajaloopiltide traditsiooni ja mõjuvälja
tundmata ei oleks Maydell kõnealuste vaselõigeteni jõudnud.
Liina Lukas, Baltisaksa kirjandusväli 1890–1918 7DUWX7DOOLQQ8QGHULMD7XJlase Kirjanduskeskus, Tartu Ülikooli kirjanduse ja rahvaluule osakond, 2006),
245–247. Kujutava kunsti protsesse õigustab kirjandusega siduma P. Burke tõdemus, mille järgi kaasnes ajalookujutiste hüppeline kasv Prantsuse revolutsiooni
ja Esimese maailmasõja vahel just nimelt (Sir Walter Scotti ja Alessandro Mazoni
VWLLOLV DMDORROLVHURPDDQLSRSXODDUVXVHNLLUHNDVYXJD7lSVHPDOWNLUMDQGXVçDQUL
arenguga, milles autor mitte ainult ei jutusta lugu minevikus, vaid ühtlasi üritab
HOXVWDGDMDNLUMHOGDGDRPDDHJVHWHOXYLLVLMDLQLPHVWHPHQWDDOVXVW%XUNHÅ)URP
Witness to Historian”, Eyewitnessing, 157.
12
 (D-DQVHQÅ)ULHGULFKYRQ0D\GHOOLÅ)QI]LJ%LOGHUDXVGHU*HVFKLFKWHGHUGHXWVFKHQ2VWVHH3URYLQ]HQ5XVVODQGV´Neli baltisaksa kunstnikku. Artiklite kogumik
7DOOLQQ(HVWL.XQVWLPXXVHXP6DNVD.XOWXXULLQVWLWXXW7DOOLQQDV 
13
Parim näide selle kohta on 1887. a valminud ja Maydelli esimese albumi 3. pilti
PHHQXWDY$UWXUV%DXPDQVLPDDOÅ/LLVXY}WWKREXVHJDµ 5LLDNXQVWLPXXVHXP
900*/ 9UG)ULHGULFK/XGZLJYRQ0D\GHOOÅ)QI]LJ%LOGHUDXVGHU
Geschichte der deutschen Ostsee-Provinzen Russlands nebst erklärendem Text”
'RUSDW$.OXJH %LOGMD6HFXQGXPDUWHPJDGVLPWDDNDGřPLVNœ
JOH]QLHFūEDVDVW.5XG]ūWH 5ūJD9DOVWV0œNVODVPX]HMV ²
11
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Illustratsioon 1. Friedrich Ludwig Maydell. /DKLQJ6DDUHPDDO. Vasegravüür. Leht albumist Fünfzig Bilder aus der Geschichte der deutschen
2VWVHH3URYLQ]HQ5XVVODQGVQHEVWHUNOlUHQGHP7H[W 'RUSDW.OXJH

Illustratsioon 2. Pietro Testa. Cato surm. Ofort, 1648 (ÜR 40)
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Ajaloopildi kõrgaeg ei olnud siis, kui vaatluse alla tulevad pildid ülikooli kunstikogule muretseti, veel saabunud, vähemalt mitte saksa kultuuriruumis. Aega, mida siinses artiklis kirjeldatakse,
Y}LNV QLPHWDGD SLJHP DMDORRSLOGL çDQUL }LWVHQJX HWWHYDOPLVWXVHNV
gravüüride ja raamatuillustratsioonide abil. Just nimelt gravüüre
kui kergesti levitatavaid ja atraktiivseid infokandjaid, mille kaudu
ajaloomaalijad teadlikult suurendasid oma tuntust ja sissetulekut,
kasutati kõige laiemas plaanis ära oma maailmavaate ja poliitiliste
tõekspidamiste väljendamiseks ning ühiskonna mõjutamiseks.14
Kuid milliseid ajaloosündmusi siis on 19. sajandi esimesel poolel
Tartu ülikoolile ostetud gravüüridel kujutatud, kes on nende autorid
ning kuidas nii üht kui ka teist võiks praeguses uurimisseisus kommenteerida? Selguse huvides jagan kujutatud sündmused veel kord
UKPDGHVVHKHVRQDQWLLNDMDORRMDWHLVHVQQOlKLDMDORRHKNNXQVWnike kaasaegsete sündmuste kujutised.

Antiikajalugu pildis
Valgustusajastu vaimus loodud Tartu ülikoolis oli huvi antiikkunsti
YDVWXMDVHOOHNRJXPLQHLVHHQHVHVWP}LVWHWDYNXQVWLPXXVHXPDVXWDWL NODVVLNDOLVH ÀORORRJLD }SSHWRROL MXXUGH HW WRHWDGD NXQVWLOLVWH YDhenditega seal antavat haridust. Klassikalise kunsti kõrval ei olnud
aga antiikajalugu sugugi vähem tähtis. Mistõttu on ka arusaadav, et
muuseumi osteti antiikmaailmas toimunut kujutavaid pilte, mis olid
loodud juba 17.–18. sajandil.
Neist omaette rühma hõlmavad nn ajalookangelase surmahetke
NXMXWLVHG1LLY}LEQlLWHNVOLNRROLNXQVWLPXXVHXPLJUDDÀNDNRJXVW
OHLGD SLOGL 5RRPD SROLLWLNX &DHVDUL YDEDULLNODVHVW YDVWDVH &DWR
noorema (ill 2)15 ja Marcus Antoniuse16 ning Egiptuse valitsejanna
 'DQLHO$UDVVHÅ.XQVWQLNµValgustusaja inimeneNRRVW09RYHOOH 7DOOLQQ$YLta, 2006), 261, 257.
15
Siin ja edaspidi on viidatud gravüüridele infosüsteemis ESTER olevate andmete järgi
NRKDYLLWWHRVHDXWRU LG SHDONLULSURYHQLHQWV h53LHWUR7HVWD>&DWRVXUP@
3URYHQLHQWVRVWHWXG7DUWXOLNRROLNXQVWLPXXVHXPLOH&&+5RVW &ROW/HLS]LJLV YW
0UJO0UJDO 
16
ÜR 191, Johann Georg Wille Pompeo Battoni järgi. La mort de Marc Antoine,
3URYHQLHQWVRVWHWXG7DUWXOLNRROLNXQVWLPXXVHXPLOH² YW
Mrg 526a, l. 37).

14
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Illustratsioon 3. Josef Abel. Sokratese surm. Ofort, 1800 (ÜR 251)

Illustratsioon 4. Johann Heinrich Lips Jean Germain Drouais`i järgi.
Marius. Vasegravüür, u 1786–1789 (ÜR 2800)
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&OHRSDWUDVXUPDVW171HHGW||GRQRVWHWXGOLNRROLOHVQDDHJVDVWL
&DWRMD&OHRSDWUDVXUPDNXMXWLVHGDDVWDO&OHRSDWUDODVWHLVD
Marcus Antoniuse surma pilt hiljemalt 1808. aastal.18
Mis võib olla nende piltide ostu taga? Ühelt poolt kindlasti kuulsad
kunstnikud, Pietro Testa (1611–1650), Pompeo Battoni (1708–1787) ja
Guido Reni (1575–1642), keda kõik 18. sajandi teise poole – 19. sajandi
haritlased pidid tundma. Teisalt tuleb aga toonitada asjaolu, et kõigil
nendel piltidel on kujutatud suitsiidi – teemat, mille üle valgustusÀORVRRÀGLQWHQVLLYVHOWDUXWOHVLG19 Kuigi kristliku Euroopa traditsioonilise arusaama järgi peeti enesetappu kuriteoks, eksimiseks jumala
vastu, kujunes just siis seisukoht, et enesetapp on inimese vabadus
MDP}QHVROXNRUUDVNDÀORVRRÀDOHWXJLQHYDHHWLOLVHOHROHNXQlLWDPLQH6HOOHVHLVXNRKDWDXVWDOHSDLJXWXEDDVWDORVWHWXGÅ6RFUDWHVH
surm”, mille Jacques-Louis Davidi (1748–1825) järgi on graveerinud
Jean Massard,20 samuti Davidist, Testast, Battonist ja Renist vähem
nimeka ja hilisema kunstniku Josef Abeli (1768–1818) Socratese surma teemalise pildi ost ülikooli kunstimuuseumile 1836. aastal (ill 3).21
Suitsiididele sekundeerivad dramaatilised poliitilised sündmused. Näiteks Vana-Rooma sõjaväge ja riiki reforminud talupojataustaga konsuli ja väepealiku Gaius Mariuse mõrvamise katse Minturnaes (ill 4 22 nimelt katse, sest vana legendaarset sõjameest tapma
saadetud kimber keeldus seda tegemast, kui oli Mariusele silma vaadanud. Kõnealuse gravüüri eeskujuks on noore Jean-Germain Drouais’ (1763–1788) 1786. aastal valminud maal, mida peaaegu kohe
alguses hakati võrdlema kunstniku ülikuulsa õpetaja Jacques-Louis
'DYLGLPDDOLJDÅ+RUDWLXVHYDQQHµQLQJPLVVDLUHSURGXWVHHULYDJUDDÀNDYDKHQGXVHONLLUHVWLWXQWXNVOH(XURRSD9HHOHQQHNXL'URXDLV·
h55REHUWXV6WUDQJH*XLGR5HQLMlUJL>.OHRSDWUDVXUP@3URYHQLHQWVRVWHWXG7DUWX
OLNRROLNXQVWLPXXVHXPLOH&&+5RVW &ROW/HLS]LJLV YW0UJO0UJD
O 
18
Vt viide 14–16.
19
 'DQLHO$UDVVHÅ.XQVWQLNµ
20
ÜR 198, Jacues-Louis Davidi järgi Jean Massard. La mort de Socrate.
3URYHQLHQWVRVWHWXG7DUWXOLNRROLNXQVWLPXXVHXPLOHUDDPDWXNDXSPHHV
J. L. F. Gaugerilt Tartus (vt Mrg 522, lk 112; Mrg 526a, l. 52).
21
h5-RVHI$EHO>6RNUDWHVHVXUP@3URYHQLHQWVRVWHWXG7DUWXOLNRROLNXQVWLPXXVHXPLOH
5:HLJHOLOW/HLS]LJLV NDWYW0UJON 
22
h5  -RKDQQ +HLQULFK /LSV -HDQ *HUPDLQ 'URXDLV¶L MlUJL >0DULXV@ X ±
3URYHQLHQWVRVWHWXG7DUWXOLNRROLNXQVWLPXXVHXPLOH&&+5RVW &ROW/HLS]LJLV YW
0UJO0UJDO 
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Illustratsioon 5. Valentine Green Benjamin Westi järgi. Hannibali vanne.
Metsotinto, 1773 (ÜR 46)

Illustratsioon 6. Gérard Edelinck ja Pierre Drevet` Pierre Mignard`i järgi.
Dareiose perekond Aleksander Suure ees. Vasegravüür, 19. saj algus (ÜR 468)
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Illustratsioon 7. *pUDUG(GHOLQFN&KDUOHV/H%UXQLMlUJLDareiose pere
kond Aleksander Suure jalge ees. Vasegravüür, 1661 (ÜR 469)

Roomas maalitud pilt jõudis Louvre’i kunstimuuseumi (1816), oli selOHJUDDÀOLQHUHSURGXNWVLRRQROHPDV7DUWXOLNRROLV  23
Erutav teema ja selle kujutaja kuulus nimi tõid ülikooli kunstimuuseumi kindlasti ka Benjamin Westi (1738–1820) maalide järgi
YDOPLQXG JUDYULG Å+DQQLEDOL YDQQHµ24 (ill 5) ning lastega ümbritsetud ja Germanicuse urnile najatuvast Agrippinast25 (kes ka,
muide, lõpetas elu poliitilise ebasoosingu tõttu enesetapuga), samuti
NDNV SLOWL WHHPDO Å'DUHLRVH SHUHNRQG $OHNVDQGHU 6XXUH MDOJH HHVµ
Neist ühe on Pierre Mignardi (1612–1695) järgi valmistanud Gérard
(GHOLQFNMD3LHUUH'UHYHWQLQJWHLVH&KDUOHV/H%UXQL ² 
järgi graveerinud Gérard Edelinck.26
23
24

25

26
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Samas.
h59DOHQWLQH*UHHQ%HQMDPLQ:HVWLMlUJL>+DQQLEDOLYDQQH@3URYHQLHQWVRVWHWXG
7DUWXOLNRROLNXQVWLPXXVHXPLOH± YW0UJDO 
h59DOHQWLQH*UHHQ%HQMDPLQ:HVWLMlUJLAgrippina, surrounded by her children weaping
over the ashes of Germanicus3URYHQLHQWVRVWHWXG7DUWXOLNRROLNXQVWLPXXVHXPLOH
&&+5RVW &ROW/HLS]LJLV YW0UJO0UJDO 
h5 *pUDUG(GHOLQFNLMD3LHUUH'UHYHW¶3LHUUH0LJQDUGLMlUJL>'DUHLRVHSHUHNRQG$OHNVDQGHU
6XXUHMDOJHHHV@3URYHQLHQWVRVWHWXG7DUWXOLNRROLNXQVWLPXXVHXPLOH&&+5RVW 
&ROW YW0UJO0UJDO h5*pUDUG(GHOLQFN&KDUOHV/H%UXQLMlUJL
>'DUHLRVH SHUHNRQG $OHNVDQGHU 6XXUH MDOJH HHV@  3URYHQLHQWV RVWHWXG 7DUWX OLNRROL

Illustratsioon 8. *pUDUG$XGUDQ&KDUOHV/H%UXQLMlUJL&RQVWDQWLQXVHODKLQJ0D[HQWLXVHJD. Vasegravüür, 1666 (ÜR 6686)
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Å+DQQLEDOLYDQQHWµNXMXWDYSLOWM}XGLVOLNRROLNRJXVVHDMDYDKHmikus 1803–1808 ja pilt Agrippinast 1804. aastal. Koos AgrippinaSLOGLJDRVWHWL/HLS]LJLlULVW&&+5RVW &RND3LHUUH0LJQDUGL
PDDOL Å'DUHLRVH SHUHNRQG $OHNVDQGHU 6XXUH HHVµ JUDDÀOLQH UHSURduktsioon. Teine samateemaline pilt osteti ülikoolile 1831. aastal.
Fakt, mis viitab mitte üksnes üheselt ajaloopildi huvile, vaid ka tekNLQXGNVLPXVHOHNXLHULQHYDOWY}LEKWHMDVDPDVQGPXVWNXMXWDda (vrd ill 6, 7).
8XULGHVOLNRROLNXQVWLPXXVHXPLNXXOXQXGJUDDÀNDSURYHQLHQWsi lähemalt, torkab silma, et 1831. aastal on kogusse ostetud teisigi
Euroopas suurt tähelepanu leidnud ajaloomaalide reproduktsiooQH 1lLWHNV &KDUOHV /H %UXQL MlUJL MXED  VDMDQGL O}SXV *pUDUG
$XGUDQL W||NRMDV YDOPLQXG OHKHG QLPHJD Å&RQVWDQWLQXVH ODKLQJ
Maxentiusega”27 (ill 8 Å&RQVWDQWLQXVHWULXPIµ28, samuti Aleksander
6XXUHNDQJHODVWHJXVLGNXMXWDYDGSLOGLGÅ*UDQLNRVHOHWDPLQHµ29 ja
Å*DXJHPDODODKLQJµ30 (ill 9).
Kas nende piltide ülikoolile muretsemise taga võis olla peale soovi – omada kuulsate maalide reproduktsioone – soov teha sümboolne
kummardus 1825. aastal surnud keiser Aleksander I ja troonist Nikolai I kasuks loobunud suurvürst Konstantinile? Nominus dominus
est, teadsid nii vanad roomlased kui ka nende kultuuri tundmist hariduse mõõdupuuks pidavad uusaegsed põlvkonnad. Teisisõnu, kui
&KDUOHV/H%UXQY}LV&RQVWDQWLQXVWMD$OHNVDQGHU6XXUWNXMXWDGHV
ülistada Prantsuse kuningat Louis XIV, siis võidi ka hilisemaid valitsejaid samastada antiikkangelastega, seda enam kui neil juhtusid
olema sarnased nimed. Võimatu tõestada, võimatu välistada. Ainus,
PLGD WHKD VDDE RQ NRUUDWD 3HWHU %XUNH·L QXNUDW W}GHPXVW PLWWH
kõike, ja eriti seda, mis puudutab ajaloos indiviidi(de) psüühikat,
ei ole võimalik tavapäraste teaduslike kriteeriumide abil tõestada

27

28

29

30
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NXQVWLPXXVHXPLOH'GH5XELDQLOW5LLDV YW0UJON 
h5*pUDUG$XGUDQ&KDUOHV/H%UXQLMlUJL>&RQVWDQWLQXVHODKLQJ0D[HQWLXVHJD@
3URYHQLHQWVRVWHWXG7DUWXOLNRROLNXQVWLPXXVHXPLOH'GH5XELDQLOW5LLDV YW0UJ
ON 
h5  *pUDUG$XGUDQ &KDUOHV /H %UXQL MlUJL >&RQVWDQWLQXVH WULXPI@  3URYHQLHQWV
RVWHWXG7DUWXOLNRROLNXQVWLPXXVHXPLOH'GH5XELDQLOW5LLDV YW0UJON 
h5  *pUDUG$XGUDQ &KDUOHV /H %UXQL MlUJL >*UDQLNRVH OHWDPLQH@  3URYHQLHQWV
RVWHWXG7DUWXOLNRROLNXQVWLPXXVHXPLOH'GH5XELDQLOW5LLDV YW0UJON 
h5*pUDUG$XGUDQ&KDUOHV/H%UXQLMlUJL>*DXJHPDODODKLQJ@3URYHQLHQWVRVWHWXG
7DUWXOLNRROLNXQVWLPXXVHXPLOH'GH5XELDQLOW5LLDV YW0UJON 

Illustratsioon 9. *pUDUG$XGUDQ&KDUOHV/H%UXQLMlUJLGaugemala lahing. Vasegravüür, 1674 (ÜR 6689)
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ja seda põhjusel, et oluline tõestusmaterjal on jäädavalt kadunud.
Ajalooliste kujutiste interpreteerimine psühhoanalüütilisest vaatepunktist on seega paratamatult spekulatiivne. Tegelikult kehtib see
ND NXMXWLVH LNRQRORRJLOLVH MD LNRQRJUDDÀOLVH DQDOVL NRKWD NXLJL
mõneti vähem, sest erinevalt psühhoanalüüsist ei puuduta need kujutise alateadlikke tähendusi. Nimetatud paratamatusest hoolimata
on Burke kutsunud (kunsti)ajaloolasi minema kujutiste avamisega
edasi ja (teadlikult) spekuleerima, kuna see on sageli ainus võimalus
saavutada oma eesmärk.31
1LLVLLVMlWNDQROHWDPLVHJDMDOLVDQHW&KDUOHV/H%UXQLPDDOLGH
reproduktsioone ülikoolile ostma võis meelitada ka 17. sajandist pärinevate nn grand manner’is gravüüride erakordne suurus ja teostuse meisterlikkus. Nii nagu Gérard Edelinck (1640–1707), oli ka Gérard Audran (1640–1703) 18. ja 19. sajandi algul erakordselt kuulus
&KDUOHV/H%UXQLSlLNHVHNXQLQJDDHJVHSUDQWVXVHPDDOLNXQVWLYDOLWVHMDW||GHÅW}ONLMDQDµJUDDÀNDNHHOGH.DKHKHOMDVDPDODDVWDO
sündinud Gérardi tuntust on võrreldud koguni Rembrandti ja Düreri
omaga,32 mida Eesti kontekstis kinnitab ka nende teiste tööde kiire
jõudmine ülikooli kunstimuuseumi kogusse.33
Ülikooli kunstikogu antiikajalugu kujutavate piltide lühitutvustuse lõpetuseks olgu veel öeldud, et kirjeldatud pilditeemad ei tundu
PLWWHDLQXOWVDMDQGLHVLPHVHSRROHNODVVLNDOLVHÀORORRJLDYDLGND
DMDORR}SSHNDYDVLOPDVSLGDGHVLJDWLUHOHYDQWVHGQLPHOWROLDQWLLN
ajalool väga oluline osa ülikoolis antava ajaloohariduse programmis.
Samas tuleb toonitada, et peale suurte väepealike (Alexander ja
&RQVWDQWLQXV  VLOPDSDLVWYDWH WHJXGH NDMDVWXVWH RQ DMDORRSLOWH OLkoolile soetades hinnatud neid, mis räägivad patriootlikest tunnetest
QW Å+DQQLEDOL YDQQHµ  .DV VHH YDOLN RQ ROQXG MXKXVOLN" 9}LEROOD
siiski mitte, sest ei saa välistada, et antiikajaloole toetudes mõtiskleti Tartus nii omaenda koha üle siin maailmas, siin Vene riigi Lää 3HWHU%XUNHÅ%H\RQG,FRQRJUDSK\"µEyewitness, 171.
KWWSZZZJHWW\HGXDUWH[KLELWLRQVJUDQGBPDQQHU (1.10.2012).
33
Nt Gérard Audranilt on ülikoolil kokku 20 tööd, nt ÜR 5660 [Puto Apolloni
YLEXMDQRROWHWXSHJDGUDDNRQLHHV@3URYHQLHQWVRVWHWXG7DUWXOLNRROL
NXQVWLPXXVHXPLOH&&+5RVW &ROW/HLS]LJLV YW0UJO
Mrg 526a, l. 9). Gérard Edelinckilt on ülikoolil seitse tööd, nt ÜR 383, Peter Paul
5XEHQVLMlUJLYDOPLQXGÅ$QJKLDULODKLQJµ3URYHQLHQWVRVWHWXG7DUWXOLNRROL
kunstimuuseumile 1822 Speckteri oksjonilt Leipzigis (vt Mrg 524, lk 10).

31

32
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nemere-provintsis kui ka näiteks sellistel poliitiliselt aktuaalsetel
teemadel nagu Prantsuse revolutsioon, selle tõstatatud vabariiklaste ja monarhistide vastuoludel.34 Suitsiidipiltide olemasolu igatahes
toetab nende küsimuste aktuaalsust.

Nn lähiajaloo ehk kaasaja ajaloo pildid
Samamoodi kui antiikajalugu kujutavad pildid on ka nn lähiajaloo
kujutised poliitilise laenguga. Kuigi 18. sajandi teisel kuni 19. sajandi esimesel poolel valminud piltides on valitsenud klassitsistlike
vormikaanonite tõttu esmapilgul vähem dramaatikat, ei puudu see
siiski. Lähiajaloopildid on pildid sündmustest, mida nende kaasaegsed tunnetasid erilistena, ajaloo edasist kulgu määravatena, ajaloolistena.
7DUWX OLNRROL JUDDÀNDNRJXV NlVLWOHYDG VHOOLVHLG ÅGUDPDDWLOLVL
ajaloolisi hetki” eeskätt Napoleoni vallutuste ja kaotustega seotud
pildid. Näiteks Johann Friedrich Bolti (1769–1836) gravüürid, millest üks kujutab Vene keisri Aleksander I ja Preisi kuninga Friedrich
Wilhelm III sõpruse sõlmimist kuninganna Luise juuresolekul Friedrich Suure sarga juures Potsdami garnisonikiriku krüptis 1805. aastal (ill 10)35 ja teine sama kolmiku kohtumist kolm aastat varem (ill
11).36 Neile kahele, ajavahemikus 1805–1808 ülikoolile ostetud BolWL W||OH VHNXQGHHULE /XGZLJ :ROÀ MRRQLVWXVH MlUJL )ULHGULFK -JHOL
(1772–1833) graveeritud ja Berliinis välja antud leht keiser Napoleoni ja Aleksander I ning kuningas Friedrich Wilhelm III kohtumisest
Tilsitis Neemeni jõe paviljonis 26. juunil 1807. aastal (ill 12).37 Väärib tähelepanu, et leht osteti Tartu ülikooli kunstimuuseumile vaKHWXOWSlUDVWVQGPXVHWRLPXPLVWNDVMXEDY}LDDVWDO
 /HD/HSSLNÅ5HNWRU(ZHUV´ 7DUWX.LUMDVWXV(HVWL$MDORRDUKLLY 
h5-RKDQQ)ULHGULFK%ROWÄ%H\)ULHGULFK¶VGHV8QVWHUEOLFKHQ$VFKHVFKZ|UHQ$OH[DQGHU,
.DLVHU YRQ 5XVODQG XQG )ULHGULFK :LOKHOP ,,, .|QLJ YRQ 3UHXVVHQ VLFK XQDXÀ|VOLFKH
)UHXQGVFKDIW ´ 3URYHQLHQWV RVWHWXG 7DUWX OLNRROL NXQVWLPXXVHXPLOH ± YW
0UJDO 
36
h5-RKDQQ)ULHGULFK%ROWÄ.DLVHU$OH[DQGHULQ0HPHOHPSIDQJHQYRQ.|QLJ)ULHGULFK
:LOKHOPXQGGHU.|QLJLQ/XLVH³3URYHQLHQWVRVWHWXG7DUWXOLNRROLNXQVWLPXXVHXPLOH±
 YW0UJDO 
37
h5)ULHGULFK-JHO/XGZLJ:ROI¿MlUJLÄ=XVDPPHQNXQIWGHU.DLVHU1DSROpRQXQG$OH[DQGHUXQGGHV.|QLJV)ULHGULFK:LOKHOP,,,]X7LOVLWLP3DYLOORQDXIGHP1LHPHQDP-XQLXV
´3URYHQLHQWVRVWHWXG7DUWXOLNRROLNXQVWLPXXVHXPLOH± YW0UJDO 

34

35
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Illustratsioon 10. Johann
Friedrich Bolt. Vene keiser
Aleksander I ja Preisi kuningas
Friedrich Wilhelm III sõlmivad
Friedrich Suure sarga juures
igavese sõpruse kuninganna
Luise juuresolekul. Punktiirmaneer, 1807 (ÜR 539)

Illustratsioon 11. Johann Friedrich Bolt. Keiser Aleksander kohtub Meme
lis kuningas Friedrich Wilhelmi ja kuninganna Luisega. Punktiirmaneer,
1805 (ÜR 537)
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Illustratsioon 12. )ULHGULFK-JHO/XGZLJ:ROIÀMlUJLKeiser Napoleoni
ja keiser Aleksandri kohtumine kuningas Friedrich Wilhelm III Neemeni
paviljonis Tilsiti lähistel. Akvatinta, 1807 (ÜR 538)

Iseloomulik siin on ajalookäigule osutamine suurte isiksuste kauGX QLQJ GUDPDDWLND VLGXPLQH VHOOLVWH PlUNV}QDGHJD QDJX ÅYDQD
MD XXV V}SUXVµ Å$OHNVDQGUL UWHOOLNNXV /XLVH VXKWHVµ Å1DSROHRQL
seljapööramine Friedrich Wilhelm III-le ja Aleksandri sõpruse ülelöömine” jne.
Mis puutub graveerija Friedrich Jügeli isiksusse, siis ilmselt jäi
VHH 7DUWXV WHPD NXMXWDWXG VQGPXVWH YDUMX -JHOL SXKXO ROL NOO
tegemist Berliinis kõrgelt hinnatud Preisi Kuningliku Kunstiakadeemia vasegravüüri professoriga, kuid kindlasti mitte saksa kunstigeeniusega, keda ja kelle käekirja Tartu tudengitele tingimata oleks
pidanud eeskujuks tooma. Öeldu – rõhk on kujutatud ajaloosündmusel, mitte kunstnikul – kehtib ka Jügeli teise ülikooli raamatukogus
oleva lehe kohta, mis kujutab Napoleoni auks korraldatud Prantsuse
85

TIINA-MALL KREEM

sõjaväe paraadi38 Berliini Lustgartenis. Koos Lustgartenis toimunu
JUDDÀOLVH MllGYXVWXVHJD RVWHWL OLNRROL NXQVWLPXXVHXPLOH :LOKHOP
Henscheli39 ja Daniel Bergeri Tilsiti rahuläbirääkimiste kujutised.40
See fakt osutab omakorda, et nimetatud sündmust tunnetati 1807.–
1808. aastal erilisena.
Tartu ülikooli kunstikogu komplekteerijate huvi lähiajaloo vastu ei
SLLUGXQXGDJDDLQXOWOlKLDMDORRJDJHRJUDDÀOLVHVP}WWHVhOLNRROLJUDDÀNDNRJXVVH NXXOXYDG OHKHG NLQQLWDYDG HW WHJHOGL ND ,QJOLVH$PHHrika ajaloo tulipunktidega, näiteks Pennsylvania asutamine kindral
William Penni poolt41 ja kindral Wolfe surm lahingus Quebeci lähedal
Kanadas (1759)42 (ill 13), samuti Ameerika iseseisvussõja ajalukku
kuuluvad Bunker’s Hill’i lahing 1775. aastal Bostoni lähistel43 ja kindral Richard Montgomery surm Quebeci ründamisel 1775 (ill 14).44
(ULQHYDOW HHVSRRO YDDGHOGXG MD JHRJUDDÀOLVHOW OlKHPDO 3UHLVL
aladel toimunud sündmuste kujutistest, on nii ajas kui ka ruumis
kaugemate sündmuste kajastused jõudnud Tartu ülikooli kunstimuuseumisse ilmselt tänu oma kuulsatele autoritele, eeskätt maaOLNXQVWQLNHOH :LOOLDP 3HQQL NRKWXPLVW LQGLDDQODVWHJD45 ja kindral
:ROÀ VXUPD46 kujutanud ja juba mainitud Benjamin West ei vaja
h5)ULHGULFK-JHOÄ3DUDGHGHUIUDQ]|VLVFKHQ*DUGHYRU6U.DLVHUO.|QLJO0DMHVWDLW
1DSROHRQ , DP /XVWJDUWHQ LQ %HUOLQ´ 3URYHQLHQWV RVWHWXG 7DUWX OLNRROL NXQVWLPXXVHXPLOH
± YW0UJDO 
39
h5:LOKHOP+HQVFKHOÄ5HFRQFLOLDWLRQVXUOH1LPHQ3URYHQLHQWVRVWHWXG7DUWXOLNRROL
NXQVWLPXXVHXPLOH± YW0UJDO 
40
h5'DQLHO%HUJHUÄ=XVDPPHQNXQIW1DSROpRQV,.D\VHUGHU)UDQ]RVHQXQG.|QLJYRQ
,WDOLHQPLW$OH[DQGHU,.D\VHUDOOHU5HXVVHQXQG)ULHGULFK:LOKHOP,,,.|QLJYRQ3UHXVVHQ
EHL 7LOVLW DXI GHP 1LHPHQ DP  -XQ\ ´  3URYHQLHQWV RVWHWXG 7DUWX OLNRROL
NXQVWLPXXVHXPLOH± YW0UJDO 
41
h5  -RKQ +DOO %HQMDPLQ :HVWL MlUJL Ä:LOOLDP 3HQQ¶V WUHDW\ ZLWK WKH ,QGLDQV ZKHQ KH
IRXQGHG WKH 3URYLQFH RI 3HQQV\OYDQLD LQ 1RUWK $PHULFD ´ 3URYHQLHQWV RVWHWXG 7DUWX
OLNRROLNXQVWLPXXVHXPLOH YW0UJO 
42
h5  7KHRGRU )DONHLVHQ %HQMDPLQ :HVWL MlUJL Ä7KH GHDWK RI *HQHUDO :ROIH´ 
3URYHQLHQWVRVWHWXG7DUWXOLNRROLNXQVWLPXXVHXPLOH± YW0UJDO 
43
h5-RKDQQ*RWWKDUGYRQ0OOHU-RKQ7UXPEXOOLMlUJLÄ7KH%DWWOHDW%XQNHU¶V+LOOQHDU
%RVWRQ´3URYHQLHQWVRVWHWXG7DUWXOLNRROLNXQVWLPXXVHXPLOH± YW0UJDO 
44
h5-RKDQ)UHGHULN&OHPHQV-RKQ7UXPEXOOLMlUJL³The death of General Montgomery”.
3URYHQLHQWVRVWHWXG7DUWXOLNRROLNXQVWLPXXVHXPLOH± YW0UJDO 
45
 h5-RKQ+DOO%HQMDPLQ:HVWLMlUJLÅWilliam Penn’s treaty with the Indians
when he founded the Province of Pennsylvania in North America 1681”, 1775.
3URYHQLHQWVRVWHWXG7DUWXOLNRROLNXQVWLPXXVHXPLOH YW0UJO 
46
ÜR 297, Theodor Falckeysen %HQMDPLQ:HVWLMlUJLÅThe death of General Wolfe”,
1789. 3URYHQLHQWVRVWHWXG7DUWXOLNRROLNXQVWLPXXVHXPLOH² YW
Mrg 526a, l. 53).
38
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Illustratsioon 13. Theodor Falkeisen Benjamin Westi järgi. Kindral Wolfe
surm. Vasegravüür, 1789 (ÜR 297)

Illustratsioon 14. -RKDQ)UHGHULN&OHPHQV-RKQ7UXPEXOOLMlUJLKindral
Montgomery surm. Vasegravüür, 1798 (ÜR 136)
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ajaloomaali huviliste seas tutvustamist. Tegemist oli omamoodi
geeniusega, ajaloomaali traditsiooni uuendajaga, kellele toetusid
sajad ja sajad kunstnikud,47 teiste hulgas juba mainitud Friedrich
Jügel. Benjamin Westiga võrreldavat kuulsust nautis tema õpilane,
Bunker’s Hilli lahingut ja kindral Montgomery surma48 maalinud
John Trumbull (1756–1843). Nende ajaloomaali suurkujude tööd osteti Tartu ülikoolile teadaolevalt ajavahemikus 1803–1821, järk-järgult ja turu võimalust mööda.49
.XQVWLDMDORR VXXUPHKH QLPL MD ÅPHLVWULWHRVWH OXPPXVHµ IHQRmen50 ühelt poolt ning kunstiringkondi erutanud intriig teiselt poolt,
täpsemalt – Leonardo da Vinci edukas maaliduell Michelangeloga
ja originaalmaali kaotsiminek – tõid ilmselt ülikooli kunstimuuseuPLNRJXVVHNDKHVDMDQGLDMDORRVQGPXVHNXMXWLVHSLOGL
aastal peetud Anghiari lahingust. Publikule kättesaadavaks muutis lahingu pildi juba korduvalt esile tõstetud Gérard Edelinck, kes
graveeris Peter Paul Rubensi joonistust Leonardo da Vinci kadunud
lahingumaali keskosast.51
Viimati mainitud tööde puhul näib üldtuntud hinnang ülikooli muuseumikogule – kunstiostu puhul lähtuti eelkõige kunstnike
nimedest ja teoste kunstilisusest – kahtlemata õige. Ent see ei välista, et kord Tartu ülikooli ja selle muuseumi publiku ette jõudnuQDKDNNDVLGQHHGW||GHODPDRPDHOXKDNNDVLGWHNLWDPDYDDWDMDV
küsimusi pildil kujutatud sündmuse tagamaade ja tulemuste, pildi
poliitilise ja üldinimliku sõnumi kohta, samuti üksikasjade ja nende ajaloolise tõesuse kohta; kujutatud isikute karakteri, rõivastuse,
 6XXUHSlUDVHOHYDDWH%HQMDPLQ:HVWLORRPLQJXVWMDVHOOHP}MXVWDQQDE+HOPXW
von Erffa, Allen Statley, The Paintings of Benjamin West %HZ+DZHQ<DOH8QLversity Press, 1986).
48
 h5-RKDQQ*RWWKDUGYRQ0OOHU-RKQ7UXPEXOOLMlUJLÅ7KH%DWWOHDW
%XQNHU·V+LOOQHDU%RVWRQµ3URYHQLHQWVRVWHWXG7DUWXOLNRROLNXQVWLPXXVHXPLOH² YW0UJDO h5-RKDQQ)UHGHULN&OHPHQV-RKQ
7UXPEXOOLMlUJLÅ7KHGHDWKRI*HQHUDO0RQWJRPHU\µ3URYHQLHQWVRVWHWXG
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relvastuse jms kohta. Lühidalt – ajaloopilte ei peaks vaatama ainult
kunsti, kunstnike ega kunstiajaloolaste positsioonilt, sest kokkupuude nende piltidega mõjutab arusaamist nii ajaloost kui ka eetikast ja
esteetikast ühiskonnas laiemalt. Samas olgu aga lisatud, et küllap
aitas eelkirjeldatud, nii ajas kui ka ruumis kauge ajaloo visualiseeringute tundmaõppimine kaasa ka kohaliku ajaloopildi tekkele, kohalike ajaloosündmuste n-ö pildistamisele.

Kokkuvõtteks
Kokkuvõtteks tuleb siiski tõdeda, et töö Eestis leiduvate ja traditsiooniliselt kunstiajaloolaste tööpõllule kuuluvate ajaloopiltidega on
DOOHVDOJXVMlUJXV9HHOHLVDDS}KMDOLNXOWYDVWDWDNVLPXVWHOHÅ.XLvõrd võib ajaloopiltide levikut pidada siinse ajalooteadvuse kasvu
RVDNV"µÅ.DVOLNRROLVHLQWHYDKHOHVDMDQGLHVLPHVHOSRROHONRRQdunud ajaloopiltide ning Tartu akadeemilise ajalookirjutuse ja -õpeWXVHYDKHORQWlKHOGDWDYDLGVHRVHLG"µMDÅ.XLGDVNXQVWQLNXGNDVXWDsid ajalugu ja ajaloolaste töid ning vastupidi, olgu siis ajalise nihkega
või ilma, ning kuidas publik sellele reageeris?”.
Siiski lubab ülikooli kunstimuuseumi ajaloopiltide vaatlus teha
P}QLQJDLG MlUHOGXVL (HVWL HVLPHVHV DNDGHHPLOLVHV NXQVWLNRJXV RQ
ühed ajalooteemad olnud 19. sajandi esimesel poolel populaarsemad kui teised. Raskuspunkt on antiik- ja lähiajalool. Varauusajal
toimunut meenutab vaid üks pilt Anghiari lahingust ning seegi on
ostetud pigem huvist kunstniku isiku kui ajaloo vastu. Täiesti puuduvad kollektsioonist pildid sündmustest keskajal (millest ülikooli
ajaloo loenguis 19. sajandi esimesel poolel küll juba räägiti). Seda
keskajaloo piltide puudust võiks ühest küljest ehk põhjendada valgustusaja põlgusega pimeda tagurlusperioodi vastu ning sellega, et
ülikooli kunstimuuseum ei kuulunud mitte ajaloo, vaid klassikalise
ÀORORRJLD}SSHWRROLMXXUGH7HLVHVWNOMHVWWXOHEDJDPHHOHVSLGDGD
et kunstioste tehakse üldjuhul ettevaatlikult ning et keskaja kujutisWHWXOHNDMDORRPDDOLçDQULVVHVDMDQGLHVLPHVHOSRROHODOOHVDOJDV
6HHRPDNRUGDVHRVWXE UHSURGXWVHHULYD JUDDÀNDOHYLWDPLVHJDWHJHlenud raamatukaupmeestega, kes turu nõudmisi jälgisid ja sellele
reageerisid. Turu valesti hindamine ja liigne risk tellimuste suhtes
võis lõppeda pankrotiga, nagu kinnitas Friedrich Ludwig von May89
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delli albumite sarja juhtum (sarja kaks ilmunud albumit kujutasid
keskaja sündmusi).
-DO}SXNVOXEDWXGYDVWXVNVLPXVHOHÅ0LNVSHDE.DGULRUXNXQVWLmuuseumi ajaloopildi näituse ettevalmistamine olema seotud Tartu
OLNRROLNXQVWLPXXVHXPLJUDDÀNDNRJXXXULPLVHJD"µ(HON}LJHS}Kjusel, et ülikooli kogus olevad ajaloopildid loovad Baltimaade teistes,
nii riiklikes, munitsipaal- kui erakogudes olevatele ajaloopiltidele
võimalikest parima akadeemilise tausta.
Kõige lõppu aga jäägu tõdemus, et kui ülikooli kunstimuuseumi
kogusse kuuluvad ajaloopildid liita kokku ülikooli raamatukogus (sh
Maydelli albumid) ning teistes kogudes olevate ajaloopiltidega, võib
leida seni kasutamata ajaloodokumendi. Allika, mis võiks anda erakordselt terava tõmmise oma tekkeaja ajalookultuurist.
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