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Muutused Euroopa ülikoolide kunstiajalooõpetuses olid seotud 19.
sajandi ja 20. sajandi esimese poole ühiskonna moderniseerimisega,
mida Eesti kontekstis on seotud nn rahvusliku ärkamisega. Selle
käigus kaotas senine eliit – baltisakslased – ühiskonnas juhtrolli
ning ühiskondlikud institutsioonid kohandati eesti rahvuslikele vajadustele. Isikute ja institutsioonide ning nende huvide kõrval olid
olulised ka neid huvisid kujundanud isiklikud ja materiaalsed suhted, ideed, traditsioonid ja objektid. Siinse artikli fookuses on Tartu
Ülikooli kunstiajaloo õppetooli rajamine ja professori valimine aasta1

Artikkel põhineb 2011. ja 2012. aastal Stockholmi arhiivides tehtud uurimistööl,
mida toetas Euroopa Sotsiaalfond Sihtasutuse Archimedes koordineeritava
programmi DoRa raames.
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tel 1919–1921, ent laiemas, Põhja-Euroopa kontekstis. Kunstiajaloo
professionaliseerimine mõjutas olulisel määral Eesti alal paiknevate
kunstimälestiste ajaloo kirjutamist, põhjendamist ja selle kaudu pärandi laiemat omaksvõttu eestlaste poolt. Tartu Ülikoolis pandi sealjuures alus põhjalikele uurimiskogudele, mis omakorda on hakanud
mõjutama edasist Eesti kunsti ajaloo uurimislugu.
Alljärgnevas annan esmalt ülevaate kunstiajaloo õpetamisest
saksakeelsetes ülikoolides 19. sajandil, mis oli eelduseks 20. sajandi
alguses toimunud kunstiajaloo institutsionaliseerimisele. Selles kontekstis vaatlen Tartu Ülikooli kunstiajaloo professori valimisi, mida
P}MXWDVLG 7DUWX hOLNRROL ÀORVRRÀDWHDGXVNRQG SURIHVVRUL YDOLPLVse kaasatud konsultandid ja eksperdid ning professorikandidaadid
ise. Kandidaatidele pakkusid peaasjalikult huvi Tartus paiknenud
kunstivarad, millest saanuks nende uurimistöö lähtekoht. Tegelikult oleks ühe või teise kandidaadi professoriks nimetamine olulisel
määral mõjutanud ka edasist Tartu Ülikooli kollektsioonide kujundamist. Kaaludes ühe või teise kandidaadi argumente või nende eelistamise põhjusi, saab üha selgemaks Tartu Ülikooli enda traditsioonide, ülesehituse, kogude ja materiaalsete võimaluste roll.

Akadeemiline kunstiajalooõpetus ja selle
institutsionaliseerimine Euroopas
19. sajandil oli teadustegevus2 rakendatud üha laienevate Euroopa
impeeriumide tehnoloogilise arengu edendamise ja koloniaaltegevuse õigustamise teenistusse. Teaduse kujundamisel professionaalseks
WHJHYXVHNVORRGLOLNRROLGHVVSHWVLLÀOLVHPDGHULDODG
Teadusalade professionaliseerimist on seostatud ühiskondliku
PRELLOVXVH MD QDWVLRQDOLVPLJD (OL]DEHWK & 0DQVÀHOGL DUYDWHV RQ
kunstiajaloo institutsionaliseerimine seotud keskklassi ühiskondliku rolli tähtsustumisega. Lähtudes Pierre Bourdieu’st väidab ta, et
keskklassi kalduvus jäljendada aristokraatiat muutis kunstiajaloo
eriti ahvatlevaks elukutseks, sest see pakkus materiaalset kinnitust ühiskondlikule tõusule. Keskklassile oli oluline enese rahvuslik
2
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LGHQWLÀWVHHULPLQHQLQJORNDDOQHNXOWXXULOLQHMDJHRJUDDÀOLQHHQHVHmääratlemine.3
Kunstiajaloo institutsionaliseerimise ajalooline põhjus on kunsti
ühiskondliku rolli tähtsustumine valgustusajastul.4 Euroopa ja Põhja-Ameerika ülikoolides toimus esteetika- ja ajaloodistsipliinide spetsialiseerumine alles 19. sajandi lõpul.5 Seda mõjutasid nii positivism
NXL ND LGHDOLVWOLN ÀORVRRÀD PLV WlKHQGDV YDVWDYDOW NHVNHQGXPLVW
faktidele ja süstematiseerimisele või taotlust leida kunstiarengus üldisi seaduspärasusi, kuid üldiselt nihkusid esteetilised probleemid
tagaplaanile. Institutsionaalselt oli tähtis kunstiajaloo muutmine
LVHVHLVYDNV KXPDQLWDDUWHDGXVHNV RPD VSHWVLLÀOLVH XXULPLVREMHNWL
terminoloogia ja selgelt eristatava praktikaga.6
Kunstiajaloo uurimine tähtsustus saksakeelsetes maades seoses
muuseumide rajamisega pärast Napoleoni sõdu.7 Preisi kuninglike
Berliini muuseumide rajamine 19. sajandi esimesel poolel oli seotud
vajadusega eksponeerida monarhia võimsust. 1848. aasta kodanlikul
revolutsioonil oli tähtis roll mõlema saksakeelse suurriigi – Preisi
kuningriigi ja Austria-Ungari keisririigi – kunstiajalooliste institutsioonide tekkes. Revolutsioon ergutas kodanliku rahvusluse tõusu,
 (&0DQVÀHOGÅ,QWURGXFWLRQ0DNLQJ$UW+LVWRU\D3URIHVVLRQµMaking Art
History: A Changing Discipline and Its InstitutionsHG(&0DQVÀHOG /RQGRQ
1HZ<RUN5RXWOHGJH ²
4
 -.HHYDOOLNÅ.XQVWLNRJXPLQH(HVWLVVDMDQGLOµKunstiteadus Eestis 19.
sajandil. Uurimusi Eesti kunstist ja kunstielust 7DOOLQQ(HVWL7HDGXVWH
Akadeemia Ajaloo Instituut, 1993), 81–83.
5
Saksamaa kohta vt viide nr 9. Hollandis oli kunstiajalugu samuti esialgu seotud
esteetikaga. 1907. aastal loodi Utrechtis esimene kunstiajaloo ja esteetika õppetool,
PLVDOOHVDDVWDONXQVWLDMDORR}SSHWRROLNVPEHUQLPHWDWL 0+DOEHUWVPDÅ'LH
Kunstgeschichte in den deutschsprachigen Ländern und den Niederlanden 1764–
HLQhEHUEOLFNµGesichtspunkte: Kunstgeschichte heute, hrsg. v. M. Halbertsma,
.=LMOPDQV %HUOLQ'LHWULFK5HLPHU9HUODJ  3UDQWVXVPDDODVXV(XJqQH
Emmanuel Viollet-le-Duc esimese kunstiajaloo ja esteetika professorina tööle 1863.
DDVWDOeFROHGHV%HDX[$UWV·V 3+:DOVKÅ9LROOHWOH'XFDQG7DLQHDWWKHeFROH
GHV%HDX[$UWV2QWKH)LUVW3URIHVVRUVKLSRI$UW+LVWRU\LQ)UDQFHµArt History
and Its Institutions: Foundations of a DisciplineHG(&0DQVÀHOG /RQGRQ1HZ
<RUN5RXWOHGJH ² $PHHULNDhKHQGULLNLGHNRKWDYW7KH(DUO\<HDUVRI
$UW+LVWRU\LQWKH8QLWHG6WDWHV1RWHVDQG(VVD\VRQ'HSDUWPHQWV7HDFKLQJDQG
ScholarsHGV&+6P\WK30/XNHKDUW 3ULQFHWRQ3ULQFHWRQ8QLYHUVLW\ 
6
 +3HWWHUVVRQÅ.RQVWKLVWRULDVRPXQLYHUVLWHWVGLVFLSOLQµ8 kapitel om
konsthistoriens historia i Sverige5HG%,-RKDQVVRQ+3HWWHUVVRQ 6WRFNKROP
Raster, 2000), 64–65.
7
 9W05DLVPDÅMusée ideale. Unistused täiuslikust muuseumist”,
Kunstiteaduslikke UurimusiNG  
3
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mis tekitas pingeid Austrias, kuid põhja pool kulmineerus Saksa
keisririigi loomisega 1871. aastal.8 Mõlema suurriigi jaoks kujunes
kunstiajalugu tähtsaks ideoloogiavahendiks.
Kunstiajalugu muudeti iseseisvaks distsipliiniks peamiselt saksakeelses kultuuriruumis. Sealsetes ülikoolides hakati kunstiajalugu õpetama 18. sajandi lõpul ja 19. sajandi alguses akadeemilise
kunstidiskursuse raames, seotuna antiikkunsti uurimise, esteetika
ja klassikalise arheoloogiaga.9 19. sajandi viimasel veerandil hakati rajama eraldi nn üldise kunstiajaloo õppetoole, mis tähendas,
et akadeemiline kunstiajalooõpetus hakkas käsitlema ka kesk- ja
uusaja kunsti.10 Uue distsipliini emantsipeerumist tähistab 1873.
aastal kogunenud esimene rahvusvaheline kunstiajalookongress
Viinis, mis seadis sihi rajada kunstiajaloo õppetoolid kõigis ülikoolides.11
Põhjapoolsete Saksa riikide esimene kunstiajaloo professor oli Anton Heinrich Springer (1825–1891), kes määrati 1860. aastal Bonni
ülikooli vast asutatud kesk- ja uusaja kunstiajaloo õppetoolile. Enne
akadeemilise karjääri alustamist oli A. Springer töötanud ajakirjanikuna ja toetanud 1848. aasta revolutsiooni ülestõusjaid.12 Mõistagi
olid tema rõhuasetused rahvuspoliitiliselt laetud ja nii pidas ta eriti
oluliseks saksa keskaegset kunsti. Saksa gootikat väärtustasid kõrg8

Pärast Prantsuse-Preisi sõda kujunes Saksamaa peamiseks vaenlaseks Euroopas
Prantsusmaa, kelle arvelt uus impeerium oli laienenud. Poliitiline vastasseis
NDQGXVOHNDNXQVWLDMDOXNNX.XQVWLDMDORRVROLHVLPHQHÅOHSLWDMDµVDNVDNHHOVHWH
PDDGHJDZ|OIÁLQLDDQ+HQUL)RFLOORQMDDDVWDWHO :&DKQ+HQUL
Focillon (1881–1943). Medieval Scholarship: Biographical Studies on the
Formation of a Discipline, Vol. 3, Philosophy and the Arts, ed. H. Damico (New
<RUN/RQGRQ*DUODQG3XEOLVKLQJ  
9
Heinrich Dilly on nimetanud esimese korralise kunstiajaloo õppetooli rajamist
Göttingeni ülikoolis 1813. aastal – professor Johann Dominicus Fiorillo (1748–
1821) –, kuid esimeseks on peetud ka Gustav Friedrich Waagenit (1794–1868),
kes nimetati Berliini ülikooli korraliseks kunstiajaloo professoriks 1844. aastal,
või Rudolf Eitelberger von Edelbergi (1817–1885) kutsumist Viini ülikooli
professoriks 1852. aastal (H. Dilly, Kunstgeschichte als Institution: Studien zur
Geschichte einer Disziplin )UDQNIXUWDP0DLQ6XKUNDPS MM 
10
 .HVNDMDNXQVWLXXULPLVORRNRKWDYW:(.OHLQEDXHUÅ,QWURGXFWLRQµMedieval
Scholarship, 215–229.
11
K. Brush, 7KH6KDSLQJRI$UW+LVWRU\:LOKHOP9|JH$GROSK*ROGVFKPLGWDQG
the Study of Medieval Art &DPEULGJH&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV MM
12
 3%HWWKDXVHQÅ6SULQJHU$QWRQµ0HW]OHU.XQVWKLVWRULNHU/H[LNRQ
=ZHLKXQGHUW3RUWUlWVGHXWVFKVSUDFKLJHU$XWRUHQDXVYLHU-DKUKXQGHUWHQHrsg.
Y3%HWWKDXVHQ3+)HLVW&)RUN 6WXWWJDUW:HLPDU0HW]OHU ²
393; K. Brush, The Shaping of Art History, 24–32.
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perioodina ka paljud teised saksa kunstiteadlased,13 sh A. Springeri
õpilased, kuigi selles pole põhjust näha üksnes õpetaja mõju, vaid
saksa rahvusluse üldist tõusu. Ometi on A. Springeri tegevust õppejõu ja teadlasena väärtustatud ka kunstiteaduse metodoloogiliste
aluste määratlemise aspektist, sest tal oli määrav mõju esimese professionaalsete kunstiajaloolaste põlvkonna kujundamises.
Ühe andekama õpilasena pälvis Adolph Goldschmidt (1863–1944)
koguni rahvusvahelise tunnustuse keskaja kunsti autoriteedina.14
A. Goldschmidt, kes töötas õppejõuna Halles (1904–1912) ja Berliinis (1912–1932), määras paljuski 20. sajandi alguse kunstiteaduse
arengu mitte ainult Saksamaal, vaid ka Põhjamaades, sest juhendas
kokku ligi sadat kodu- ja välismaist doktoranti, sealhulgas mitut hilisemat korüfeed.15 Enne A. Goldschmidti oli Berliinis töötanud ka
NVVDMDQGLWXQWXPNXQVWLWHDGODQHåYHLWVODQH+HLQULFK:|OIÁLQ
(1864–1945, Berliinis 1901–1912).16 Mõlemad andsid suure panuse
sellesse, et Berliinist kujunes rahvusvaheline kunstiajaloo uurimise
ja õppimise keskus. Kunstiajaloolaste koolitamine oli Berliinis tihedalt seotud muuseumitegevusega, kuigi seetõttu kindlamalt allutatud ka keiserlikule kultuuripoliitikale.17
 6%HUJHUÅ7KH,QYHQWLRQRI(XURSHDQ1DWLRQDO7UDGLWLRQVLQ(XURSHDQ
Romanticism”, 7KH2[IRUG+LVWRU\RI+LVWRULFDO:ULWLQJ9RO²(GV
60DFLQW\UH-0DLJXDVKFD$3yN 2[IRUG2[IRUG8QLYHUVLW\3UHVV 
14
Üks Goldschmidti oluline saavutus on Püha Rooma keisririigi aegsete
vandliskulptuuride süstemaatilise ja rohkelt illustreeritud kataloogi koostamine
(A. Goldschmidt, Die Elfenbeinskulpturen aus der Zeit der karolingischen und
VlFKVLVFKHQ.DLVHU9,,,²;,-DKUKXQGHUW, 2 Bde (Berlin, 1914–1918)). Goldschmidti
kohta vt G. Brands, H. Dilly, Adolph Goldschmidt (1863–1944): Normal Art History
LP-DKUKXQGHUW :HLPDU9HUODJXQG'DWHQEDQNIU*HLVWHVZLVVHQVFKDIWHQ
 .%UXVKÅ$GROSK*ROGVFKPLGW ² µMedieval Scholarship, 245–257;
3%HWWKDXVHQÅ*ROGVFKPLGW$GROSKµ0HW]OHU.XQVWKLVWRULNHU/H[LNRQ, 125–127.
15
Sh näiteks Erwin Panofsky (K. Brush, The Shaping of Art History, 97 jj).
16
 DDVWDOY}HWL:|OIÁLQHVLPHVHNXQVWLDMDORRODVHQD3UHLVL7HDGXVWH$NDGHHPLD
OLLNPHNVYW3%HWWKDXVHQÅ:|OIÁLQ+HLQULFKµ0HW]OHU.XQVWKLVWRULNHU/H[LNRQ,
483–486.
17
Pole juhuslik, et Berliini kunstiajaloolased valisid meelsasti uurimiseks Saksa
Püha Rooma keisririigi keskaegse kunstipärandi. Riigivõimu mõju oli enamasti
kaudne või sümboolne, kuigi toetati ka konkreetseid uurimisprojekte. Riigivõim
teostas end kõige otsesemalt kultuuriasutuste tsentraliseerimises. Näiteks sai
1874. aastal Saksa arheoloogiainstituut keiserliku institutsiooni staatuse. 1905.
aastal asutati Preisi ajalooinstituudi Rooma osakond, mille sekretäriks määrati
$UWKXU+DVHORII6DPDODDVWDOWRHWDVNHLVHU:LOKHOP,,+DVHORIÀNXQVWLDMDORROLVW
ekspeditsiooni Lõuna-Itaaliasse; eesmärk oli uurida ja jäädvustada Saksa
5RRPDNHLVUL)ULHGULFK,,SlUDQGLW 3%HWWKDXVHQÅ+DVHORII$UWKXUµMetzler
.XQVWKLVWRULNHU/H[LNRQ, 154).
13
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Viini kunstiteaduse koolkonnal oli 19. sajandi teise poole ja 20.
sajandi alguse kunstiteaduses samuti mõjukas roll. Sellele aluse
pannud institutsioonide rajamine 1850. aastatel oli otseselt seotud
Austria monarhia vajadusega pärast 1848. aasta kodanliku revolutsiooni mahasurumist oma võimu kaalutletud kultuuripoliitika abil
legitimeerida. Riigi teenistuses olevate kunstiteadlaste ülesanne oli
inventeerida kohalik aineline pärand, see süstematiseerida ja eksponeerida muuseumides ning lõpuks leida sellele tähendus ja koht
universaalses kultuuriajaloolises süsteemis.18
20. sajandi alguse saksa kunstiteadusest juhindusid ka Põhjamaad, kus kunstiajalugu muudeti ülikoolidistsipliiniks 19. sajandil.
Kunstiajalooõpetus oli esialgu seotud esteetika ja kirjanduslooga ning
kujunes iseseisvaks erialaks 20. sajandi esimestel kümnenditel.19 Es -%DNRåÅ)URP8QLYHUVDOLVPWR1DWLRQDOLVP7UDQVIRUPDWLRQVRI9LHQQD6FKRRO
,GHDVLQ&HQWUDO(XURSHµDie Kunsthistoriographien in Ostmitteleuropa und der
nationale Diskurs+UVJY5%RUQ$-DQDWNRYi$6/DEXGD %HUOLQ*HEU
Mann, 2004), 79–85.
19
Kõige pikemad esteetikaõpetuse traditsioonid on Rootsis Uppsala ülikoolis, kus
Per Daniel Amadeus Atterbom (1790–1855) sai esimeseks esteetika ja moodsa kirMDQGXVHSURIHVVRULNVDDVWDO 66|GHUOLQGÅ.RQVWKLVWRULHlPQHWVI|UKLVWRULDµ
8 kapitel om konsthistoriens historia i Sverige, 11). Tema järel väärib mainimist
&DUO5XSHUW1\EORPL ²SURIHVVRU² WHJHYXVNXQVWL DMDORR
institutsioonide edendajana (H. Pettersson, Konsthistoria som universitetsdiscip
lin, 66). Taanis peetakse kunstiajaloo akadeemilise õpetuse alusepanijaks Julius
Henrik Langet (1838–1896), kes sai Kopenhaageni ülikooli dotsendiks 1871.
aastal. Ta lõpetas Kopenhaageni ülikooli esimese kunstiajaloolasena 1866. aastal
HQGDNRRVWDWXG}SSHNDYDMlUJL 00DUFXVVHQÅ7KH'DQLVK$UW+LVWRULDQ-XOLXV
/DQJH+LV$WWLWXGHWR7UHQGVLQ$UW+LVWRU\LQ(XURSHDQG+LV&ROODERUDWLRQZLWK
6FDQGLQDYLDQ&ROOHDJXHVµ7RZDUGVD6FLHQFHRI$UW+LVWRU\--7LNNDQHQDQG
$UW+LVWRULFDO6FKRODUVKLSLQ(XURSH(G-9DNNDUL +HOVLQNL7DLGHKLVWRULDQ
6HXUD ² 1HOLDDVWDWKLOMHPDDVWDO1RUUD&KULVWLDQLD 2VOR Oikooli erakorraliseks professoriks kutsutud Lorentz Dietrichsoni ülesanne oli muu
KXOJDVROODULLJLQ}XDQGMDNXOWXXULLQVWLWXWVLRRQLGHORRPLVHO 0%*XOHQJÅ/Rrentz Dietrichson and the Making of Norwegian Art History”, Towards a Science of
Art History, 59–69). Keiserlikus Aleksandri Ülikoolis Helsingis hakkas esteetika ja
PRRGVDNLUMDQGXVHSURIHVVRU&DUO*XVWDI(VWODQGHU ² NXQVWLDMDORRORHQJXLGSLGDPDDDVWDO (09LOMRÅ&DUO*XVWDI(VWODQGHUDQGWKH%HJLQQLQJRI
Studies of the Visual Arts at the University of Helsinki”, The Shaping of Art Histo
ry in Finland(G56XRPLQHQ.RNNRQHQ +HOVLQNL7DLGHKLVWRULDQ6HXUD 
25–39). Viimased neli olid omavahel tihedates sidemetes ning tõelised avaliku elu
tegelased, kes ülikoolitöö kõrval olid aktiivsed kunstiakadeemiates, muuseumide
asutamisel ning restaureerimise ja muinsuskaitse korraldamises. Põhjamaade
YDUDVHPDNXQVWLDMDORRKLVWRULRJUDDÀDNRKWDYWÅ.RQVWKLVWRULVNWLGVNULIWLµ
aasta Stockholmi rahvusvahelise kunstiteaduse kongressi eriväljaanne (Kon
sthistorisk tidskriftYRO  &(OOLQJÅ.RQVWKLVWRULHQL'DQPDUNµ²
22NNRQHQÅ.RQVWKLVWRULHQL)LQODQGµ²$1\JnUG1LOVVHQÅ.RQVWKLVWRULHQL1RUJHµ²MD(/XQGEHUJÅ.RQVWKLVWRULVNIRUVNQLQJL6YHULJHµ² 
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teetika domineerimist akadeemilises õpetuses soosis huvi Põhjamaade kaasaegse kunsti vastu. Rootsis sai kunstiajalugu ülikoolierialaks
1920. aastate alguseks.20 19. sajandi teise poole Norra kunstiteaduse
NHVNQHÀJXXUROL/RUHQW]'LHWULFKVRQ ² NHOOHVXUPDMlUHO
1917. aastal tekkis Norra kunstiteaduses lühiajaline peataolek. Uus
kunstiajaloo professor seati ametisse kolme aasta pärast.21 Soomes
loodi korraline kunstiajalooõppetool alles 1920. aastal. Enne seda oli
Helsingi ülikooli erakorralise kunstiajaloo õppetooli professoriks Johan Jakob Tikkanen (1857–1930).22 Kõige hiljem toimus kunstiajaloo
akadeemiline iseseisvumine Taanis, kus pikka aega oli püsinud esteetikale keskendunud uurimistraditsioon. 1939. aastal sai esimeseks
NRUUDOLVHNVNXQVWLDMDORRSURIHVVRULNV&KULVWLDQ(OOLQJ ² 23
Põhjamaade kunstiajaloolased olid omavahel tihedates sidemetes
ja suhtlesid agaralt ka saksakeelsete maade kolleegidega. Kunstiajaloo institutsionaliseerimises oli oluline roll saksa kunstiteadlastel,
HULWL $ *ROGVFKPLGWLO MD + :|OIÁLQLO NHOOH VHPLQDULGHV %HUOLLQLV
osalesid paljud Põhja-Euroopa kunstiteadlased, sh hilisemad kunsWLDMDORR MD WHRRULD SURIHVVRULG 5RRWVLV $XJXVW +DKU ²
Uppsala kunstiajaloo professor alates 1917. aastast), Axel Romdahl
(1880–1951, kunstiajaloo professor Göteborgis alates 1920) ja Johnny
Roosval (Stockholmis alates 1920. aastast).24 Samamoodi kui Saksamaal muutus keskaeg 19. sajandi lõpus oluliseks uurimisteemaks ka
3}KMDPDDGHNXQVWLWHDGODVWHOHSDQGLMXVHODMDODOXV3}KMDPDDGHULLNlusele. Keskaja uurimine intensiivistus 20. sajandi alguses veelgi.25
19. sajandil oli Kesk- ja Ida-Euroopa ülikoolides kunstiajalooõpetus samuti seotud teiste erialade, eelkõige esteetika ja klassikalise
20

Uppsalas, Lundis ja Göteborgis asutati kunstiajaloo ja teooria õppetoolid
vastavalt 1917., 1919. ja 1920. aastal (8 kapitel om konsthistoriens historia i
Sverige, 249 jj), erandiks oli Stockholmi ülikool, kus Johan Adolf Bergi toetusel
oli kujutavate kunstide teooria ja ajaloo õppetool rajatud juba 1889. aastal
(H. Pettersson, Konsthistoria som universitetsdisciplin, 72).
21
M. B. Guleng, Lorentz Dietrichson and the Making of Norwegian Art History, 65.
22
Tikkanen valiti erakorraliseks kunstiajaloo professoriks 1897. aastal. (J. Vakkari,
Å--7LNNDQHQDQGWKH7HDFKLQJRI$UW+LVWRU\µThe Shaping of Art History in
Finland, 69.)
23
M. Marcussen, 7KH'DQLVK$UW+LVWRULDQ-XOLXV/DQJH, 81.
24
H. Pettersson, Konsthistoria som universitetsdisciplin, 72 jj.
25
 .HVNDHJDYDOGDVP}MXND5RRWVLNDDVDHJVHOHDUKLWHNWXXULOHDDVWDODYDWXG
Stockholmi uuest raekojast (arhitekt Ragnar Östberg) võib leida hulgaliselt keskaegVHLGHKLWXVYRUPHMlOMHQGDYDLGGHWDLOH Å8QGHUYHUNHW²6WRFNKROPV6WDGVKXVSn$UNLtekturmuseet”, näitus Stockholmi arhitektuurimuuseumis 8. XII 2011–8. IV 2012).
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arheoloogiaga.26 Vastsete rahvusriikide institutsioonide ülesehitamisel olid eeskujuks senised suurriigid ning seetõttu hakkasid toimuma muutused ka ülikoolide kunstiajalooõpetuses. Baltimaades loodi
NXQVWLDMDORR}SSHWRROLGP}QLDHJSlUDVWQHQGHPDDGHLVHVHLVYXPLVW
Tartus 1919.,27 Riias 1924.28 ja Kaunases 1927. aastal.29

Vene impeeriumi ikkest vabanemine
Senise Jurjevi Keiserliku Ülikooli baasil loodud eesti rahvusliku
Tartu Ülikooli struktuuri ja ülesannete kujundamisel 1919. aastal
tuli kunstiajaloo erialaga sisuliselt alustada tühjalt kohalt, mis andis võimaluse kujundada selle akadeemiline õpetus kõige moodsamate põhimõtete järgi. Erinevad huvid eesti kunstiteaduse kujundamisel akadeemiliseks distsipliiniks ilmnevad hästi Tartu Ülikooli
kunstiajaloo professori otsimisel ja valimistel, mis toimusid aastatel
1919–1921.
Tartu Ülikooli ümberkujundamisel eesti rahvuslikuks ülikooliks
Y}HWLHHVNXMX3}KMDPDDGHVWQLQJORRGLDMDORRÀORVRRÀDWHDGXVNRQQD
haldusse esteetika ja üldise kunstiajaloo õppetool.30 Rahvusülikoo26

27



28



29



30



Eesti kunstiteaduse ajaloost 19. sajandil on kirjutanud Juta Keevallik
-.HHYDOOLNÅ.XQVWLNRJXPLQH(HVWLVµ 
0(OOHUÅ.XQVWLDMDORRXXULPLQHµLeninlik etapp Eesti ajalooteaduses.
+LVWRULRJUDDÀOLVLDUWLNOHLGNRRVWMDWRLP(/DXO 7DOOLQQ(HVWL5DDPDW 
03HLOÅ.XQVWLWHDGODVHG7DUWXOLNRROLV²µTartu ülikooli ajaloo
küsimusi9,, 7DUWX7DUWX5LLNOLNhOLNRRO 
63HOåHÅ&UHDWLQJWKH'LVFLSOLQH)DFWV6WRULHVDQG6RXUFHVRI/DWYLDQ$UW
History”, .XQVWLWHDGXVOLNNH8XULPXVLNG  
$6ODYLQVNLHQHÅ5HVHDUFKRI$UW+LVWRU\LQWKH,QWHU:DURI/LWKXDQLD
Institutional Aspect”, ettekanne 15. X 2010 rahvusvahelisel konverentsil
Å/DQGPDUNVRI$UW+LVWRU\µ.DXQDVHV/HHGXV9LOQLXVHVUDMDWLNXQVWLDMDORR
õppetool 1922. aastal, kuid linn kuulus aastatel 1922–1939 Poola riigi koosseisu
ning 1922. aastal taasavati Vilniuse ülikool Stefan Batory ülikooli nime all.
Sealne kunstiajaloo traditsioon oli tihedalt seotud Krakówi ja Lvovi (Lviv,
tänapäeva Ukrainas) ülikooliga Poolas ning Krakówi kaudu omakorda Viini
NRRONRQQDJD 1/XNåLRQ\WŝÅ6FKRRORI$UW+LVWRU\LQWKH,QWHU:DU9LOQLXVµ
HWWHNDQQH;UDKYXVYDKHOLVHONRQYHUHQWVLOÅ/DQGPDUNVRI$UW+LVWRU\µ
Kaunases Leedus).
0(OOHUÅ7DUWXhOLNRROLRVDVWHHVWLNXQVWLWHDGXVHV²QGDLODDVWDLO
I”, .XQVWLWHDGXV.XQVWLNULLWLND 7DOOLQQ.XQVW YLLGH33}OG
7DUWXhOLNRRO²hOHYDDGH(HVWLOLNRROLNXMXQHPLVHVWWHPDHVLPHVHO
aastakümnel 7DUWX 0}OHPDVDOOLNDVRQPDLQLWXGÅHVWHHWLNDMD
kunstiajaloo” õppetooli. Kirjavahetuses professorikandidaatidega kasutatakse
QLPHWXVWÅHVWHHWLNDMDOGLVHNXQVWLDMDORR}SSHWRROµ²(HVWL$MDORRDUKLLY
(edaspidi EAA), 2100-5-257, l. 37. Vt ka 8QLYHUVLWDV7DUWXHQVLV², toim
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li akadeemilist personali puudutavad üldised põhimõtted määrati
kindlaks ülikooli asutamise komisjoni koosolekutel, mis peeti 1919.
aasta kevad-suvel, kohe pärast Tartu vabastamist Punaarmee vägedest. Ühe olulisema ja palju vaidlust põhjustanud teemana arutati istungitel õppekeele küsimust, kuid ootuspäraselt tehti otsus
eesti keele kasuks. Teisalt oli ilmne, et piisava teadusliku tasemega õppe- ja teadustöö korraldamiseks on möödapääsmatu kaasata
muukeelseid ja välisõppejõude. Ülikooli esimestel tegevusaastatel
lubati teatud erialadel õppekeelena kasutada saksa, vene keelt ja
teisi võõrkeeli senikaua, kuni oli välja koolitatud piisava tasemega
kohalik spetsialist. See tähendas, et teadlaste ja õppejõudude päritolumaale ei saanud piirangut seada.
Võimalikult palju sooviti ära kasutada kohalikku potentsiaali, sh
tsaariaegseid baltisaksa ja vene õppejõude, kellelt iseendastmõistetavalt nõuti lojaalsust Eesti riigile. Reaalteadustes suudeti järgnevatel aastatel kaasata suurel hulgal endise ülikooli õppejõudkonda.
Nn rahvusteadustes sooviti leida kandidaate Põhjamaadest, sest
teadvustati nende erialade tähtsust rahvusliku identiteedi kujundamisel.31 Teaduslikus tasemes järeleandmisi ei tehtud,32 sest rahvusvahelise teadusruumi diskussioonidesse sooviti astuda võrdsetel
intellektuaalsetel alustel.
Kunstiajaloo õppetooli kujundamisel ei saanud esialgu eirata
WVDDULDHJVH OLNRROL NODVVLNDOLVH ÀORORRJLD MD DUKHRORRJLD }SHWDPLVH
traditsioone.33 Antiigiuurimisel oli saavutatud arvestatav rahvus7+LLR+3LLULPlH 7DUWX7DUWXhOLNRROL.LUMDVWXV 0}QHWLVHV
segaduses õppetooli nimetamisel peegelduvad üldisemad muudatused
NXQVWLDMDORR}SHWXVHV1LPHWXVÅHVWHHWLNDMDOGLVHNXQVWLDMDORR}SSHWRROµRQ
üleminekunähtus, sisaldades endas nii vana (esteetika ja kunstiajaloo õppetool)
kui ka uut (üldise kunstiajaloo õppetool). Ka Põhjamaades ja näiteks Hollandis
jäi kunstiajalooõpetus kuni 1920. aastate alguseni seotuks esteetikaga. Rootsis
ORRGL8SSVDODV/XQGLVMD*|WHERUJLVÅNXQVWLDMDORRMDWHRRULDµ}SSHWRROLGYDVWDYDOW
1917., 1919. ja 1920. aastal. Hollandis Utrechti ülikoolis nimetati 1921. aastal
senine kunstiajaloo ja esteetika õppetool ümber kunstiajaloo õppetooliks.
31
Põhjus oli ka selles, et neid erialasid Tartu Ülikoolis varem ei eksisteerinud.
32
 DDVWDOÀORVRRÀDWHDGXVNRQQDOHVDDGHWXGDYDOGXVHMDNlVLNLUMDJD
Å3RSXODDUVHGHWWHOXJHPLVHGNXQVWLDMDORRNRKWDµVRRYLV.RQVWDQWLQ0LNIHOG
arvatavasti kandideerida kunstiajaloo õppejõuks. Teaduskonna poolt Mikfeldile
edastatud soovitus astuda ülikooli stipendiaadiks näitab selgelt, et teaduslik tase
oli esmatähtis rahvuslike eelistuste ees (EAA, 2100-5-959, l. 3).
33
 .XQVWLDMDORRJDQGLVDHJVHVWlKHQGXVHVWHJHOGLNRJXQLNROPHV}SSHWRROLV
DDVWDOORRGLVHQLVHN}QHNXQVWLYDQDGHNHHOWHÀORORRJLDHVWHHWLNDQLQJNLUMDQGXVH
MDNXQVWLDMDORR}SSHWRROLDVHPHOHNODVVLNDOLVHÀORORRJLDMDDUKHRORRJLD}SSHWRRO
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vaheline tase,34 mis põhines hoolikalt kogutud ja hästi varustatud
kunstimuuseumi kogudel, mis teatavasti evakueeriti Esimese maaLOPDV}MD DMDO 9RURQHçL35 9DVWVHV UDKYXVOLNRROLV ROL NODVVLNDOLVH Àloloogia jaoks ette nähtud kaks õppetooli, kus õpetati ka klassikalist arheoloogiat.36 Selleks et hoida antiikkunsti uurimisel senist
taset, tulnuks klassikalise muinasteaduse muuseumi kogud tagasi
saada.37 Oletatavasti võinuks antiikkunsti uurimisele orienteeritud
rahvusvahelise tasemega kunstiajaloo professori ametissenimetamine lihtsustada kogude tagasisaamist. Klassikalise arheoloogia akadeemiliste traditsioonide sidumine kunstiajaloo õppetooliga oleks arvatavasti olnud meelepärane siinsetele baltsisakslastele, kuid oleks
DLGDQXGW}VWDND7DUWXhOLNRROLUDKYXVYDKHOLVWSUHVWLLçL38 Seepärast
SROHOODWDYHW7DUWXWNODVWDQXGEDOWLVDNVODVHOH(UPLWDDçLDQWLLgiosakonna juhatajale Oskar Waldhauerile (1883–1935) tehti 1920.
aasta suvel ettepanek kandideerida kunstiajaloo professoriks.39
Waldhauer oli õppinud klassikalist arheoloogiat tuntud kunstiajaloolase Adolf Furtwängleri (1853–1907) juures Münchenis ja
kaitsnud doktoriväitekirja 1903. aastal.40 Pärast seda töötas ta PetURJUDGL(UPLWDDçLDQWLLJLRVDNRQQDVNXVYDKHWDVDDVWDOYlOMD
DDVWDODVXWDWLYHHONODVVLNDOLVHÀORORRJLD NUHHNDMDURRPDPXLQVXVWH 
}SSHWRRO.DXGVHOWSXXGXWDWLNXQVWLDMDORRWHPDDWLNDWNDNODVVLNDOLVHÀORORRJLDMD
kirjandusajaloo õppetoolis, vt Universitas Tartuensis, 146–147, 182–183.
34
Universitas Tartuensis, 208.
35
Kogudega koos evakueerus ka klassikalise muinasteaduse professor Ernst Felsberg.
36
 .ODVVLNDOLVHHHVNlWWODGLQDÀORORRJLDQLQJNUHHNDÀORORRJLD}SSHWRROLGSHDOH
selle vanaaja ajaloo dotsentuur (Universitas Tartuensis, 324–327). Klassikalise
DUKHRORRJLDORHQJXLGSLGDVNXQLDDVWDO}SXQLURRWVODQHODGLQDÀORORRJLD
professor Johan Bergman (1864–1951). Vanaaja ajaloo loengute raames tutvustas
klassikalist kunsti baltisakslasest emeriitprofessor Heinrich Alexander Pridik
(1864–1936), vt (HVWL9DEDULLJL7DUWXhOLNRROLHWWHOXJHPLVWHNDYDD
I poolaastal 7DUWX7DUWXhOLNRRO ²Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli
HWWHOXJHPLVWHNDYDD,SRRODDVWDO 7DUWX7DUWXhOLNRRO ²
Universitas Tartuensis, 338–339.
37
Universitas Tartuensis, 183. Muuseumi varasid pole tänini õnnestunud tagasi
VDDGDNXLJLVHHROL7DUWXUDKXMlUJLHWWHQlKWXGUniversitas Tartuensis, 303–
304; 'RUSDW-XUMHY7DUWXMD9RURQHçOLNRROLNROOHNWVLRRQLVDDWXV.DWDORRJ,
7DUWX7DUWXhOLNRRO 
38
Kogude loomine on olnud kõikide kunstiajalooasutuste prioriteet, vt E. M. Viljo,
&DUO*XVWDI(VWODQGHU 35; K. Brush, The Shaping of Art History, 19;
(0DQVÀHOGÅ,QWURGXFWLRQµArt History and Its Institutions, 12.
39
EAA, 2100-5-257, l. 53.
40
 :DOGKDXHULNRKWDǳǰǺȎȐșȓȓȐǰȎșȪȒȑȎȡȓȞ ǿȎțȘȠǽȓȠȓȞȏȡȞȑǶȕȒȎȠȓșȪȟȠȐȜ
ǱȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȑȜȋȞȚȖȠȎȔȎ 
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senise juhataja, baltisakslase Eugen Pridiku. Waldhaueriga seotud
arhiividokumentidest ei selgu, kes oli ta Tartusse kutsunud või kas
ta viibis siin mõnel isiklikul põhjusel.419}LEROODORRWLVÀORVRRÀDWHDduskond tema Petrogradi positsiooni ära kasutada ülikooli kunstikogude tagasisaamisel,42 sest 1920. aasta septembris kinnitati ta kunstiajaloo professori kandidaadiks.43 Kuu aja pärast saatis Waldhauer
oma loobumisteate, milles selgitas asjaolusid, mis takistasid teda
Tartusse tööle asumast. Ta mainis ülikooli õppevahendite puudulikkust ja erialase kirjanduse vähesust. Antiigikollektsioonide lünklikkuse tõttu oleks ta sunnitud teatud aja lugema uuemat kunstiajalugu, mis tema jaoks oli kaugem teema ja vajanuks ettevalmistamist.
Kunstiajaloo professori töökohustuseks määratud Raadi mõisa kunstikogude kataloogimine olnuks tema arvates sobivam uuema kunstiajaloo spetsialistile. Kokkuvõtvalt kahtles ta, kas on otstarbekas
määrata klassikalise arheoloogi haridusega spetsialist kunstiajaloo
professoriks. Kirja lõpus andis ta ebamäärase vihje, et ei soovi teatud
aja pärast muutuda ülikoolile koormaks.44 Võib-olla andis ta sellega
mõista, et tema kandidatuuri eelistamine ei pruugi Tartu Ülikooli kunstivarade tagasisaamist hõlbustada. Ilmselt kadus see lootus
NDÀORVRRÀDWHDGXVNRQQDVVHVWRWVXVWDWLMlWNDWDOlELUllNLPLVLWHLVWH
kandidaatidega.45
Klassikalise arheoloogia ühitamine kunstiajalooga poleks rahvuslikke huvisid silmas pidades saanudki olla eriti tulemuslik, kuivõrd
eestlaste ajaloos puudus (tolleaegsete teadmiste põhjal) antiikkunstiga mis tahes seos ning sellist institutsionaalset ülesehitust olnuks
raske selgitada ajal, mil rahvusküsimused muutusid üha olulisemaks. Muuseumikogude tagasisaamist tõkestas ilmselt ka Nõukogu41

Waldhaueri esivanemad olid pärit Eestist. Kirjades rõhutas ta ka oma
perekondlikke sidemeid Tartu Ülikooliga, kus oli keemiaprofessorina töötanud
WHPDYDQDLVD&DUO6FKPLGWMDYDQDYDQDLVDDQWURSRORRJ$OH[DQGHU)ULHGULFKYRQ
Hueck (EAA, 2100-5-257, l. 53, vt ka Universitas Tartuensis, 194, 201). Tartusse
võis Waldhaueri kutsuda emeriitprofessor Alexander Pridik, kes oli klassikalise
arheoloogi Eugen Pridiku vend.
42
 .RJXGHWDJDVLVDDPLVHNVLPXVROLNLLUHORRPXOLQHVHVWSlUDVWVHGDNXL9RURQHçLV
sai teatavaks, et Tartu rahu kohaselt tuleb varad reevakueerida, asusid endised
Tartu ülikooli õppejõud neid kõrvale toimetama (Universitas Tartuensis, 303).
43
EAA, 2100-5-959, l. 12.
44
,FKZQVFKHQLFKWGDVVHLQDQGHUHVZLVVHQVFKDIWOLFKHV,QVWLWXWPLFKLQDEVHKEDUHU
=HLWDOV/DVWHPSÀQGHQP|FKWH (EAA, 2100-5-257, l. 54.)
45
EAA, 2100-5-257, l. 54.
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GH 9HQHPDD XXH SROLLWLOLVH UHçLLPL NLQGOXVWXPLQH PLOOHJD NDDVQHV
riigile kuuluvate varade tähtsuse teadvustamine.
.LUMDYDKHWXVHVW:DOGKDXHULJDY}LEMlUHOGDGDHWÀORVRRÀDWHDGXVkonnas oli 1920. aastal kogude tagasisaamise küsimus veel prioriteetne ja Põhjamaade eeskujude järgimise eeldustest tulenev kunstiDMDORRHULDODPRGHUQLVHHULPLQHYlKHPWlKWLV)LORVRRÀDWHDGXVNRQQD
nõukogu üha rahvusvahelisemaks ja põhjamaisemaks muutuv koosseis46 kallutas aga argumente uuenduste kasuks.

Eesti ala keskaegse kunstipärandi
väärtustamise probleem
Uuele professorile teaduslikult huvi pakkuva tegevuse jaoks olid
ROHPDVROHYDGNRJXGYlJDROXOLVHG9RURQHçLHYDNXHHULWXGNRJXGHVW
ÅYDEDQHPLQHµDYDVDJDNXQVWLDMDORRHULDODOHXXHGSHUVSHNWLLYLGPLV
aitasid vastset teadusala orienteerida suunas, kuhu püüdlesid teised
Põhjamaade eeskuju järgivad rahvusteadused Tartu Ülikoolis.
Teadustegevusega kaasneb sageli hoopis uute kollektsioonide loomine, mis Eesti ala kunstipärandit silmas pidades tähendanuks varem
või hiljem suurema tähelepanu pööramist keskajale. Alates 13. sajandi
algusest siinsetel aladel valitsenud baltisakslased hakkasid keskaega
uurima ja väärtustama alates 19. sajandi keskpaigast. 19. sajandi lõpu
Vene tsaarivalitsuse tsentraliseerimis- ja venestuslaine ajal muutus
oluliseks nn balti kunsti omapära määratlemine. Venestusaja Tartu
ülikoolis jäi aga balti kunst kunstiajalooõpetuse huvisfäärist väljapoole,
kuivõrd impeeriumimeelse klassikalise arheoloogia diskursuses oli kohta ainult antiikkunsti jaoks. Liivimaa tuntuim baltisaksa kunstiajaloolane Wilhelm Neumann (1849–1919) kritiseeris seda teravalt ja taunis
mahajäämust rahvusteadlikust Saksamaa kunstiteadusest. Paradoksaalselt muutus baltisaksa kunstipärand mõned kümnendid hiljem oluliseks eesti kunstiteadlaste jaoks, kuigi sellises ümberorienteerumises
oli suunaandev Tartu Ülikoolis töötanud rootslastest kunstiajaloo professorite Tor Helge Kjellini (1885–1984) ja Sten Karlingi (1906–1988)
tegevus. Sealjuures seisnes H. Kjellini peamine roll Eesti ala keskaegse
kunstipärandi inventeerimisel moodustunud kollektsioonide loomises.
46

Aastail 1919–1921 suurenes seal Põhjamaadest pärit õppejõudude osakaal, kelle
seisukohtadel ja meelsuses oli suur ühisosa eestlastega.
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Võib arvata, et enne H. Kjellini ametissenimetamist ei tahetud rahvuslikult meelestatud Tartu Ülikoolis baltisaksa kunstile orienteerumisest
mitte midagi kuulda, seepärast rõhutati juba O. Waldhaueriga peetud
kirjavahetuses võimalust pöörata rohkem tähelepanu uuemale kunstile, mille all peeti tõenäoliselt silmas 19. sajandi keskpaigani tagasi
viidava eesti rahvusliku kunsti laiemat konteksti. Õigupoolest tekitas
19. sajandi kunst laialdast huvi ka Põhjamaades, kuid samal ajal tunti
saksa kunstiteadusest ja seal õppinud noortest kunstiteadlastest mõjutatuna üha suuremat huvi ka keskaja vastu. 20. sajandi alguses olid
URRWVLNXQVWLWHDGXVHNDNVN}LJHROXOLVHPDWÀJXXUL-5RRVYDOMDKLOLVHP
5RRWVLULLJLDQWLNYDDU6LJXUG&XUPDQ ² 6DNVDPDDHHVNXMXO
algatasid nad 1911. aastal Rootsi kirikute inventeerimis- ja uurimisSURJUDPPL MD KDNNDVLG YlOMD DQGPD SXEOLNDWVLRRQLGHVDUMD Å6YHULJHV
kyrkor”, alustades esmajärjekorras just keskaegsete kirikutega.47
Nagu öeldud, eelistati Tartu Ülikoolis uute rahvusteaduste alal
Põhjamaade õppejõude, kuid seal toimunud muutused kunstiajalooõpetuses olid alles väga hiljutised. Kui sobiv kunstiajaloo õppejõud oleks
leitud Põhjamaadest, poleks see tingimata tähendanud, et tema uurimishuvid oleksid pidanud keskenduma keskaegsele kunstipärandile.48
Teisalt aga oli keskaeg muutunud väga oluliseks teemaks ambitsioonikamate, Saksamaal hariduse saanud rootsi kunstiteadlaste jaoks, kes
tahtsid tõestada rootsi kunstiteaduse iseseisvust ja võrdväärsust tollases kunstiteaduses domineerinud sakslaste kõrval. Selle mõõduvõtmise kõige sobivamaks platvormiks kujunes keskaja kunst Läänemere regioonis, mille kujunemises saksa kunstiteadlased nägid põhirolli
Hansa liidu Saksamaa linnadel, seevastu J. Roosval tähtsustas kunstimõjude vahendajana Läänemere kaubateede ristumiskohas asuvat
Gotlandi saart.49 Eesti alad jäid selle kaubandus- ja kultuurivõrgustiku
idapiirile. Tol ajal oma Läänemere kunstiriigi kontseptsiooni välja töötanud J. Roosvalil polnud siinsete alate kunstipärandist veel piisavalt
47

Tänapäevaks on sarjas avaldatud üle seitmesaja kiriku kunstiteaduslikud üleYDDWHGKWWSZZZUDDVHFPVH[WHUQNXOWXUDUYE\JJQDGHUVYHULJHVBN\UNRUKWPO
(01.05.2012).
48
Lõpuks valituks osutunud H. Kjellini doktoritöö käsitles samuti Rootsi 19. sajandi
kunsti. Ta kirjutas töö tuntud Rootsi 19. sajandi kunstniku Uno Troili loomingu
kohta.
49
 .0DUNXVÅ.XOWXXULUHJLRRQLSUREOHHPHHVWLYDQHPDNXQVWLXXULPLVHO5RRWVLMD
Saksa kunstiajaloolaste seisukohtade erinevusest 1920.–1940. aastatel”, (HVWL7HD
GXVWH$NDGHHPLD7RLPHWLVHG+XPDQLWDDUMD6RWVLDDOWHDGXVHG, 1993, kd 42 (3), 301.
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head ülevaadet, nii et Tartu Ülikooli kunstiajaloo professori valimised
pidid pakkuma talle suurt huvi.

Tartu Ülikooli pakutud võimalused ja ülesanded
välismaa professoritele
Tartu Ülikoolil ei olnud võimalik pakkuda välismaa õppejõududele eriti
suuri hüvesid.50 Eesti poliitiline ja majanduslik olukord 1920. aastal tegi
kandidaadid ettevaatlikuks. Võimalike huviliste jaoks olid väga olulised
teadusliku uurimistöö võimalused Tartus. Nagu eespool kirjeldatud,
ei õnnestunud ülikoolil oma väärtuslikke kunstikogusid tagasi saada.
1919. aastal loodud kunstikaitse toimkondadel õnnestus Vabadussõja
ajal panna alus tulevaste Eesti kunstimuuseumide kogudele, kuid kõige
väärtuslikuma, Raadi mõisa kunstikogu, viis omanik 1920. aasta sügisel suures osas Eestist välja.51 Eestis paiknenud arhitektuuripärandile
olid hiljutised revolutsioonid ja sõjad jätnud oma jälje. Kunstiajaloolist
uurimistööd takistasid korrastamata arhiivimaterjalid.
Sobiva teadusliku tasemega kandidaate leida oli keeruline ja aeganõudev, samal ajal lasus ülikoolil surve kõik õppetoolid võimalikult kiiresti täita. Professori leidmiseks tuli kõigepealt leida sobivad
konsultandid, kes esitasid oma kandidaadid, seejärel tuli kandidaatidelt saada osalemise kinnitus ning saada sõltumatutelt ekspertiGHOWNDQGLGDDWLGH LVHORRPXVWXVHG$OOHVVHHMlUHOVDLKDNDWDÀORVRRÀDWHDGXVNRQQDQ}XNRJXVSURIHVVRULWYDOLPD
Kuidas valiti välja just allpool nimetatud konsultandid, pole tea52
da. 1920. aasta juunis saadeti kirjad mitmele rahvusvaheliselt tun50

Kunstiajaloo professorile pakuti kuupalgaks 3500 Eesti marka, millele lisandus
60% nn elukalliduslisa. Lisatasu maksti ka perekonna ülalpidamiseks ning ümberasumiskulusid lubati katta 60 Inglise naela ulatuses (EAA, 2100-5-959, l. 11).
(HVWLPDUJDNLLUHLQÁDWVLRRQLW}WWXHVLPHVWHOLVHVHLVYXVDDVWDWHORQVHGDSDOJDWDVHW
NHHUXOLQHKLOLVHPDDMDJDY}UUHOGD,QÁDWVLRRQLULVNLVRRYLWLYlOLVPDDODVWHMDRNV
maandada sellega, et osa palgast maksti neile välisvaluutas. Välismaalaste erikohtlemine põhjustas kohalike õppejõudude pahameele (Universitas Tartuensis, 292).
51
 05DDOÅ.XQVWLYllUWXVWHNDLWVPLQH(HVWLV²µMälu, toim A. Randla,
Eesti Kunstiakadeemia toimetised 20 (Tallinn, 2011), 140–176.
52
Kontakte loodi Eesti välisesinduste kaudu. Soomega olid kõige paremad sidemed ja
seal esindas Eestit Oskar Kallas, kes oli õppinud Helsingi ülikoolis. Informatsiooni
Euroopa kunstiteadlaste kohta võis ta saada professor Tikkanenilt, kellel olid
SLNDDHJVHGVLGHPHGSDOMXGHYlOLVPDDNROOHHJLGHJDVK*ROGVFKPLGWLMD&OHPHQLJD
-9DNNDULÅ,QWURGXFWLRQ--7LNNDQHQDVDQ$UW+LVWRULDQµTowards a Science
of Art History, 10).
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tud kunstiteadlasele53 %HUOLLQLV W||WDYDOH *ROGVFKPLGWLOH :|OIÁLQLOH
Münchenisse, Tikkanenile Helsingisse, Stockholmi ülikooli kunstiajaloo professorile Osvald Sirénile (1879–1966) ja professor Ewert Wrangelile (1863–1940) Lundi ülikoolis.54 Konsultandid esitasid Tartu Ülikooli
professorikandidaatideks kokku kuus kunstiteadlast55 ja pakkusid eksSHUGLGNHOOHOWY}LNVNVLGDLVHORRPXVWXVH)LORVRRÀDWHDGXVNRQGVRRYLV
et õppejõud hakkaks tööle juba 1921. aasta jaanuaris,56 kuid vastuste
saamine viibis.57 1921. aasta jaanuari lõpul kinnitati kandidaatideks
NROPNXQVWLWHDGODVWVDNVODVHG)ULW].QDSS ² MD.XUW*HUVtenberg (1886–1968) ning rootslane H. Kjellin. Pikka aega oldi kirjavahetuses šveitslase Martin Wackernageliga (1881–1962). Kandidaatide
NRKWD VRRYLWL DUYDPXVW -RVHSK 6WU]\JRZVNLOW 9LLQLVW 3DXO &OHPHQLOW
(1866–1947) Bonnist ja Johnny Roosvalilt Stockholmist.58 Seejärel lisandusid kandidaatide nimekirja veel Strzygowski ja Wilhelm Worringer (1881–1965).59 Keda need kandidaadid endast kujutasid ja mis võis
olla nende motivatsioon asuda Tartus tööle?
0 :DFNHUQDJHOLW SHHWDNVH + :|OIÁLQL MD -DFRE %XUFNKDUGti (1818–1897) kõrval üheks olulisemaks šveitsi kunstiteadlaseks.
Tema tuntuim teos ilmus 1938. aastal ja käsitles renessansiaja
kunstnike ja nende patroonide vahelisi suhteid.60 Oma dissertatsiooQLNDLWVHVWDDDVWDO%HUOLLQLV+:|OIÁLQLMXKHQGXVHO61 ja töötas
pärast seda kolm aastat Roomas Preisi ajaloo instituudis62 Arthur
53

EAA, 2100-5-959, l. 11.
Ainsana ei reageerinud üleskutsele Osvald Sirén, kes tegeles ilmselt oma
järjekordse Hiina-ekspeditsiooni ettevalmistamisega, mis haaras kogu ta
WlKHOHSDQX 07|UPlÅ'HFDGHRI&KDQJH·VLQWKH/LIHRI2VYDOG6LUpQµ
The Shaping of Art History in Finland, 157). Oma kandidaadi(d?) esitas ka
Wrangel, kuigi tema kirju pole arhiivis säilinud.
55
Alljärgnevatele lisaks veel Erwin Panofsky ja Onni Okkoneni.
56
EAA, 2100-5-959, l. 11p.
57
See võis olla üks põhjus, miks tehti pingutusi Waldhaueri nõusoleku saamiseks.
58
 $UYDPXVWNVLWLHVLDOJXND<UMR+LUQLOWNHVDJDYDVWDVHWNLUMDQGXVORRODVHQD
pole ta kunstiajaloo alal kompetentne nõu andma (EAA, 2100-5-257, l. 79).
59
Aja kokkuhoiu mõttes ei hakatud viimaselt enam nõusolekut küsima ja seega ei
saadud teda kandidaadiks kinnitada (EAA, 2100-5-257, l. 98).
60
 7HPDWXQWXLPUDDPDWÅ'HU/HEHQVUDXPGHV.QVWOHUVLQGHUÁRUHQWLQLVFKHQ
5HQDLVVDQFHµ /HLS]LJ($6HHPDQ RQW}OJLWXGNDLQJOLVHNHHOGH The
:RUOGRIWKH)ORUHQWLQH5HQDLVVDQFH$UWLVWV3URMHFWVDQG3DWURQV:RUNVKRSDQG
Art Market 3ULQFHWRQ3ULQFHWRQ8QLYHUVLW\3UHVV 
61
M. Wackernagel, 'DUVWHOOXQJXQG,GHDOLVLHUXQJK|ÀVFKHQ/HEHQVLQGHQ
+RO]VFKQLWWZHUNHQ.DLVHU0D[LPLOLDQV, %HUOLQ*6FKDGH 
62
Abteilung des Preussischen Historischen Instituts in Rom.
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+DVHORIÀ ²  DVVLVWHQGLQD63 6HDO YDOPLV WDO +DVHORIÀVW MD
Goldschmidtist inspireeritud uurimus, milles võib täheldada kriitiOLVWVXKWXPLVW:|OIÁLQLÅLOPDQLPHGHWDNXQVWLDMDORRVVHµQLQJVXXUHPDWU}KXDVHWXVWNRQWHNVWLOHÅNXQVWLYlOLVWHOHIDNWRULWHOHµ64 See teeb
Wackernageli lähedasemaks üle-eelmisele generatsioonile, keda
esindas Burckhardt oma kultuuriajaloolise metodoloogiaga.
Wackernagel alustas õppejõukarjääri pärast Rooma-aastaid,
töötades eradotsendina Halles ja seejärel erakorralise professorina
Leipzigis.65 1920. aastal kutsuti ta korraliseks professoriks Münsteri
ülikooli, kus tal oli raske oma peret ülal pidada ja seepärast kandideeriski ta Tartusse. Eestis valitsevate poliitiliste, majanduslike
ja kultuuriliste olude kõrval huvitas teda siinne kunstiajalooõpetuse
traditsioon, õppevahendite (erialane kirjandus, fotod ja diapositiivid)
ROHPDVROXMDY}LPDOXVHGQHLGVRHWDGD)LORVRRÀDWHDGXVNRQQDVWYDVtati, et õppetool tuleb sisuliselt nullist rajada. Rahaliste võimaluste
kohta midagi ei täpsustatud. Selle asemel teatati, et rohkem rõhku
saaks panna uuemale kunstile.66
Saksamaa majanduse järjest halvenevat olukorda arvestades olid
Tartusse asumise plussid ja miinused kaalumist väärt. Akadeemilise karjääri võimalused olid Esimese maailmasõja järgsel Saksamaal
drastiliselt vähenenud ning toimunud muutusi oli raske taluda nii
praktilises kui ka psühholoogilises mõttes. Kunstiajaloolastele staatuse, töö ja tegevuse kindlustanud keisririigid olid kadunud ajalukku. Saksa rahanduse ebastabiilsus Weimari vabariigi algusaastatel
põhjustas pea kõigi ühiskonnakihtide jaoks suuri raskusi. Selle perioodi akadeemilist kogukonda uurinud Fritz Ringer tõdeb aga, et
õppejõudude jaoks muutus oma ameti staatusega kaasneva ja senini
loomulikuks peetud elustiili viljelemine peaaegu võimatuks.67 Isegi
 3%HWWKDXVHQÅ:DFNHUQDJHO0DUWLQµ0HW]OHU.XQVWKLVWRULNHU/H[LNRQ, 441. Vt
ka siinse artikli viidet 21. Lõuna-Itaalia ekspeditsiooni raames moodustus muu
hulgas märkimisväärne, caKLNXWVLVDOGDYIRWRNRJXKWWSZZZXEXQLNLHO
GHDXVVWHOOXQJHQKDVHORII  
64
 3%HWWKDXVHQÅ:DFNHUQDJHO0DUWLQµ
65
 3%HWWKDXVHQÅ:DFNHUQDJHO0DUWLQµ
66
Aasta varem oli Tartus asutatud kunstiselts Pallas, mis oli siinses kunstielus
märgiline sündmus. Ilmselt peeti muu hulgas oluliseks, et ka vastne kunstiajaloo
professor sellega kuidagi suhestuks.
67
F. K. Ringer, 7KH'HFOLQHRIWKH*HUPDQ0DQGDULQV7KH*HUPDQ$FDGHPLF&RP
PXQLW\² +DQRYHU/RQGRQ8QLYHUVLW\3UHVVRI1HZ(QJODQG ²
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korralised professorid ei saanud enam endale lubada reisimist, mis
kunstiajaloo erialal oli tollaste arusaamade järgi hädavajalik. Raamatud ja õppevahendid muutusid luksuskaubaks, raamatukogud ei
saanud soetada vajalikku erialakirjandust ning trükikulude kõrge
hind takistas uurimistööde publitseerimist. Eriti halvas seisus olid
MXVW PDGDODPD DVWPH DNDGHHPLOLVHG W||WDMDG YDVWVHG GRNWRULG MXhendajate, assistentide ja dotsentide ametikohtadel.
M. Wackernagel teatas oma kandidatuuri tagasivõtmisest alles
1921. aasta jaanuaris, kui oli Eesti olude kohta täpsemalt järele uurinud ja otsustanud, et 40-aastase katoliiklase, kuue lapse isa ja majapidamise peremehena ei soovi ta võtta riski, et ümber asuda riiki,
mille tulevikuväljavaated on küsitavad.68 Küllap tundus Tartusse
asumine Wackernageli jaoks ikkagi liiga suur ettevõtmisena ja siinne kultuuritaust liiga erinev.69
Eelnevaga on põhjendatud ka teiste saksa kandidaatide motivatsioon. K. Gerstenberg70 õppis kunstiajalugu Berliinis ja asus 1912.
DDVWDO W||OH :|OIÁLQL DVVLVWHQGLQD 0QFKHQLV 3lUDVW KDELOLWHHUXmist oli ta 1919. aastast eradotsent Halles ja pidi selle ebakindla
positsiooniga leppima 1924. aastani, mil sai erakorralise ning 1937.
aasta lõpuks ka korralise professori koha.71 Tartusse kandideerimise
ajal oli ta alles oma akadeemilist karjääri alustamas. Tartusse kandideeris ka veidi vanemas eas Knapp72, kes sellal töötas Würzburgis
korralise professorina.73 Fr. Knappi uurimishuvid olid keskendunud
peamiselt Itaalia renessansile.74
68

EAA, 2100-5-257, l. 76.
Tema hilisem aktiivne osalemine Münsteri kultuurielus näitab seda, et teda ei
takistanud Tartusse asumast mitte ainult perekondlikud või majanduslikud
põhjused, vaid ka tihedad sidemed kohalike kunstiringkondadega (P. Betthausen,
Å:DFNHUQDJHO0DUWLQµ 
70
Kirjavahetust Gerstenbergiga pole Eesti Ajalooarhiivis kahjuks säilinud.
71
 3%HWWKDXVHQÅ*HUVWHQEHUJ.XUWµ0HW]OHU.XQVWKLVWRULNHU/H[LNRQ, 116.
72
Kahjuks pole Knappilt saadud kirju arhiivis säilinud, kuigi selgub, et ta on
palunud täpsemat infot tingimuste kohta ja kinnitanud kandideerimise soovi
(EAA, 2100-5-959, l. 17).
73
 :U]EXUJLOLNRROLNXQVWLDMDORRLQVWLWXXGLNRGXOHKWKWWSZZZSKLOXQL
ZXHU]EXUJGHLQVWLWXWHOHKUVWXHKOHLQVWLWXWBIXHUBNXQVWJHVFKLFKWHLQVWLWXW
JHVFKLFKWHBGHVBLQVWLWXWV  
74
EAA, 2100-5-257, l. 85 p. Tema uurimused käsitlevad peamiselt itaalia renessansVNXQVWQLNNH3LHURGL&RVLPRHLQhEHUJDQJVPHLVWHUYRPÁRUHQWLQHU4XDWWURFHQWR
zum Cinquecento (Halle, 1899); Perugino %LHOHIHOG/HLS]LJ9HOKDJHQ .ODVLQJ
1907); Andrea del Sarto %LHOHIHOG/HLS]LJ9HOKDJHQ .ODVLQJ Michelan
gelo: des Meisters Werke (Stuttgart, 1912); Die künstlerische Kultur des Abendlan
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7DUWXhOLNRROLÀORVRRÀDWHDGXVNRQQDVSWLVDNVODVWHVWKRLGXGDMD
eelistada Põhjamaadest pärit õppejõude. Samuti võidi pidada keeruliseks Saksa kandidaatide uurimishuvide ühistamist Eesti võimaluste ja vajadustega. Tõsisemalt saanuks kaaluda vaid K. Gerstenbergi
kandidatuuri, kelle väitekiri Saksa erigootikast oli Eesti kunstipärandiga seotud.75 (QW . *HUVWHQEHUJL VHLVXNRKDG ROLG NRQÁLNWVHG PHLOH
sümpaatsete Põhjamaade teadlaste omadega. Samamoodi kui tema
}SHWDMD :|OIÁLQ OlKWXV . *HUVWHQEHUJ RPD NXQVWLDMDORRNLUMXWXVHV
arusaamast, et rahvaid ja rasse iseloomustavad neile ainuomased
väljendusvormid, mida järgitakse intuitiivselt ja rakendatakse süstemaatiliselt. Oma uurimistöös polemiseeris ta Franz Kugleri ja Georg
Dehio senise käsitlusega, mis kujutas Saksa hilisgootikat (1350–1550)
arhitektuuris langusperioodina, ja väitis, et kõige näitlikumalt kodakirikutes väljenduv ehitusstiil kehastab Prantsuse gootika traditsioonist
iseseisvunud erilist saksapärast vormitunnetust.76 Nn kohaliku omaSlUDRWVLPLQHROLNHVNQHWHHPD²DDVWDWHNXQVWLJHRJUDDÀDV
mille üks esindaja K. Gerstenberg oli koos J. Strzygowski ja temast
inspireeritud Rootsi kunstiteadlase J. Roosvaliga.77 Kohaliku omapära selgitamine oli kultuuriregioonide määratlemise alus ja põhjustas
6DNVDPDD MD 5RRWVL NXQVWLWHDGODVWH RPDYDKHOLVL NRQÁLNWH 3}KMD(Xroopa kunstiajaloolise arengu mõtestamisel. Väikeriike käsitleti suurriikide kunstiajaloo süsteemis eelkõige kultuurimõjude saajatena, mis
K. Gerstenbergi töödes tähendas Eesti paigutamist Saksa mõjusfääri.
Pole teada, mil määral võisid ülalkirjeldatud huvid olla kaalukeeleks
ÀORVRRÀDWHDGXVNRQQD Q}XNRJXV NDQGLGDDWLGH VRELYXVH Y}UGOHPLVHO
kuid arvatavasti sõltuti siiski suurel määral ekspertide arvamusest.
Üks ekspert oli vastne Stockholmi ülikooli professor J. Roosval,
kellelt paluti arvamust Knappi, Kjellini ja Gerstenbergi teadusliku taseme kohta.78 J. Roosval möönis, et Knappi senine teaduslik
des: eine Geschichte der Kunst und der künstlerischen Weltanschauungen seit dem
Untergang der alten Welt (Bonn, Leipzig, 1923).
75
K. Gerstenberg, Deutsche Sondergotik: eine Untersuchung über das Wesen der
deutschen Baukunst im späten Mittelalter 0QFKHQ'HOSKLQ9HUODJ 
76
 3%HWWKDXVHQÅ*HUVWHQEHUJ.XUWµ
77
Seda teemat käsitleti põhjalikult 1933. aastal J. Roosvali korraldatud rahvusvahelisel kunstiteadlaste kongressil Stockholmis, kus osalesid nii Kjellin kui
ka hilisem Tartu Ülikooli professor Sten Karling (K. Markus, Kultuuriregiooni
probleem ..., 302).
78
Teiste nõuandjate kirju pole arhiivis säilinud.
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produktsioon on kõige mahukam ning kogemus kõige suurem, kuid
märkis, et see on keskendunud peamiselt Itaalia renessansile.79 Ta
soovitas eelistada ülejäänud kahte kandidaati, kelle senine uurimistöö oli Eestiga rohkem seotud. Ta arvas, et siinsete üliõpilaste
ja õppejõudude praktiline tööpõld peaks esmajärjekorras olema ikkagi Põhja-Euroopa uurimisala. Võrreldes omavahel Gerstenbergi ja
Kjellini doktoritöid, tunnistas ta esimese üleolekut ning teaduslikku
küpsust. Sellega tema iseloomustus Gerstenbergi kohta piirdus ning
järgnes Kjellini senise tegevuse põhjalik ülevaade, milles ta tõstis
esile tegutsemist Põhja-Euroopa uurimisalal, praktilisi kogemusi kiULNXWH LQYHQWHHULMDQD QLQJ NXQVWLWRSRJUDDÀOLVW XXULPLVW||G Å5RRWVL
NLULNXWHµ Å6YHULJHVN\UNRUµ MDRNV80 Kokkuvõttes kuulus tema kindel poolehoid oma Uppsala-aegsele õpilasele Kjellinile.81
Kjellini iseloomustuses väärib erilist tähelepanu korduvalt maiQLWXG ÅXXULPLVDODµ Forschungsgebiet) mõiste. Tartu professori tööpõlluks pidi saama nn EDOWLVFKQRUGLVFKH .XQVWJHELHW, Roosvali
kunstiriigi kontseptsiooni põhielement. Selle kontseptsiooni esitas ta
alles järgmisel aastal, kuid Kjellini kandidatuuri kiites võis ta silmas
pidada võimalust määrata kindlaks kunstiriigi piiriala oma kaasPDDODVH WHDGXVOLNXV W||V 6HGD HW .MHOOLQL ÅPLVVLRRQµ ROL HGXNDV
tunnistab ju Roosvali Gotlandi meistrite eeskujul nn Karja meistri
konstrueerimine, mis pakkus arutlusainet veel mitmeks kümnenGLNVSlUDVW.MHOOLQL.DUMDPRQRJUDDÀDLOPXPLVW82 Teisalt oli Kjellini teaduslik panus Eesti kunstiajaloo uurimisel tagasihoidlik, kuigi
tema Rootsi Riigiarhiivis83 talletatavad uurimismaterjalid on väga
põhjalikud ja võimaldanuks avaldada hulgaliselt uurimusi. Mõnin79
80

81

82

83

EAA, 2100-5-257, l. 85–86.
Kjellin osales arheoloogilistel kaevamistel Upplandis ja inventeeris kümneid
:lUPODQGLMD6NnQHNLULNXLGQLQJDYDOGDVKLOMHPXXULPLVW||GHDUXDQGH
+.MHOOLQÅ.\UNRUL*UXPVKlUDG.RQVWKLVWRULVNWLQYHQWDULXPµSveriges kyrkor.
9lUPODQG 6WRFNKROP7LVHOO 
Kjellin õppis Uppsalas aastatel 1907–1914. Uppsala ülikooli raamatukogu
käsikirjade ja muusikaosakonnas on muu hulgas säilinud tema Roosvali loengute
konspektid (Uppsala universitetsbibliotek, Handskrifts- och musikavdelningen,
6(88%5($7+.MHOOLQ 
H. Kjellin, Die Kirche zu Karris auf Oesel und ihre Beziehungen zu Gotland /XQG
&:*OHHUXS 9WND$7XXOVHÅ'LH.LUFKH]X.DUMDXQGGLH:HKUNLUFKHQ
Saaremaas”, Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat 1938 7DUWX -5RRVYDOÅ.DUULVPlVWDUHQL8SSVDODRFKSngODQGµKonsthistorisk tidskriftYRO  ²
Kjellini Balti kogu koosneb 65 kaustast Baltimaid puudutavate materjalidega,
millest enamik seostub Eestiga (Helge Kjellins baltiska samling. Riksarkivet).
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gad märkmed uurimistööde käsikirjades ning loengumaterjalides
aga annavad tunnistust, et ebakindluse põhjuseks oli tugev sõltuvus
Roosvali kontseptsioonist.

'HXVH[PDFKLQD
J. Strzygowski, kes 1921. aasta aprillis Tartu Ülikooli esimeseks
kunstiajaloo professoriks valiti,84 oli rahvusvaheliselt tunnustatud
NXQVWLWHDGODQH,VHORRPXOWYDVWXROXOLQHMDNRQÁLNWQHQLQJVHLVXNRKtades radikaalne, oli Strzygowski vaieldamatult oma kaasaja mõjukamaid teadlasi ja võimekamaid õppejõude. Ideoloogia ja metodoloogia on omavahel tihedalt põimunud, nagu tunnistab ka Strzygowski
DDVWDOLOPXQXGWHRVHVÅ'LH.ULVLVGHU*HLVWHVZLVVHQVFKDIWHQµ85
mis on ühest küljest kunstiteadusliku uurimistöö metoodiline manuaal, kuid samal ajal autori teaduslike seisukohtade õigustus. Kas
ja kuidas see meelsus oleks eesti üliõpilasi mõjutanud, pole võimalik
öelda. Arvatavasti oleksid nad J. Strzygowski käe all saanud edasise
teadustöö jaoks tugeva metodoloogilise põhja, mida kinnitab Soomes
Turu Åbo Akademi esimese kunstiajaloo professori J. Strzygowski juures õppinud Lars-Ivar Ringbomi (1901–1971) rahvusvaheline
tuntus ja tunnustus.86
J. Strzygowski kandidatuur Tartu Ülikooli professori kohale
kerkis esile Põhjamaade teadlase, soome arheoloogi Aarne Michaël
Tallgreni (1885–1945) algatusel. 1920. aasta mais valiti Tallgren
Eesti ja Põhjamaade arheoloogia professoriks87QLQJÀORVRRÀDWHDGXVkonna nõukogu uue liikmena sai ta teada raskustest kunstiajaloo
professori leidmisel. 1921. a kevadel teavitas ta sellest probleemist
ka oma isiklikku tuttavat Strzygowskyt, kes oli sel ajal juba Abo
Akademi esimeseks kunstiajaloo professoriks valitud. Strzygowski
84

EAA, 2100-5-257, l. 91.
J. Strzygowski, Die Krisis der Geisteswissenschaften. Vorgeführt am Beispiele
der Forschung über bildende Kunst. Ein grundsätzlicher Rahmenversuch :LHQ
.XQVWYHUODJ$QWRQ6FKUROO &R 9WND):YRQ%LVVLQJKunstforschung
RGHU.XQVWZLVVHQVFKDIW"(LQH$XVHLQDQGHUVHW]XQJPLWGHU$UEHLWVZHLVH-RVHI
Strzygowskis (0QFKHQ9HUODJGHU%D\HULVFKHQ$NDGHPLHGHU:LVVHQVFKDIWHQ
1950–1951).
86
 2/LQGEHUJÅ/DUV,YDU5LQJERPRFKWHFNQLQJHQVRPIRUVNQLQJVPHWRGµThe
Shaping of Art History in Finland, 99 jj.
87
EAA, 2100-5-959, l. 10.
85
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teatas 1921. aasta aprillist oma kandideerimise soovist, kuid suure
pere ülalpidajana olid talle olulised praktilised küsimused.88 Ta oli
mures Eesti marga kursi pärast, kartis kõige rohkem kolimiskulusid
ja oletas, et Tartus valitseb korteripuudus. Kindlasti poleks ta Tartus püsivalt viibinud ja nägi ette sagedasi reise.89 Sellest hoolimata
valiti Strzygowski professoriks, kuid 1921. aasta mai lõpus otsustas
ta ise Tartusse tulemata jätta,90 seetõttu kutsuti Tartusse valimistel
teiseks jäänud Kjellin.91

Kokkuvõtteks
Saksa ülikoolides kujundati 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses välja kunstiteadusliku distsipliini mudel, mida toetas 19. sajandi alguses
rahvusluse tõusust hoogu saanud muuseumide rajamine, mis omakorda oli mõjutatud rahvusriiklikest ambitsioonidest. Samasugused taotlused toetasid ka Tartu Ülikooli rajamist eesti rahvusliku ülikoolina,
kuid siinses kontekstis oli kunstiajaloole hoopis raskem sobivat sisu
leida. Eesti rahvusliku kunsti kõigest kolmveerandsajandipikkust ajalugu oli raske ühitada eeskujuks seatud Põhjamaade kunstiajalooõpetuse uuenduslikuma suunaga, mis võttis kaasaaegse ja 19. sajandi rahvusromantilise kunsti asemel fookusesse keskaja kunstipärandi. Tartu
Ülikoolis oli kunstiajalooõpetuse kujundamisel mitu võimalikku suunda, mis olid vahetult seotud nii kogude tagasisaamist ja olemasolevaid
kogusid puudutava tegevuse kui ka uute kollektsioonide loomisega.
Lähtudes vajadusest taastada ülikooli sõjaeelne terviklikkus, oli
NDKWOHPDWD WlKWLV ODKHQGDGD 9RURQHçL HYDNXHHULWXG NXQVWLYDUDGH
SUREOHHP3HWHUEXUL(UPLWDDçLNODVVLNDOLVHDUKHRORRJL2:DOGKDXHULSUHVWLLçLOHWRHWXGHVORRGHWLDUYDWDYDVWLHGHQGDGDDQWLLJLNRJXGHWDgasisaamise läbirääkimisi. Sisuliselt tähendanuks tema professoriks
valimine aga seda, et Tartu Ülikoolis oleks olnud kaks antiigiuurimisele keskendunud õppejõudu, mis näib ilmselge priiskamisena ja on
pealegi põhimõtteliselt vastuolus kunstiajalooõpetuse kontseptsioo88
89

90
91

EAA, 2100-5-257, l. 28.
Strzygowski ülalpidamine läks kulukaks isegi soomlastele, kuigi professuuri
UDMDPLVWWRHWDVLG7XUXM}XNDGHWWHY}WMDG /%HUJJUHQÅ-RVHI6WU]\JRZVNL²HQ
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niga Põhjamaade ülikoolides, mille ülesehitus võeti aluseks Tartu
Ülikooli õppetoolide struktuuri kujundamisel. Lõpuks oli antiigiuurimine paratamatult seotud imperialistliku ideoloogiaga. Venemaale oli antiigipärand täies ulatuses imporditud ja selle edendamise
põhjenduseks sai olla vaid Euroopa suurriikide matkimine. Selle
eriala arendamine ei olnud Eestis põhjendatud ja vastavate kogude
täiendamine polnuks Tartu Ülikoolile jõukohane. Sisuliselt puudus
igasugune perspektiiv arendada kunstiajalugu senise tsaariülikooli
klassikalise arheoloogia diskursuses.
Saksamaa kunstiteaduses ja Põhjamaades üha olulisemaks muutunud keskaegse kunstipärandiga seotud uurimistöö tähendas Eesti aladel loodud nn balti kunsti integreerimist Eesti kunstiajalooga,
mis oli seni piirdunud vaid eesti rahvusest kunstnike loominguga.
,OPVHOWOHLGLVVHOOLQHVXXQG7DUWXhOLNRROLÀORVRRÀDWHDGXVNRQQDUDKvuslikult meelestatud õppejõudude hulgas tugevat vastuseisu, sest
kirjavahetuses on korduvalt toonitatud võimalust tegeleda uuema
kunstiga, milles võidi näha kõige eelistatumat tegevust kunstiajaloo professorile Eestis. Samas oli see aga vastuolus Põhjamaades
juba toimunud kunstiajaloo eriala moderniseerimisega ja eriti rootsi
kunstiteaduse emantsipeerumise taotlustega. Neid seisukohti esindas rahvusvaheliselt mõjukas rootsi kunstiteadlane J. Roosval, kelle
HNVSHUWDUYDPXVHO ROL KD S}KMDPDLVHPDNV PXXWXYDV ÀORVRRÀDWHDduskonna nõukogus palju kaalu. Teisalt võimaldas ju tema pakutav
agenda õiendada arveid vanade vaenlaste sakslastega, kelle vastu
J. Roosvali kunstiriigi retoorika oligi sisuliselt suunatud.
J. Strzygowski valimine kunstiajaloo professoriks võib esmapilJXO DQGD WXQQLVWXVW ÀORVRRÀDWHDGXVNRQQD YDOLPLVNRJX SURJUHVVLLYsusest ja ambitsioonist panna alus võimalikult hea tasemega üldisele kunstiajalooõpetusele. Välistatud pole aga võimalus, et isegi kui
J. Strzygowski Eestisse asumist peeti tegelikult vähetõenäoliseks,
sooviti saada kuulsa õppejõu professoriks valimisega laiemat rahvusvahelist vastukaja vastse rahvusriigi ülikoolile või siis avaldada
tunnustust aasta varem arheoloogiaõppejõuks valitud hõimurahvusest soome professorile A. M. Tallgrenile, kes oli ilmselt kandidaadi
nõusoleku saamiseks palju vaeva näinud.
Kindlasti kaalus kolme lapse isa H. Kjellin perega Eestisse asumise plusse ja miinuseid, kuid võttis pakkumise siiski vastu. Küllap
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meelitas teda siia Eesti keskaegse kunsti neitsilik staatus, milleks
J. Roosvali käe all omandatud positivistliku kirjeldamise, süstematiseerimise ja kataloogimise oskused kulusid marjaks ära. 1922. aasta
jaanuaris Tartusse saabudes proovis ta esmalt saada ülevaadet siinsetest kogudest ja leida võimalusi korraldada õppe- ja uurimisreise teaduslikel ja pedagoogilistel eesmärkidel. Reiside sihtmärk olid
loomulikult Eesti, aga ka Läti keskaegsed kirikud, kuivõrd keskajal
moodustasid need alad omavahel seotud kunstipiirkonna. Esimene
õppe- ja uurimisreis tehti juba 1922. aasta suvel; sellega pandi alus
ka kunstiajaloo kabineti kollektsioonidele. H. Kjellin töötas Tartus
kunstiajaloo professorina napilt kolm aastat ja lahkus muu hulgas
PDWHULDDOVHWH Y}LPDOXVWH SLLUDWXVH W}WWX (HVWL PDUJD LQÁDWVLRRQ
kahandas pidevalt professoripalgast elatumise võimalusi ning piiras
kollektsioonide arendamise perspektiive. H. Kjellini tegevus Tartus
oli sedavõrd intensiivne, et teadustöö kirjutamiseks ja publitseeriPLVHNV DHJD HL MllQXGNL  DDVWDO LOPXQXG .DUMD PRQRJUDDÀD
aga tekitas aktiivset vastukaja ja seda kritiseeriti teravalt. Põhjuseks oli Saaremaa keskaegse kunsti ühekülgne käsitlemine ja Gotlandilt pärinevate mõjutuste ületähtsustamine. Sellega oli Eesti alade keskaegse kunstipärandi käsitlemisel kaldutud baltisakslastega
võrreldes küll teise äärmusse, kuid samal ajal andis tema uurimus
tugeva tõuke, et muuta keskaja kunsti uurimine eestlaste jaoks vastuvõetavaks. Edasine uurimislugu sai aga paljuski põhineda hoolikalt kogutud kunstiajaloo kabineti Eesti ehitus- ja kunstimälestiste
kollektsioonil.92
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