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TOIMETUSELT

1802.a. avatud Tartu ülikoolie oJLi elokventsi Ja 
klassikalise filoloogia» esteetika ning kirjanduse Ja kuns
ti professor Karl Morgenstern üks nitaekülgseoaid ja välja
paistvamaid isiksusi. Liitunud profeesorkonna edumeelsema
te esindajatega, võttis ta aktiivselt osa Tartu ülikooli 
struktuuri Ja põhisuundi määravate küsimuste lahendamisest, 
õpetajate instituudi Ja pedagoogilis-filoloogilise seminari 
juhatajana mõjustas Morgenstern Tartu õpperingkonna kooli
õpetajate ettevalmistamist. Tartu Ülikooli raamatukogu esi
mese direktorina Ja ülikooli kunstimuuseumi asutajana-di
rekt orina moodustas ta neist oma aja väärtuslikumad kogud.

Kogumikus püütakse valgustada erinevaid tahke K. Mor- 
genstemi tegevusest Ja anda arhiivimaterjalide põhjal mõ
ningat lisa senistele Morgensterni-uurlmustele.

Kogumikus toodud daatumid on tsaarl-Venemaa piires 
antud vana kalendri Järgi.

Lõpuks olgu tänu öeldud kõigile neile, kes kogumiku 
valmimisele kaasa aitasid, eriti Qelml Piksonile, kes 
autoreid abistas käsikirjaliste tekstide lugemisel.



KASUTATUD LÜHENDID

Dõrptische Beyträge « Dõrptische Beyträge für Freunde 
der Philosophie, Litteratur und Kunst

Hrg. ■ Morgenstern
RAKA - ENSV Riiklik Ajaloo Keskarhiiv

W. Süee ■ V. Süss. Karl Morgenstern (1770-1852).
Ein kulturhistorischer Versuch. Dorpat, 1928-1929* 
(E.V. Tartu Olikooli Toimetused, В, XVI^, 1929; XHg» 
1930.)

TRÜ TR КО - Tartu Riikliku ülikooli Teadusliku Raama- 
tukogu käsikirjade osakond.
В. Vlgel » E. Vigel. Tartu Riikliku ülikooli Teadus
liku Raamatukogu asutamine ja areng aastail 1802-1839. 
Kommenteerinud ja täiendanud J. Madisson. Tartu, 1962. 
(TRÜ Toimetised, vihik 115» 1962.)
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К. MQRGENSTERH VALGUSTUSLIKE ШВВПВ 
EBVITAJAHA LIIVIMAAL

E. K u d u

Johann E a r l  Simon Morgenstern sündis Magdeburgis 
28. auguatil 1770.a. Keskhariduse omandas ta Magdeburgi toom- 
koolia, mille järel õppis Halle ülikoolis filosoofiat. 179^.- 
1797.a. töötas ta Halle ülikoolis algul eradotsendina, hiljem 
erakorralise professorina. 1793.-1802.a. oli ta Dansigi 
(Gdansk) Athenaeumis professoriks. Alates 1791.a. avaldas ta 
artikleid ja retsensioone filosoofilistes ja kirjanduslikes 
ajakirjades.

1802.a. sügissemestril asus ta taasavatud Tartu ülikoo
lis elokventsi ja klassikalise filoloogia, esteetika ja kir
janduse- ning kunstiajaloo professori kohale. Bsteetika pro- 
fesuuriga ühendati ka ülikooli raamatukogu juhatamine. Sel
lest ajast kuni elu lõpuni oli K. Morgenstern! tegevus lahu
tamatult seotud Tartu Ülikooliga. Ta pidas 34 aasta jooksul 
10-16 nädalatunni ulatuses loenguid, juhatas pedagoogilisil fi
loloogilist seminari, oli 6 korda filosoofiateaduskonna fiio- 
soofia-matemaatika osakonna dekaaniks, toimetas trükki Üli
kooli ladinakeelseid programme, pidas pidulikke kõnesid üli
kooli tähtpäevadel, oli koolikomisjoni, plantatsioonlkomisjo- 
ni ja mitmete pakiliste küsimuste lahendamiseks loodud nn. 
aktsioonikomisjoni liige, avaldas üle 300 artikli, andis väl
ja ajakirja "Dõrptische Beyträge" ja pidas laialdast kirjava
hetust. 37 aastat oli Morgenstern Tartu ülikooli raamatukogu 
ja 3^ aastat tema enese loodud kunstimuuseumi direktor.

Karl Morgenstern suri Tartus 15. septembril 1§52.a. 
(u.k.j.) 82 aasta vanuses, olles säilitanud töövõime peaaegu 
elu lõpuni.
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Kai Morgenatem kutsuti Tartu ülikooli professoriks, 
oli ta Juba teatud kuulsusega professor Ja kirjamees. Eas 
lahkuda kodumaalt Ja vfttta vastu kutse Tartusse või mitte* 
seda polnud kerge otsustada. Danzigis olid tai professorina 
suurepärased vdimalused kirjanduslikuks tegevuseks Ja spet
sialiseerumiseks kitsamale erialale."' Miks ta siiski otsus
tas kutse Tartusse vestu võtta, selgub tema päevikuaärkus- 
test Ja kirjadest tnt -vavatele, Teda häiris Banzigi kolleegi-Оde vähene huvi teedes like kl si sauste vastu, samuti ei rahul
danud teda seal ÕppetoS Ja kogu koolikorralduse liiga aeglasene edenemine, nagu nähtub kommentaarist ühele luuletusele. 
Kutse asuda alles organiseerijal«Järgus oleva ülikooli pro
fessori Ja raamatukogu direktori kohale meelitas Morgenster- 
ni väga, sest tol ajal võis energiline Ja ettevõtlik tead
lane Venemaal palju saavutada, kuna kohalik intelligents oli 
alles kujunemas« Paljud Laäne-Euroop* teadlased (nende hul
gas näiteks G.W. Steller, J,G. Ja S<.<3, Gaelinid, kirjanik 
P.M. Klinger Jt.) olid leidnud Venemaal avara Ja huvitava 
töõpõllu. Aleksander I valitsuse algaastate mõningad libe
raalsed Jooned andsid lootusi Venemaal laialdasemaks valgus-

4tuslikuks tegevuseks kui kuskil mujal Buxoopas.
Morgenstern oli 13* sajandi lõpu saksa valgustusfilo

soofia esindaja, kes uskus hariduse kõikvõimsusesse, hindas 
kõrgete eetiliste eeskujude tähtsust, pidas vajalikuks pide
vat enesekasvatamist £31«te eeslmjude Ja hea kirjanduse na
jal Ja lootis reformidel© ülalt - liberaalse valitseja 
poolt, kes laseks end Juht;ide teadlastest Ja filosoofidest, 
Hlisugust valitsejat lootis ta leida Aleksander I-s.

Ühes oma kirjas teel Tartusse kirjutab ta: ”... ma soo
vin kaasa aidata uues Liivimaa ülikoolis arenemisvSimelise
---------------- ---------- -— .
TRÜ TK КО, Mrg. DCVI, Corresponded, Bd., 2, S.108,2Bass.
^Am Jahresmorgen 1801. - Mox*genblatt für gebildete Stände. 
1810, 12. Sept.. Яг. 219, S,8?3.
*TRÜ ТЕ КО, Mrg, DICH, Meine Beschäftigungen, Bd. 7,
S.198.
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noorsoo Silistamisele teaduse Ja kunsti kaudu, eriti aga 
äratftde »eie huvi таna klaseikaliee kirjanduse Ja ehtsa hu
manistliku vaimu ▼astu. Kui aul Õnnestuks osa ringkonnas
xiheadada kõrgem haridus, teadus ja kunst, siis ei peaks ка

кста alu asjatult elatuks" . Hagu selgub, oli Morgenstern!! 
Tartusse asudes juba kindel prograam* aillest ta ka oaa te
gevuse lõpuni kinni pidas.

Olukorrast Tartus oli Morgenstern kirjavahetuse ning 
trükisõna kaudu hästi informeeritud ja ta lülitus kohe ak
tiivselt ülikooli ellu, ühinedes G.P, Parroti ümber koondu
nud liberaalse tiiva esindajatega6* kas olid soodustanud 
seltskondliku kooskäimise ringi "Ephesinische Kirche* niue«* 
tusa all. Sinna kuulusid veel Lorenz Ewers, G.F. PSschaann, 
M»E. Styx, G.B. Jäsche (Jaesche), J.L. Müthel, D.G. Balk,
G.A. Geriaann, J.W. Krause ja veel aftned teisedNende vaa
ted Tartu ülikooli valgustuslikes ülesannetes ilmnevad kül-Оlalt selgelt ülikooli avaaktusel peetud kõnedes.

Morgenstern! Tartusse saabumise ajal oli Parrot oaa 
tulemusrikkal Peterburi-reisil, sille tagajärjel seisuslik., 
rüütelkondade poolt ülalpeetav я Landesuniversität" auudetl 
keiserlikuks (s.o. riiklikuks), rüütelkondadest eSltuaatuks 
Õppeasutuseks, millele aäärati ka küllalt suur omaette eel-9arve. Rüütelkondade poolt aääratud kuratooriumi asemel,
^TRÜ TR K0N Mrg. DCVI, Correspondent, Bd.2, S. 4 82.
^TRÜ TR SO, Mrg. CCCXLII, Briefe an Morgenstern, Bd.4, S.249.
^J.W.Krause. Das erste Jahrzehnt der ehemaligen Universität Dorpat. Aus den Erinnerungen des Professor Johann Wilhelm 
Krause. - Baltische Monatschrift, Bd.53, 1902, S. 365.ЯG.B.Jaesche. Geschichte und Beschreibung der Feyerlichkeiten bey Gelegenheit der am 21sten und 22sten April 1802 geschehe' nen Eröfnung der neu angelegten Kayserlichen Universität zu 
Dorpat in Lievland. /Dorpat, 1803/ ja G.F.PoschMnn. Ueber den Einfluss der abendländischen Kultur auf Russland.Dorpat, 1802.О̂Allakirjutanu arvates vääriks süvenenumat uuriaist selle 
sündmuse murranguline tähtsus eeskätt eesti ja läti kultuurile. Arvamus, naga võinuEs"Sa rüütelkondade nLandesuniver- eität" kujuneda samuti heaks ülikooliks, peab paika osaliselt. Olid ju rüütelkondade poolt ülalpeetavad Tallinna ja 
Riia toomkoolid väga head Õppeasutused, kuid eestlastel© ja lätlastele oli tee sinna suletud. &,,F, P&rroti smuriaaka



kelle liikmed kippusid mõnikord ülikooli professoreid oma
л лalluvatena kohtlema, sai Parroti soovitusel Tartu ülikooli 

kuraatoriks tuntud saksa kirjanik, Rousseau vaadete poolda
ja Friedrich Maximilian Klinger. Aleksander I poolt allakir
jutatud asutamisakti alusel töötati välja ülikooli põhimää
rus, üliõpilaste käitumisreeglid ning muud ülikooli Ja tema 
allasutuste tegevust reguleerivad määrused ja korraldused. 
Kõigi nende väljatöötamisest võttis Morgenstern aktiivselt 
osa. Ta ei võtnud mingisuguseid organisatsioonilisi Ja ühis
kondlikke ülesandeid üleliigse lisakoormusena, vaid pidas 
neid oma professuuri lahutamatuks osaks. Tema tegevust üli
kooli algusaastatel iseloomustab L. Mercklin: "Püüda kirju
tada K, Morgenstern! täielik elulugu ... tähendaks kirjutada 
meie ülikooli ajalugu: nii tihedasti on nad üksteisega läbi 
põimunud, nii väga tabasid ka teda ülikooli tabanud saatuse
löögid"11'.

Tartu ülikooli organiseerimistöös pidasid Parrot Ja ta 
mõttekaaslased silmas seda, et Tartu ülikooli organisatsioon 
võiks saada eeskujuks teistele Venemaal avatavatele ülikooli
dele. Morgenstern kirjutab: "... |elju, väga palju, mis minu 
mõttes oli, on nüüd keiserlikuks seaduseks saanud - Tartu 
ülikoolile tulevasteks aegadeks Ja arvatavasti osaliselt ka 
teistele vene ülikoolidele, kes parimat Järele aimavad. Nii 
mõnigi hea võrse lööb selles riigis tulevikus meie läbi Õit-

А Оsele" . Elokventsiprofessorina tuli K. Morgensternil esin
dada ülikooli nii pidulikes kõnedes kui ka ülikooli ametlikes
teeneks oli, et tema poolt väljatöötatud Ja Aleksander I poolt 12. detsembril 1802.a. allakirjutatud Tartu ülikooli asutamisakt avas tee sinna igast rahvusest Ja igast seisusest noormeestele. Selle asutamisaktita oleks K.J. Peter
soni. Fr.R. Faehlmanni, Fr.R. Kreutzwaldi, võib-olla veel isegi J.Hurda Jt. pääs Tartu ülikooli olnud niisama küsitav 
nagu nende pääs toomkoolidessegi.

1<̂ J.W. Krause. Das erste Jahrzehnt ... - Baltische Monat- 
schrift, M #  53, S. 243.
L. Mercklin. Karl Morgenstern, Gedächtnisrede. Dorpat,
1853, 37 TS.

12TRÜ TR K0, Mrg. DXCII, Meine Beschäftigungen, Bd. 7,
S. 352.
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väljaannetes, Oma laialdaste teadmiste Ja hea esitamieosku- 
se tõttu oskas Morgenstern oma mõttekaaslaste humanistlikke 
ideid Ja püüdlusi vajalikku vormi valada.

Valgustuslikke ideid levitas Morgenstern üliõpilaste 
hulgas oma loengutes antiikkirjandusest Ja -kunstist room
laste Ja kreeklaste elust ning esteetikast. Loengutel de
monstreeris ta materjale kunstimuuseumist Ja raamatukogust. 
Nii pidas ta 180?. a. kevadsemestril loenguid üldisest 
kirjandusajaloost koos ülikooli raamatukogus leiduvate 
põhiliste teoste demonstreerimisega.1'* lfäitlike materjalide 
kasutamine loengutel polnud 1 9. sajandi alguses sugugi ta
valiseks nähtuseks. Kuigi Morgenstern nõudis ladina keele 
omandamisel filoloogilist täpsust, ei pidanud ta ladina kee
le oskust eesmärgiks omaette, vaid vajalikuks eelduseks an
tiikmaailma tundmaõppimisele, mille Õilistavas mõjus ta oli 
siiralt veendunud. Sellest oli tingitud ka tema võitlus kor
rektse ladina keele eest väitekirjades Ja auhinnatöödes,
mistõttu ta sattus vastuollu arsti- Ja loodusteadlastega,14kes eelistasid oma töid esitada hoopis saksa keeles.

Kui Morgenstern oma loengutes püüdis üliõpilastele lä
hemale tuua antiikmaailma Ja selle humanistlikke ideid, siis 
oma pidulikes kõnedes puudutas ta rohkem kaasaja probleeme. 
Sageli valis ta oma kõne teemaks tuntud isiku elu Ja loomin
gu, kusjuures ta tõstis eriti esile nende humanistlikke Ja 
eetilisi väärtusi (F.G. Klopstock, J.W. Goethe, J. Winkel- 
mann, J, Müller, P.M. Klinger, M. Lather, Ph. Melanchthon Ja
Erasmus Rotterdamist, tema Õpetajad G.B. Funk Ja F.A. Wolf

Л 5ning teised). Oma kõnes "Plan im Lesen" analüüsis ta kirjan
duslikke teoseid alates antiikaja klassikutest kuni kaasaja 
parimate autoriteni, tõstes esile kirjanikke, kelle teosed 
aitavad kujundana õiget maailmavaadet, kindlat iseloomu Ja
^^Verzeichnis der vom 1. Februar 1807 zu haltenden halbjährigen Vorlesungen.’ /Dorpat, 1807, S. 5/.
1V  Süss» S. 164-165.
1^K. Morgenstern. Johannes Müller oder Plan im Leben nebst Plan ira Lesen und von den Grenzen weiblicher Bildung.Drey Reden. Leipzig, 1808.
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head kirjanduslikku maitset. Väheste muudatuste Ja täiendus
tega vi?ike seda pidada kriitiliseks soovitusnimestikuks ka 
käesoleva aja üliõpilastele. Tema ligi 40 aasta .jooksul pee
tud kõnedest on pühendatud keisrikoja liikmetele vaid kaks:

4  f.Aleksander I Ja tema ema,lesk-keisrinna Maria FJodorovnat7 
surma puhul. Ülistades Aleksander I humaansust ja libera
lismi, võitu Napoleoni üle ning tema teeneid Tartu ülikooli
le, ei raalni Morgenstern ühegi sõnage muutusi Aleksander I 
tegevuses pärast võitu Napoleoni üle - kuigi ka Tartu üli
kool seetõttu kannatada sai. Maria Fjodorovnale pühendatud 
kõne ülistab tema filantroopilist tegevust,sünnitusmajade Ja 
lastekodude asutamist, koolide avamist vaeslastele ja stipen
diumide määramist andekamatele kasvandikele kuni ülikooli lõ
petamiseni, Olenemata sellest, kas nimetatud aukandjad vasta
sid Morgenstern! ideaalkujudele, näitas ta oma kõnedes suun
di, mida mooda tema arvates võimu juures olevad isikud peak
sid mineaa. Ei tohi unustada, et 19. sajandi esimese veeran
di valgustajad ootasid reforme ülalt, et nad ei näinud ega 
saanudki veel näha rahvamassides peituvaid tegelikke edasi- 
TLivaid JSude»

Tartu ülikoolis Õppis palju liberaalse kodanluse esin
dajate ja literaatide poegi, kelle juures humanistlikud ideed 
vastuvõtliku pinna leidsid.

Humanistlike ideede propageerimisvahendeiks olid samuti 
Morgensterni arvukad artiklid väga mitmesugustes kirjandusli
kes ja kultuurialastee ajakirjades.

Morgensterni suurimaks teeneks tuleb aga pidada ülikooli 
raamatukogu oskuslikku ja sihipärast komplekteerimist ja or
ganiseerimist,^® mille valgustuslik mõju on olnud kõige püsi
vam, ulatudes tänapäevani välja.

Oma vaateid kirjanduse, kunsti ja elu eesmärgi üle aren-
^K. Morgenstern. Vom Verdiene to. Zum Gedächtniss Alexander 

des Ersten. Vortrag. Mitau u* Hamburg, 1827.
^K. Morcenstern. Zum Gedächtniss Ihrer hochseligen Majestät 

der Kaiserin "Mutter Maria Feoeorowna. Vortrag. Riga u. 
Leipzig, 1829.

18vt, K. Noodla artikkel käesolevas kogumikus.
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das Иorgenetern ka laialdases kirjavahetuses (ta saatis 
aasta« välje üle 200 kirja) Ja suulistes vestlustes. Psale 
ülikooli ringkonna liikus ta palju ka kohalikus balti-saksa 
seltskonnas, kus oli oodatud vestlejaks Ja ettelugejaks. Ta 
tutvustas seal F.G. Klopstoeki, J.G. Herderi, F, Schilleri, 
J.W. Goethe, E.M. Amdti, F.M. Klingeri, Mme de Staeli Ja 
teiste teoseid, kõneles kunstiteostest, tema poolt kohatud 
teadlastest Jne. Kuid paratamatult puutus ta kokku ka niisu
guste iniaestega, kel oli olemas küll teatud kultuuritase, 
kuid sageli oli see vaid õhukeseks lakikihiks sügavama hari
duse puudumise varjamiseks. Morgensterni-taoline põhjalik 
Ja üksikasjadesse tungiv isiksus, kes avalikult enesele Ja 
teistele kõrgeid eetilisi ideaale seadis, pidi neile parata
matult mõjuma veidi imelikuna. Seepärast pole ka Imestada, 
kui tema pedantsusest, kõrgelennulisusest, paatosest, edevu
sest Ja pidulikkusest arvukalt anekdoote levitasid need, kes 
väga kaugel seisid kõigest ülevast, mis Morgensterni liigu
tas. Tõsised, sisukad inimesed hindasid teda kõrgelt - nii 
G.F. Parrot, F.M. Klinger, J.W. Krause, Gerhard Ja Karl Kü- 
gelgenid, admiral A.J. Krusenstern, poeat V.Zukovski Jt.
Saksa kirjaniku L. Tiecki Õepoeg Th. Bemhardi kirjutab oma 
mälestustes Morgensternist: ”... peaaegu kõik inimesed, kel
lega ta kokku oli puutunud, teadsid temast enam või vähem 
veidraid lugusid Jutustada... tegelikult olid tema püüdlusel 
väga lugupidamisväärsed Ja Jätsid sealsetes tingimustes mulle 
kosutava mulje, et kõneluses temaga mitte midagi tavalist, 
igapäevast esile ei kerkinud. Päev, mille tema /Morgenstern/ 
Ja Krusenstern Arukülas /Paide rajoon/ veetsid, Jättis mulle 
mulje, nagu oleks mind viidud teise maailma, hoople teise 
õhkkonda"^. Morgensterni päevikutes kohtame enamiku tolle
aegse balti liberaalse suuna esindajate nimesid - kas võõ
rustajatena, külalistena või korrespondentidena. Tihedad si
demed olid Morgenstemil valgustuslike ideede levitajatega 
meie maal. Tema päevikutest Ja kirjavahetusest leiame Jälgi 
suhtlemisest A.W. Hupeli, K.G. Sonntagi, G. Merckeli, O.W.
---- -----------------------------
'Th.v. Bernhard!. Jugenderinnerungen. Leipzig, 1893,S.16?.
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Masingu, J.Ri. Rothi, N.J. Jannau, H.J, Rosenplänteri Ja 
teistega.

Morgenstern oli 6rna Ja tundliku hingeeluga, kaalutle
ja ja kõhkleja oma ettevõtmistes ning tegeles juba varasest 
noorusest pidevalt enesekasvatusega. Võib-olla on sellega 
seletatav tema suur sümpaatia tugevate, aktiivsete ja isegi 
veidi robustsete isiksuste vastu. Halles kuulus tema sõpra
de hulka peale P. Delbrücki, kellel on Morgensterniga teatud 
hingesugulus, ka satiirilins luuletaja J.D. Falk. Tartus on 
elu lõpuni tema parimateks sõpradeks leebe G.B. Jäsche kõr
val äge ja kirglik G.F. Parrot ja joviaalne J.W. Krause. 
Seepärast hindab ta ka F.M. Klingeri romaanikangelast kõrge
malt J.W. Goethe omadest. Ta kirjutab Klingeri tegelaste 
kohta: "Nad pole ainult romaanikangelased, vaid kangelased:
mehed. Tõepoolest meie elame ajal, mil Euroopas mehi vaja-

20takse" . Mõnede kujunemisromaanide (Bildungsroman) tegelaste 
kohta arvab ta, et "... nendes käsitletakse peategelasi liiga
halglastena, kes vajaksid arstiabi, ega suuda olla iseenesele

21arstideks. Gee pole minu meele järgi" . Ta eelistab neid ro- 
maanitegelasi, kes püüavad täiuse poole ja võitlevad raskus
tega, kelle tegevus on motiveeritud humanistlike ja kõrgete 
eetiliste eesmärkidega. See seisukoht läbib punase niidina 
tema kirjandusalaseid kirjutusi ja sõnavõtte.

K. Morgenstern, G.F. Parrot ja teised liberaalselt mõt
levad õppejõud ja ka kuraator F.M. Klinger arvasid ja te
gutsesid kindlas usus, et hariduse omandamisest piisab ühis
kondliku korra parandamiseks. Morgenstern oli siiralt veen
dunud, et klassikaline kirjandus õpetab inimesi paremini ela
ma ning ta vaatas murega täppis- ja loodusteaduste pealetun
gile ülikoolides. Huvitav ses mõttes on tema poolt kirja pan
dud dialoog G.F. Parrotiga, kus viimane kaitseb loodusteadu
si, kuna nende areng aitab kaasa inimkonna heaolule. Morgen
stern aga vaidleb vastu, et ainuüksi füüsilisest heaolust,
^ k . Morgenstern. Über einen deutschen Classiker. - Zeitung 
für Literatur und Kunst, 1811, 29* Juli, Nr.29, S.114.

21TRÜ TR КО, Mrg. DXXXV, Gedanken, Bd. 1, S. 51*
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mida loodusteaduste areng pakub, ei piisa. On vaja ka hinge
list ja vaimset arengut, mida soodustab heade raamatute lu-

22gemine. Selle vaidluse tulemuseks oli, et raamatukogu sai 
5000 rubla lisakrediiti - kuna ka Parrot uskus heade raa
matute kõikvõimsasse jõudu.

Seoses Napoleoni sõdadega haarab ka Tartu professoreid 
suur patriotismilaine. Morgensterni kõnedes kõlavad üleskut
sed võitluseks türanni (s.o. Napoleoni) vastu. Kui tema päe
vikutes seni puudusid vihjed poliitikale, siis esinevad seal 
nüüd märkused, nagu : "Merckel ütleb, et ei tohi olla erapoo
letu..."^, ta jälgib poliitilisi ajalehti,hakkab koguma

2 5poliitilisi lendlehti,  ̂päevikus esinevad uued nimed jne. 
Liberaalselt mõtleva Tartu professorkonna lootusi iseloomus
tavad kaks G.F. Parroti kõnet, mis ta pidas 12. detsembril
1812.a. ja 10. veebruaril 1814.a., kus ta kõneles rahvahul
kade otsustavast tähtsusest võitluses vaenlase vastu, vaba
riikliku revolutsiooniaegse Prantsusmaa kaitsesõdadest, his
paania rahva vastupanuliikumisest Napoleoni vastu, saksa 
vürstide kõhklustest ja kaasaminekust Napoleoniga, vene rah
va kangelaslikust võitlusest ja võidust Aleksandri Juhtimi
sel. G.F. Parrot lootis lõplikku ja üifilst rahu, unistas 
desarmeerimisest ja relvastusele ettenähtud summade kasuta
misest ühiskonna hüvanguks, liberaalse valitsuse juhtimisel. 
Morgenstern märkis oma päevikus, et need olid suurepärased 
kõned ja väärivad jäädvustamist.2"'7

Kuid pärast võitu Napoleoni üle pääees võidule reakt
sioon.

1817.a. astus F.M. Klinger kuraatori ametist tagasi. 
Tema asemele määrati kuraatoriks vagatsev baltlasest kind
ral - krahv (hiljem vürst) K. Lieven.
22TRÜ TR КО, Mrg. DXXXV, Gedanken, Bd.1, S.17-21.
2^TRU TR КО, Mrg. DXCV, Meine Beschäftigungen, Bd.10, S.15»
OL,Dass« ̂
25Dass.26G.F. Parrot. Ansicht der Gegenwart und der nächsten Zukunft. ftorpat, 1814.
27TRÜ TR КО, Mrg. DXCVII, Meine Beschäftigungen, Bd.12,s.252.



Vastupidi G.F. Parr otile, kea otse naiivse põikpäisu
sega jätkaa Aleksander I ja hiljem ka Nikolai I pommitamist 
ettepanekutega rahvahariduse ja igasugustes aruudes küsinrus- 
tes, tõmbtza Morgenstern aktiivsest ühiskondlikust tegevusest 
tagaai« Tasakaalukama ja rahuliku ae mehena oskas ta sõbrast 
paremini hinnata tekkiaad olukorda. Ilus unenägu oli lõppe
nud.

Murrang Tertu ülikoolis algas usuteaduskonnast, kust
uus kuraator käik ratsionalistliku suuna esindajad armutultpõpensionile saatis, asendadoa need pietismi esindajatega. 
Mitmed teisedki professorid (D.G* Balk, G.B. Jäsche) said 
tunda uute suundade isõju.29

Ka Morgenstern sattus kõvendatud tsensuuri vaatevälja. 
Seoses ühe loengu keelamisega tsensuuri poolt 1824.a. jaa
nuaris, mida Morgenstern oli eelnevalt retsenseerinud ja 
ettekandmiseks sobivaks pidanud, tõstatati tsensori poolt 
küsimus Morgensterni enese loengute "vaimu" kohta. Asi 
lahenes Morgenstornile seekord suuremat© pahandusteta, kuna 
vürst A. Golitsõn, kes leidis küll samuti, et kõnealused 
loengud on kahjuliku vaimuga ja vastuolus kristliku õpetu-"ХЛsega, jäl Morgenstemiga siiski "suuremeelselt rahule"

Morgenstern jatkas oma õppejõu ülesannete täitmist ja 
raamatukogu juhatamist ka muutunud olukorras vanas vaimus, 
kuigi oli oma vaadete avaldamises tagasihoidlikum ja ette
vaatlikum* Ta maksis isegi lõivu uutele nõuetele ja käis

Näib, et esimesena märkas uute tuulte puhumist P.M. Klin
ger. Morgensterni päevikust nähtub, et K15_nger oli närvi
line, pahur, (Meine Beschäftigungen, Bd.1o, S.195). Kui Aleksander I läbisõidul Tartust ainult rektori raporti sõnalausumata vastu võttis ja isegi Parrotit jutule ei võtnud, siis "läksid nii mõnelgi mehel silmad lahti mõne 
asja kohta". Krahv I/gelström?/ selgitas Morgenstemile põhjalikult Peterburis valitsenud uusi meeleolusid. (Mei
ne Beschäftigungen, Bd.11, S.101.)

29W. Süss. S.203-306.
^°EKPA, f.27, nim.27-1, s.-ü. 71a, 1.81-82, 87* (Viidatud 
dots. L« Raiäi andmete järgi.)

^Sealsamas, 1.88, 89.
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koos rektor G. Ever siga armulaual, kana teda rarem takis
tas sellega seotud transsubetantsiatsloonidogma.̂  Kuid 
nagu nähtub väljakirjutistest teoa lugemispäevikuis, meel- 
divad Morgenstern!le endiselt humanistlikud ja aehised mõt
teavaldused, kuigi ta üha sagedamini kirjutab raamatuist* 
välja ka niisuguseid mõtteid, milles peegeldub resignat
sioon ja teatud kibestus. Professorid lakkasid juurdlemast 
Qldinimlike probleemide üle ja süvenesid oma erialasse. 
Pikkamööda hakkas kaotama oma mõtet ka antiikkirjanduse ja 
elokventsi professuur selles vainus, nagu Morgenstern seda 
oli kujundanud. Ta jätkas oma õppetööd kuni 1834. aastani, 
mil ta pidi end uue ülikooliseaduse kohaselt laskma ümber 
valida. Morgenstern! tagasi ei valitud (10 häält poolt, 14 
vastu). Kui tema poolt hääletasid temale lähedaste humani- 
taaralade professorid, siis vastu olid esmajoones teOlOO-Xil.gid, arsti- ja loodusteadlased. Teda paluti siiski jät
kata loenguid, kuni 1836.a. tema õppetool reorganiseeriti. 
Vajadus üldhaarava klassikalise elokventsi professori jä
rele oli minetatud. Asemele astus oma eriala hästi tundev 
spetsialist. Kuni 1839. aastani täitis K. Morgenstern veel 
raamatukogu direktori ülesandeid, millal ta ka sellelt ko
halt ootamatult vabastati.

Pensionärina jätkas Morgenstern tegelemist talle arm
saks saanud küsimustega, täiendas oma kollektsioone. Selle 
oma harrastuse kohta teeb ta järgmise väljakirjutise ühest 
raamatust: "Kirglik kollektsionäär säilitab õnneliku võime 
olla lapselikult rõõmus kuni raugaeani. Nii sageli kui ta 
mingi uue harulduse leiab, on tal jõuluõhtu u Pärast eme- 
riteerimist avaldas ta veel artikleid (üle 20), jätkas kir
javahetust kodu- ja välismaa teadlaste, kirjanike ja kultuu
ritegelastega ega katkestanud sidemeid ka ülikooliga.
^TRÜ TR КО, Mrg. DXCVII, Meine Beschäftigungen, Bd. 12,
S. 390.

55W. Süss. S. 43.
^TRÜ TR КО, Mrg. DCXII, Correspondenz, Bd. 8, S. 327.
^TRÜ TR КО, Mrg. DC, Meine Beschäftigungen, Bd.15, S.71.

15
5



1844,a, tähistas ülikool pidulikult Morgensterni 50-aaetaet 
doktorijuubelit, mille puhul ta valiti Õpetatud Eesti Selt
si auliikmeks. Hagu selgub tema paberite hulgas leiduvatest 
kirjade mustanditest Fr.R. Faehlmannile kui ÖSI-1 esimehe
le, v6ttis ta aelle tegevusest jõudumööda osa. 1849.a., kui 
ta tervislikel põhjustel el saanud peakoosolekust osa võtta, 
andis ta oma hääle kirjalikult Fr.R. Faehlmannile kui presi
dendile ja J. Sachsendahlile kui sekretärile.^6

Oks suur ühiskondlik tellimus jäi Morgenstemil täitma
ta. Pärast Klingeri surma oodati, et Morgenstern kirjutaks 
tema eluloo. Oli ta ju Klingeri tööde parim tundja, samuti 
sagedane külaline Klingeri majas ka pärast viimase tagasias
tumist kuraatori kohalt, oli temaga palju vestelnud kirjan
duslike ja filosoofiliste ning pedagoogiliste küsimuste üle. 
Ka G.F. "Parrot tuletas seda talle sageli meelde.^ Yõib-olla 
lootis G.F. Parrot, et Morgenstern jäädvustab tulevikule pea
tükis "Tartu ülikooli kuraator" ülikooli algusaastate püüdlu
si ja lootusi, kordaminekuid ja pettumusi. Väga võimalik aga, 
et Morgenstern just sellepärast ei tahtnud neid küsimusi puu
dutada, kuna ta nägi, kuidas kaasaeg valgustusaja ideaalidest 
üha enam kaugenes. Sellele viitab järgmine väljakirjutis 
ühest ajakirjast Morgensterni päevikus: "See aeg, milles ta 
oli sündinud, on möödunud... ja jõud koos temaga. Teda vaa
deldakse nüüd nagu Egiptuse püramiide, millede suurust ime
tellakse nende olemust mõistmata, mille keelt enam ei tun
ta * Arvatavasti oli palju autobiograafilist ka neis Mor
gensterni sõnades, mia ta oma sõbra G.B. Jäsche põrmu juures 
aulas lausus: "Ma tahaksin vähemalt selles kohas öelda mõne 
sõna neile, kes on valmis kahtlema... kas filosoof oma elu
tee lõpul rahu leidis. Ta leidis selle, täpselt nii, nagu ka 
tema suur õpetaja Kant, kes mitte apaatia, vaid targa üks
kõiksusega vaatles oma kõrge tuletorni vahipostilt... tormist
56tr0 TR KO, Mrg. DCXIV®, Corresponded, Bd.11, S.207.
^Näiteks kirjas 8. augustist 1854. - TRÜ TR KO, Mrg.
СССХЫ1, Briefe an Morgenstern, Bd.12, Nr.72.

58TRÜ TR KO, Mrg* DCXH, Meine Beschäftigungen, Bd.14,
S. 34S.
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vahutavaid laineid..* oaatea säilitada oaa hingerahu täie
likult sõltumatuna aeie aja nii õnnetu ägedusega peetavate* 
parteidevaheliatea võitlustes...

Karl Morgenstern levitas humanistlikke Ja valgustuslik
ke ideid ringkondades, ais polnud enaa elujõulised ega või- 
aelised inimkonna arengut edasi viima, hoolimata üksikutest 
silmapaistvatest ieikatest. Ta ei suutnud, ega olnud tal 
tol ajal selleks võimalustki, näha progresai tõelisi edasi
viijaid meie maal. Kuld ometi oli ta nende tegevusele pinda 
ette valmistanud. Võib-olla hakkas ta aimama suhtlemises 
Fr.R. Faehlmanniga Ja teiste ÕBS-i liikmetega, et tema idee
de edasikandjaiks osutuvad tulevikus selle rahva esindajad, 
kelle vastu ta abstraktselt sümpaatiat tundis Ja kelle ras
ke olukord temas kaastunnet äratas, kuid kes talle aiiski 
võõraks Jäid, antud olukorras võõraks Jääma pidid.

Tartu ülikooli tormlevate Ja tunglevate algueaastate 
viimane esindaja Karl Morgenstern suri 15. septembril 
1852.a. (u.k.J.). Ka tema testament oli koostatud valgustus
likus vaimus. Oma aia Toomemäe veenil oli ta Juba 1848.a. 
ülikoolile kinkinud vaba aja veetmise kohaks üliõpilastele 
Ja õppejõududele.1*̂  Nüüd pärandas ta ülikoolile oma rikka
liku raamatukogu, käsikirjalised materjalid Ja kunstikogu. 
Oma teenri Johann Kilgi kolmele pojale pärandas ta raha 
õpingute lõpetamiseks Ja oma sünnilinna Magdeburgi vaeste, 
kuid andekate Ja püüdlike õpilaste Jaoks 2 stipendiumi.

Ta oli täitnud oma 1802. aastal püstitatud programmi - 
levitada valgustuslikke Ja humanistlikke ideid Liivimaal.
Ja kui meie loeme mõne Tartu ülikooli kasvandiku biograa
fiast, et ta käis kuulamas Morgensterni loenguid, siis tea
me, et ta sai sealt kaasa peale täpsete Ja mitmekülgsete 
teadmiste ka suunad kõrgelt eetilise, kauni Ja sügavalt hu
maanse ning üleva poole.

—
^7K. Morgenstern. Trauerrede auf G.B. Jaesche. Dorpat,

т ж т Н г  Щ .
40RAKA, f. 402, nim. 5, s.-ü. 409, 1. 3-4.
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K. MORGENSTERN JA F.M. KLINGER

E. О i в 8 а r

Kui kuulus saksa kirjanik ja Vene riigiteenistuses 
selleks ajaks kindral-majori aukraadini jõudnud F.M. Klin
ger G.F. Parroti soovitusel Tartu ülikooli ja Tartu õppe
ringkonna kuraatoriks nimetati, jäi teaa alaliseks eluko
haks Peterburi. Selles on nähtud valitsuse teadlikku ja 
põhimõttelist sammu ülikooli kaitseks, sest kohapeal ela
des võinuks kuraator õppejõudude mõne rühma või voolu mõ
ju alla sattuda ning ülikooli töösse sekkuda. Et vahetult 
tutvuda ülikooli tööga, viibis Klinger oma kuraatoriameti 
esimestel aastatel iga kahe aasta järel kevadsemestri lõ
pul 10-14 päeva Tartus. Kuid pärast 181 O.a. kuni kuraatori 
kohalt lahkumiseni 1817»a. Klinger Tartus enam ei käinud. 
Lahkunud kõigist ameteist, veetis Klinger oma elu viimased 
aastad Peterburis, kus 13» veebruaril 1831.a.suri. Ta mae
ti Peterburi Smolenski kalmistule.1

Keisid. poolt kinnitatud asutamisakt kindlustas Tartu 
ülikoolile ulatusliku autonoomia, oma kohtu ja tsensuuri. 
Tõel küllt autonoomia, mille eest G.F. Parrot oli ägedasti 
võidelnud, jäi sisult ja ulatuselt ebamääraseks, nii et 
seda võidi tõlgendada laiemas või kitsamas mõttes, mida ka 
tehti. Paratamatult tekkis mõtete lahkuminekuid ülikooli 
ja kuraatori vahel, sest kumbki pool püüdis autonoomiat
3------------------------------- -
Paljud entsüklopeediad (Brockhaus, Meyer, Encyclopaedia 
Britannica, Ensiclopedia Italiana, Eesti Entsüklopeedia, Краткая литературная энциклопедияj levitavad visalt 
teateid, nagu oleks Klinger surnud Tartus. Ilmselt võeti 
andmed saksa entsüklopeediatest. Need teatmeteosed on 
eksiteele viinud mõnegi eesti kirjandusloolase, kes nen
de andmeid on usaldanud ja õigsust kontrollimata oma 
töos kasutanud.
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ова kasuks tõlgendada. Nii nägi Parrot, kee alati ülikooli 
huvide kaitseks välja astus, isegi kuraatori inetrukteloonie, 
■illes nõuti ülikoolilt aruandlust summade kasutamise kohta 
teatava vomi järgi ja eelarve üle kulutusel koraatori eelne» 
vat nõusolekut, ülikooli õiguste rikkusist, mis ilmselt põ
hines õiguste liiga laial tõlgendamisel, ülikooli autonoomia 
positiivne mõte seisnes selles, et ülikoolil oli õigus ise 
oma asju otsustada, õppejõude valida ja õppetööd teaduslike 
põhimõtete järgi korraldada.

Ülikoolikohtu kompetents oli nii laialdane, et ulatus 
isegi linnakodanike ellu, kuivõrd see ülikooli või üliõpila
si puudutas. Üliõpilaste distslplllnirikkumlsed allusid üli- 
koolikohtule.

Mainitud asjaolusid tuleb arvestada, kui Morgenstern! 
ja Klingeri vahelisi suhteid käsitleda.

Ameti poolest kuulus Morgenstern täieõigusliku liikmena 
ülikooli nõukogusse. Kui selle kõrval moodustati väiksem 
greemium, kus asjad enne nõukogus arutamist läbi vaadati, 
siis kuulusid sellesse K. Morgenstern, G.F. Parrot,D.G.Balk 
ja G.F. Pöschmann. üldse võib ütelda, et Morgensterni osa 
Tartu ülikooli ajaloo sel perioodil kasvas kaugelt üle selle 
positsiooni, mis talle ametlikult kuulus.

Suhtlemine Morgensterni ja Klingeri vahel algas kirjaga 
8. märtsist 1803.a., milles Morgenstern esitas kuraatorile 
arvamuse avaldamiseks enda kui ülikooli koolikomisjoni liik
me poolt väljatöötatud aruande vormid koolide jaoks, mis
näibki olevat olnud kirjavahetuse vormiliseks põhjuseks. Sel-2le osa kirjast avaldas M. Rieger trükis. Nagu põhjendatult 
väidab W. Süss, on palju tähtsam ja huvitavam kirja see osa, 
mis Sieger avaldamata jättis, sest see osa iseloomustab il
mekalt Morgensterni püüdlusi Tartusse asumisel. Kirja kont
sept on säilinud K. Morgensterni käsikirjade kogus, mille 
järgi W. Süss avaldaš selle trükis.^ Kirja läbistab uhke ene
seteadvus ja kindel tahe tõsta Tartu ülikool tema poolt õpe-
---------------------------------
M. Rieger. Briefbuch zu Friedrich Maximilian Klinger.

Sein leben und Werke. II. Darmstadt, 1896, S.64.
5W. Süss. S. 120-121, Anm.89.
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tatava aine, s.o. klassikalise filoloogia osas selleaegse 
silmapaistvaima saksa ülikooli^*Göttingeni ülikooli taseae- 
le, kas tollal töötas selle aja suurimaid klassikalisi fi
lolooge Christian Gottlob Hejne. Kaheldamatult oli Morgen
stern Klingerile väga vajalik ja sobiv isik, kelle eriala 
põhjalik tundmine, laialdased huvid, suur eruditsioon ja 
head sidemed teiste teadlastega nii mõnelgi korral kuraato
rile kasulikud olid, Tartus kujunenud olukorras sai Morgen
stern peateelt vahemeheks kuraatori ja ülikooli vahel, ku
raator kasutas nii mõnigi kord Morgenstemi abi, et oma sei
sukohta ülikoolis läbi vila. Kuraatori ametlikult toimides 
oleks ülikool selles näinud sekkumist ülikooli õigustesse ja 
vastuväiteid esitanud.

Morgensterni-Klingeri suhtlemisel oli esikohal kirjava
hetus, aga küsimusi, mida polnud otstarbekohane kirjades kä
sitleda, arutati Morgensterni Peterburis viibimise ajal, mil 
Morgenstera alati Klingeri soovitud külaline oli. Kui üli
kooli algaastatel rektor Parrot juhtivat osa etendas, siis 
aastate jooksul vähenes tema osa - ülikool oli rajatud, 
põhiküsimused lahendatud, vähemates küsimustes polnud mõtet 
keisri poole pöörduda, neid sai lahendada tavalises korras. 
Seevastu aga kujunes tähtsamaks Morgensterni osa ülikooli 
edasises arengus, sest tuli lahendada palju ülikooli sise
ellu puutuvaid küsimusi. Iseloomult oli Parrot ägedam ja jä
relandmatum kui Morgenstern, kes oli rahulikum, järelekaalu- 
vam ja oskas aru saada vastaspoole seisukohast, missugune 
võime oli üsna piiratud Parrotil, kes isemeelsena ei tundnud 
kompromisse, vaid oli äge võitleja.

Esimeseks suuremaks ja tähtsamaks ülesandeks, mille la
hendamisest Morgenstern varsti pärast Tartusse saabumist osa 
võttis, oli ülikooli statuudi projekti koostamine: ta oli 
selle kaaskoostaja ja ainus redigeerida. Töö leidis Klingeri 
poolt täielikku ja ülimat tunnustust.

Ühenduses ülikooli aastaaruannetega, mille esitamine 
oli Morgensterni kui elokventsiprofessori ülesandeks, lootis

^M. Rieger. Briefbuch ... , S. 241-242.
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Ellnger saada teateid ka loengute frekventsi ja pidaeata 
jäänud loengute kohta. Morgenstern aga loobus kategoorili
selt sääraste andmete esitamisest, põhjendades oma seisu
kohta sellega, et mõnigi professor on omal alal silmapais
tev teadlane ja osav ülikooli asjade ajamisel, kuid lekto
rina võib jätta soovida. Seega pole Morgensterni arvates 
soovitud andmed olulised. Kuigi Klinger jäi oma arvamuse 
juurde, et professor peab olema ka hea lektor, ei korranud 
ta enam oma soovi loengute aruande suhtes.

Ülikoolikohtu liikmena võttis Morgenstern osa selle 
istungitest, kus sagedaseks arutusaineks olid üliõpilaste 
disteipliinirikkumised. BurSikoosne käitumine oli Morgen- 
sterai hingelaadile ja kogemustele kaugelt võõram kui Klin
geri le , kuid vaatamata sellele ei võtnud ta üliõpilaste 
distsipliinirikkumisi väga tõsiselt ja astus korduvalt väl
ja üliõpilaste kaitseks. Kii ei väsi Morgenstern rõhuta
mast, et Tartu üliõpilased on kaugelt korralikumad ja kom- 
belisemad kui nende saksa kaasvõitlejad, mida ta korduvalt 
Klingerile saadetud kirjades mainis.

Tõsiseks katsumuseks Morgensterni ja Klingeri sõbrali
kele suhetele ähvardas kujuneda Morgensterni Itaalia-reis. 
Tartusse kutsumisel oli Morgenstern tingimuseks teinud, et 
talle peatselt pärast ametisse asumist võimaldataks 18 kuud 
keetev reis Itaaliasse. Kui Morgenstern ühes Parrotlga 
1806.a. alguses viibis Peterburis, arvas ta paraja aja ole
vat reisiloa taotlemiseks. Parrot Ja Klinger olid nii pika 
reisi vastu: Parrot sellepärast, et tahtis Morgensterni nä
ha enda järglesena rektori ametikohal, Klinger aga leidis, 
et loa taotlus on vähe põhjendatud ja tähtsa õppeaine väl
jalangemine nii pika aja kestel pole kuidagi otstarbekoha
ne. Vaatamata sellele esitas Morgenstern vastava palve ka 
keisrile. Nagu oodata võis, oli vastus eitav. Morgenstern 
oli jäänud Peterburisse vastust ootama, kuigi loengud üli
koolis olid juba alanud. Teravas ametlikus kirjas juhtis 
Klinger Morgensterni tähelepanu sellele, nõudes, et Morgen
stern kohe Tartusse sõidaks ja oma kohuste täitmisele asuks. 
Klingeri ametlik suhtumine katkestas kirjavahetuse ja suht-
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leaise mõneks ajaks. Kui Morgenstern hiljem asja uuesti 
üles võttis ja soovi ülikooli nõukogule esitas, ähvardades 
eitava vastuse puhul aaetist lahkuda, leidis palve nõukogus 
pooldamist; ka Klinger ei vaielnud enaa vastu. Järgnes 
keiari nõusolek, nii et asi oli jaatavalt lahendatud. Kee
rulise olukorra tõttu Lääne-Euroopas sai Morgenstern reisi 
alustada alles 1808.a. suvel. Morgenstern aga nähtavasti ei 
suutnud Klingeri kSituaist unustada, kuigi aõne aja aöödu- 
aisel sõbralik vahekord taastati. Kumbki ei tuletanud kuna
gi hiljem enaa vahejuhtumit aeelde.

Sündmuseks, aille lahendamine Morgensterni täbarasse 
seisukorda asetas, oli eksegeetikaprofessor W.F. Hezeli Uue 
Testamendi tõlke ilmumine.^ Tõlge oli tehtud valgustusaja 
vaiaus, kus ristiusu põhilisi mõisteid, nagu patt, arm, pa
tukahetsus, mõistusepäraselt aoraalses mõttes käsitleti. 
Tõlge trükiti Leipzigis ja nagu näitab ettetellijate nime
kiri, levis see Tartus ulatuslikult ja ettetellijate hulgas
oli palju tuntud nimesid. Klingeri nime aga nende hulgas ei 
leidu, saauti pole tõlget Klingeri raamatukogus.

Väärib tähelepanu, et tõlke küsimust ei võtnud üles 
ülikool, vaid seda algatati väljastpoolt. Nimelt leidis 
vürst A. Golitsõn, Vene Piibliseltsi president ja Võõrkon- 
fessioonide-alase Peavalitsuse ülem, et mainitud tõlkes on 
mõned kohad aeelevaldselt muudetud ja mõned usudogmad isegi 
kõrvale heidetud. Golitsõn esitas kaebuse Rahvahariduse mi
nistrile, kes selle seletuse andmiseks Klingerile edasi 
saatis ja nõudis omakorda ülikoolilt seletust. Saanud Heze- 
lilt seletuse ja usuteaduskonna seisukoha, lükkas ülikooli 
nõukogu kategooriliselt tagasi Hezeli vastu tõstetud süü
distused ja avaldas osavalt ning väärikalt protesti nende 
esitamise vastu üldse. Ülikooli nõukogu läks teoloogilis
test küsimustest kaugemale, protesteerides vormiliselt õpe-

^Die Bibel des Neuen Testaments, oder die ehrwürdigen Urkunden der Christlichen Religion, als ächte und einzige Quelle derselben. Uebersetzt und mit Anmerkungen herausgegeben von D. Wilhelm Friedrich Hezel. Dorpat u. Leip
zig. 1809.

22



tamisvabadusse sekkumise vastu ning deklareeris, et ta ei 
alistu Golitsõni korraldustele. Nõuti, et asi keisrile ot
sustamiseks esitataks. Parrot saatis kogu materjali Klinge
rile, lootes, et ta ülikooli kaitseks välja astub. .Aga seda 
ei juhtunud. Tekkis kummaline olukord, kus vürst A.Golitsõn, 
haridusminister A. Razumovski ja kirjanikust kuraator Klin
ger moodustasid triumviraadi, et kaitsta õiget protestant
likku õpetust teoloogilise ratsionalismi vastu. Morgenstern
oli ainus professor, kes Klingeri seisukoha kaitseks välja 
astus. Tulemuseks oli, et Rezelil keelati eksegeetika loen
gute pidamine, talle jäid ainult idamaa keeled. Kui Hezel 
emcrlteerus, keelas Klingeri järeltulija kuraatori ametiko
hal vagatsev Lieven tal üldse loengute pidamise.

Kuigi Morgenstern Hezeli loos Klingeri seisukohta 
pooldas, tegi ta seda ilmselt raske südamega, sest temagi 
teostee leidus kohti, mis Hezeli vaadetega ühtisid. Morgen
stern puudutas oma teostes sageli usuküsimusi, aga väga 
harva piiblit.

Rubla ostujõu languse tõttu pärast 1812.a. halvenes 
tugevasti professorite majanduslik olukord ja nad hakkasid 
oma seisukorra parandamiseks kõrvaltulusid otsima, üheks 
võimaluseks olid promotsioonimaksud, mis mõnesuguseid lisa
tulusid võimaldasid ja mida suures ulatuses kasutama hakati. 
Et tulud rikkalikumalt voolaksid, vähendati kehtivaid tea
duslikke nõudeid. Esimesed halvad teated arstiteaduskonnast 
jõudsid kuraatorini, kes nõukogult puuduste kõrvaldamist 
nõudis. Nõukogu arutas seda küsimust koosolekul 31. märtsil 
1816.a., kus Morgensterni eriarvamus protokolli kanti. Ni
melt soovitati eriarvamuses eksameid teaduslike kraadide 
taotlemisel rangemalt korraldada, dispuutidel, kus saksa 
keel oli muutunud tavaliseks, kasutada ladina keelt, nagu 
nõuab kord, hoolikamalt silmas pidada ladinakeelsete väite
kirjade stiili ja keelt. Nii lahendati küsimus ülikoolisi
seselt, ilma et sellest väljapoole laiematele ringidele 
oleks midagi teatavaks saanud.

Hoopis halvemaks kujunes olukord õigusteaduskonnas,
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коя veatavaid eeskirja jämedalt rikkudes 1816.a. suvevahe
ajal viiele isikule doktoridiplom enti. Morgenstern oli esi- 
«eae, kes suvepuhkuselt naasnud ja kohkunult kogu lugu kuul
nud, 19« augustil kuraatorit sellest informeeris, nagu ta 
juba varemgi arstiteaduse väitekirjade asjus oli kuraatori
ga konfidentsiaalselt koos töötanud. Kogu asi oli Morgen- 
stemile täbar ja piinlik, sest peasüüdlane, selleaegne rek
tor ja Liiv1maa provintsiaalõiguse professor Ch.J.L. Stelt- 
zer oli teaa vana tuttav, kelle kutsumist Moskvast Tartusse 
ta igati oli soovitanud, õigusteaduskond oli olnud Stelzeri 
kutsumise vastu, kuld Morgensterni mõjutusel otsustas nõuko
gu küsimuse jaatavalt. Süüdistatavad püüdsid ka filosoofia
teaduskonda skandaalsesse loosse kaasa tõmmata, kuid pike
mas seletuskirjas promotsioonide kohta lükkas Morgenstern 
süüdistused tagasi. Kuigi asja arutamine algas Klingeri 
ajal, kuulutati lõppotsus Klingeri järglase K. Lievenl ajal. 
Selle järgi peasüüdlased Ch.J.L. Stelzer ja Ch.H.G. Köchy 
vallandati ametist ja saadeti maalt välja, kuna väljaantud 
doktoridiplomid tühistati.

Klingeri suhtumine Tartu ülikooli halvenes tugevasti 
pärast 1810.a. M. Riegeri^ teatel põhjustas seda kirikuloo 
professori J. Hornl käitumine, mis sageli tekitas nõukogu 
koosolekuil tülisid Ja kokkupõrkeid, nii et riiakas kiriku
mees 1810.a. kohalt lahkuma sunniti. Sellest ajast peale 
leidub kirjades Morgensternile iroonilisi märkusi Tartu pro
fessorite kohta ja nagu Juba eelpool mainitud, Klinger pä
rast 1810.a. Tartusse enam ei tulnud* Ka audoktoridlplom, 
mille filosoofiateaduskond Morgensterni kui dekaani mõjul 
otsustas Klingerile anda, ei teinud tall© rõõmu, nagu ta se
da selgesti kirjas Morgensternile 15. augustil 1815.a.^ väl
ja paista laskis, kuigi Morgenstern selles Klingeri töid 
ülistas. Ainus, mis Klingeri tšhelepanu köitis ja mida ka
6M. Rieger"Friedrich Maximilian Klinger. Sein Leben und 
Werke. II. Teil. Darmstadt, 1896, S. 598.
^M. Rieger. Briefbuch ... , S. 173.
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kirjes esile tõstis, oli hea ladina keel, mis tähendas Mor
gens terni töö tunnustamist.

Kui Tartu ülikool mõnigi kord Klingerile meelehärmi 
valmistas ja tema laitmatule karjäärile tumedat varju hei
tis, siis samal ajal sidemed Horgensterniga tugevnesid ja 
kujunesid sügavaks sõpruseks. Kuigi nendevaheline suhtlemi
ne sai alguse Morgenstern! ametlikust kohustusest esitada 
kuraatorile aruanded ülikooli tegevusest, kasvas see peat» 
selt üle ametliku aruandluse piiride. Morgenstern ahistas 
Klingerit korduvalt raamatute hankimisel, soovitades mõnda 
teost lugeda ja tellides Klingeri soovil ühes raamatutega 
ülikooli jaoks ka temale raamatuid, kui raamatute tellimine 
Peterburis raskustega oli seotud. Kui mõne raamatu saamine 
ei olnud võimalik, saatis Morgenstern oma eksemplari Klin
gerile kasutamiseks. Peale selle tundis Morgenstern elavat 
huvi Klingeri kirjandusliku loomingu vastu ja hindas seda 
õige kõrgelt. Korduvalt võttis ta akadeemilise peokõne 
aineks Klingeri teosed. Nende Intiimsest sõprusest olgu 
toodud paar näidet, mis näitavad ka Klingeri suurt usal
dust Morgenstern! vastu. Kui K.H. Jördens 1810.a. üritas 
Saksa luuletajate ja prosaistide leksikoni koostamist,pöör
dus ta vastavasisulise kirjaga andmete saamiseks Klingeri 
poole. Klinger aga saatis kirja Morgensternile edasi, soo
vides, et Morgenstern koostaks ülevaate ja iseloomustaks te
ma loomingut. K.H. Jördensilt saadud ajendi põhjal hakkas 
Morgenstern Intensiivsemalt Klingeri loomingut uurima. Tule
mustest ilmus trükis ainult kaks kildu® ja Jördensile ei 
saatnud ta midagi. M. Rieger, kes kasutas Morgenstern! ko
gutud materjali, hindas seda kõrgelt ja kahetses, et innu-
%ber einen deutschen Classlker. Pragment einer am 12ten Dec. 1810 su Dorpat Im Hauptsaal der Kalserl. Universität öffentlich gehaltenen, ungedruckten Rede über den Geist und Zusammenhang einer Reihe philosophischer Romane, - Zeitung f3r Literatur und Kunst, 1811. Hr.27, S.105-107; Hr. 28, S. 109-110; Nr. 29, S. 113-114. Parandatult ilmus see artikkel teoses Dorpatische Beyträge, Bd. 3, S. 180-195. Seoses sellega on artikkel Bruchstück einer öffentlich gehaltenen Vorlesung über die dramatischen Werke eines Deutschen Dichters. - Dõrptische Beyträge, Bd.3, S. 196-205.
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kelt tehtud töö trükis ei ilmunud.*^
Saatee kord Klingerile A.H.L. Heereni koostatud Ch.G. 

Heyne biograafia, püüdis Morgenstern teda veenda, et Klin
ger autobiograafia kirjutaks. Klinger aga loobus sellest, 
■otiveerides loobumist järgmiselt: "Minu sõber Goethe võis 
seda teha, tema mängis eluga ja kujutas elu meile nii plas
tiliselt, nagu see temale näis. Sündmuste mõju minule oli 
teist laadi, mina võitlesin nendega, ma usun need isegi 
võitnud olevat; kuld milleks neid torme teistes äratada"1 

Kui Klinger 19. saj. alguses üritas oma kogutud teoste 
väljaandmist ja selleks eeltöid tegi, kerkis üles kurbmängu 
"Die Zwillinge" teksti redigeerimise küsimus. Näidend on 
"tormi ja tungi" ajastu ilmekaim teos. Teosest oli ilmunud 
3 trükki, neist kolmas tugevasti muudetud. Klingeril oli 
kavatsus mõlemad variandid avaldada, kuid pärast mõnesugust 
kõhklemist otsustas sellest loobuda. Uue väljaande teksti
redigeerimise usaldas Klinger Morgensternile, kellega ta

11011 varem sellega ühenduses olevaid küsimusi arutanud. 
Redigeerimisel taastas Morgenstern oluliselt esimese trüki 
sõnastuse kui tema arvates elavama ja dramaatilisema. Klin
ger tunnustas täielikult Morgensterni sõnastust, tehes sel-

12les ainult väikesi muudatusi.
Peamiselt Goethe ja Klingeri romaanide põhjal kontsi- 

peeris Morgenstern juba 1803.a. kujunemisromaani (Bildungs
roman) mõiste, kavatsedes sellele eri teose pühendada. Ka-
vatsue teostus aga märksa hiljem, kui ta kaks pikemat ar-1Ъtiklit selle küsimuse kohta avaldas. y

Kui tänapäeval kõneldakse kujunemisromaanist, siis
3-----------M. Rieger. Friedrich Maximilian Klinger. II. Teil. Darmstadt, 1896, S. 512.
1°M.Rleger. Briefbuch ... , S. 169.
1/|Dass., S. 153.
12Lähemalt selle kohta vt. W. Wiget, Eine unbekannte Fas

sung von Klingers Zwillingen. Tartu, 1932. (E.V. Tartu Ülikooli Toimetused, В XXVIII2, 1932.)
^Vt. käesolev kogumik, lk. 4-2 - 4-3.
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mõeldakse eeskätt Goethe "Wilhelm Meister! õpiaastaid"• Ka 
Morgenstern lähtus sellest teosest, kuid võrreldes seda Klin
geri teostega, leidis ta, et viimased ületavad esimese kõrge 
kõlbelise jõu ja energilise ning mehise laadi poolest, mille
ga ka nende hariv mõju on suurem kui Goethe teosel. Siin läks 
Morgenstern teravalt lahku oma aja üldisest seisukohast, kus 
vaevalt tema arvamus pooldamist leidis. Morgensterni loodud 
mõiste "Bildungsroman" jäi aga teaduse maailmas tähele pane
mata. Isegi Jacob ja Wilhelm Grimmi koostatud suures ja põh
jalikus teoses "Deutsches Wörterbuch" (2. köide, Leipzig, 
1860) see sõna puudub. Sõltumata Morgensternist lõi selle 
termini W. Dilthey ja tarvitas seda teoses "Leben Schleier- 
machers" (1. köide, Berlin, 1870), mille kaudu ka mõiste ül
diselt tuttavaks sai. Aga prioriteet kuulub siin kahtlemata14Morgensternile.

Kui teade Klingeri surmast Weimarisse jõudis, ütles Goe
the kantsler Müllerile: "Truu, kindel, tubli mees nagu mitte
keegi teine". W. Süss lisas sellele iseloomustusele juurde:15"Sageli ka karkija" . Parrot iseloomustas Klingerit haua
kirjas kui ”v i r p r i s с u s", kus p r i s с u s tä
hendas range, peaaegu karm.

Aja jooksul õppis Morgenstern Klingeri iseloomu tundma 
ja oskas ohtlikel momentidel kuraatori viha või pahameelt 
pehmendada sel teel, et esines omapoolsete ettepanekutega 
asja lahendamiseks, nagu ta näiteks talitas arstiteaduskonna 
väitekirjade puhul. Võib öelda, et kasutatud abinõud olid 
edukad; Morgenstern oli piksevardaks, mis mõnegi pikselöögl 
kahjutuks muutis.

тг------------Morgensterni prioriteedi moiste "Bildungsroman" defi
neerimisel on taastanud Fritz Martin artiklis "Der Bildungsroman. Zur Geschichte des Wortes und der Theorie". (Ilmunud ajakirjas "Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte", Jg. 35, 
1961, S. 44-63).

Süss. S. 190.

27



К. MORGENSTERNI TEGEVUSEST SOOME KUBERMANGU 
KOOLIOEÜDE UURIMISEL JA PEDAGOOGILIS-PILOLOOGILISE 

SEMINARI JUHTIMISEL
Ae K o n k s

1802.a* lõpul Tartusse jõudnud, rakendus K.Morgenstern 
kohe täie energia ja innuga ülikooli organiseerimistöösse, 

24. jaanuaril 1803.a. tehti esialgsete rahvahariduse 
määrustega ülikoolidele ülesandeks teostada järelvalvet koo
lide üle vastavates õpperingkondades. Tartu õpperingkonda 
kuulus tol ajal Eesti-, Liivi- ja Kuramaa ning Soome kuber
mang 10, veebruari 1803.a. instruktsiooniga fikseeriti 
üksikasjalikult ülikooli ülesanded järelvalves koolide üle 
ja aprillis 1803.a. asus osa ülessndeid täitsa ülikooli ala
line koolikomisjon, kuhu 7 valitud professori hulgas kuulus 
ka Morgenstern. Nagu ta kõikjal osa ülesannetesse tõsiselt 
suhtus, suure täpjuse ja järjekindlusega kõike tegi, nii ka 
selles komisjonis. Ja tööd oli palju. Tuli ju uute määruste 
alusel asuda igat liiki koolide asutamisele, organiseerimi
sele ja järelvalve teostamisele. Tuli koostada õppeplaanid 
koolidele, soetada õppekirjandust jne. Koolikomlsjon, kuhu 
kuulusid tollal G.P. Parrot, K. Morgenstern, J.L. Müthel,
K.G. Sonntag, G.P. Pöschsann, G.B. Jäsche ja D.G. Balk, oli 
siinsetest balti-saksa võimuorganitest - rüütelkondadest 
sõltumatu. Osa selle liikmeskonnast eesotsas Parrotiga oli
,---------------------
15.XII 1802 nimetati Viiburi kubermang Soome kubermanguks, 
vt. Полное Собрание Законов Российской ймперии с 1649 года. 
Т. ХХУИ. 1802-1803. С. Петербург, 1830, К 20552.
2TRU ТВ КО, Mrg. DXII, Sohu1сomaission, Bl. 1,2,5*10 ja RAKA. f. 403, nim. 1, s.-ü. 4, 1. 4. Morgenstern võttis koolikomisjoni tööst otseselt osa ainult 1803.a.
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progressiivselt meelestatud, valgustusaja ideede kandja, 
kellele siinne pärisorjuslik kord oli vastuvõetamatu» Par
rot tahtis kõigest hingest anda lööki siinse feodaalse 
aristokraatia despotismile. Tal tuli Peterburis energilist 
võitlust pidada ülikooli põhikirja (mille koostamisest võt
tis osa ka Morgenstern) ja muude asjade pärast.

Aprilliks 1803.a. oli ülikooli põhikiri koostatud ja 
nüüd sai Morgenstern asuda koos ülalmainitud professorite
ga koolikomisjonil lasuvate ülesannete lahendamisele. Koo
li vastu oli Morgenstern alati huvi tundnud ja valgustaja
na ning esteedina tahtis ta hariduse levitamiseks asutada 
mitmesuguseid koole, ka rahvakoole ning parandada olemas
olevate koolide töötingimusi. Morgenstern tuli Tartusse 
eesmärgiga teha siinsete haridusolude parandamiseks midagi 
suurt ja tähtsat.^ Oma ühiskondlik-poliitiliste ja peda
googiliste vaadete poolest polnud Morgenstern revolutsio
näär, kuid pärisorjus ja sellega kaasnev rahva vaesus jahalandatus riivasid ta hinge.

Koolikomisjoni istungil 22. aprillil 1803»a., mis oli 
üks esimesi, arutati gümnaasiumide programmi. Selleks oli 
eelnevalt tutvutud teiste gümnaasiumide programmidega. Hii
teks oli uuritud Miitavi gümnaasiumi õppeplaani ja tehtud 
visand selle parandamiseks.^ Trükitud olid juba küsitlusta
belid, mis saadeti vastavate instantside kaudu laiali and
mete saamiseks koolide kohta. Otsustatigi ära oodata aruan
nete saabumist, et siis vaadata, milliseid õpperaamatuid on 
vaja jne. Trükikojad olid selles õpperingkonnas Riias, Tar
tus, Tallinnas ja Viiburis. Otsustati nõutada teateid poog
na trükihlnna, paberi ja muu vajaliku kohta. Ladina keele 
õpperaamatud võttis Morgenstern enda hooleks. Küsitlustabe- 
lid olid kahesugused: A ja Б. Tabeli A oli koostanud Mor
genstern ja selle vastustega loodeti saada ülevaade gümnaa
siumidest, kreiskoolidest ja erakoolidest. Morgenstern oli

Süss. S. 120, 121.
^Dass., S. 109.
^TRÜ TR KO, Mrg. DXIII, Schulcommission, Bl. 1.
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mainitud liiki koolide referendiks kõigis neljas kuberman
gus. Tabel A sisaldas küsimusi, nagu kooli asukoht, selle 
liik, millal asutatud ja kelle poolt, kes peab ülal, kooli 
fondid, tulud, eelarvelised kulud, kooli direktori nimi, 
vanus, palk, staaž, tema ettepanekud kooli olukorra paran
damiseks, õpetajate arv, õppeained, õpetajate staaž, kes 
eksamineerib õpetajaid, kes valib, kes paneb ametisse, kas 
õpetus on tasuta, гг i ei, siis kui suur on õppemaks, õpeta
jate konverentsid Jne.6

Tabel В oli ette nähtud andmete saamiseks maakooli
dest. Seal taheti teada saade peale kooli asukoha Ja liigi 
üsna palju: kas on kooli õppetöö ühendatud muu tööga, kui
das on kool sisse eaatud, kes peab ülal Ja milliste vahen
ditega, piirkonna suurus, kuhu kool kuulub, kui palju koo
likohustuslikest lastest käib koolis, õpilaste piirvanus, 
kooli vahemaa kõige kaugemast talust Ja mõisast, koolihoo
nete olukord, kas koolil on vabu väljakuid, kuidas neid 
kasutatakse, kuidas saaks asutada uut kihelkonnakooli, kas 
on maakooliõpetajate seminare, kui palju Ja kuidas neid 
asutada, õpetajate vanus, palk, staaž, teadmised, teened, 
moraal, õpilaste suhtumine õpetajatesse, viimaste majandus
lik olukord, kõrvalametid, kes valib, eksamineerib Ja paneb 
ametisse õpetaja, kui palju poisse Ja tüdrukuid käib koolis, 
mõisate nimed, kus õpilased kas hoolsalt või hooletult koo
lis käivad. Millised mõisnikud on hoolitsenud eeskujulikult 
koolide eest, mis põhjustel käiakse hooletult koolis, kas on 
maksuta koole Ja kas vaeste õpilaste eest on hoolitsetud, 
kelle hooleks oli senini Järelvalve kooli üle ja milliste 
eeskirjade alusel seda tehti, kes visiteerib kooli, kas koos
tatakse aruandeid, kas on avalikke katseid, millised on õppe
raamatud, kas õpetatakse loodust tundma, kuidas võideldakse 
ebausuga, kuidas innustatakse virkust Jne. - kokku 50 kü
simust,^7

Koosolekuid peeti koolikomisjonis esialgu vähemalt paar

^TRÜ TR EO, Mrg. DVIII, Schulcommission, Bl. 1-4.
^Dass., Bl. 5-13.
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korda kuus* 13. sai istungil jätkus arutlus gümnaasiumide 
üle. Arvati, et kuna need on kõrgemad kui kreiskoolid ja on 
üleminekuks akadeemilisele vabadusele, siis peaks õpilaste 
iseseisvust vähem piirama. Kuid D.G. Balk arvas, et täielik
ku vabadust ei ole otstarbekohane siiski anda. Miitavi güm
naasiumi sellekohased eeskujud polnud meeldivad: õpilasi ni
metati seal üliõpilasteks, nad kandsid mõõka jne., kuid käi
tusid häbiväärselt, õppisid halvasti. Õpetajaid tuleks nime
tada ainult siis professoreika, kui neil see nimetus juba on. 
Ka fakulteedi nimetusest tuleks hoiduda. Lõpuks otsustati 
piirduda 5 õpetajaga. Gümnaasiumil pidi olema 2 klassi: pri-Ama ja secunda. Õpilasi ei tulnud tundidega üle koormata, 
Opetus pidi olema selge. Liiga rasket, ülikooli kuuluvat ei 
tulnud pakkuda. Piiritõmbamine siin jäi õppejõu asjaks, sa
muti õppemeetod. Kuid direktor võis vajaduse korral õpetaja
tele nende töö kohta märkusi teha ja ka ülikoolile teatada. 
Kehaline ja rahaline karistus tuli täiesti ja vanglakaristus 
suures osas ära jätta. Virkuse puudumist tuli karistada kõr
gemast klassist madalamale viimisega või paremalt kohalt 
halvemale paigutamisega. Amoraalse käitumise puhul oli ette 
nähtud mitmesuguseid karistusi kuni koolist väljaheitmise
ni.®

1803.8. jooksul tegi komisjon kibedasti tööd gümnaasiu
mide ja kreiskoolide organiseerimise ja olemasolevate kooli
de olukorra parandamise plaanidega. Sügis jõudis kätte, kuid 
aruanded laialisaadetud küsitlustabelite alusel saabusid vä-qga visalt ka pärast korduvaid meeldetuletusi.7 See on aru
saadav, sest ei mõisnikele ega pastoritele meeldinud ülikoo
li vahelesegamine sellesse söötijäetud alasse.

Pärast 1803.a. jäi Morgenstern koolikomisjoni tööst 
kõrvale, kuid täitis seal vahetevahel siiski mõningaid üles
andeid.

Nii tehti Morgensternile 1805.a. suvel ülesandeks kont
rollida Soome kubermangu gümnaasiume ja kreiskoole igas suh-
®TRÜ TR КО, Mrg. DXVIII, Schulcommission, Bl. 1-5.
^RAKA, f# 403, nim. 1, s.-ü. 4, 3. 4-8.
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tee, ja kus vaja, asutada uusi koole. Tartust väljus ta 11. 
juulil, oli Peterburis 14. ja Viiburis 19. juulil. 20. juu
lil alustas ta oaa tööd Viiburi keiserliku kreiskooli visi- 
teeriaisega. Ka siin torkab teaa töös silma täpsus. Ta eksa- 
aineeris 4 klassi. Kõrgeimas (I) klassis oli õpilasi 11, 
teises klassis 23, kolmandas 21 ja neljandas 23. Kontrolli 
tulemisena leidis ta, et kreiskooli õppemetoodika vajab pa
randamist. Vilunuia õpetaja oli Mattha (Mate), kes andis 
geograafiat ja ajalugu hästi ja elavalt. Olnuks veel parem, 
kui ta oleks kasutanud tabeleid. Morgenstern kurdab, et Õpe
tajad kodus õpilaste vihikuid ei paranda. Keeleõpetus lon
kas koolis. Ta andis nõu, et pandagu kirja ja trükitagu lü
hikesi ja populaarset laadi grammatiliste mõistete seletusi 
ja soovitas õpetajatele J. Ch. Adelungi väikest sõnaraamatut.

22. juulil viibis ta Viiburi gümnaasiumis eksamite juu
res. Õpetajatelt nõudis ta aine täielikku valdamist, head 
ettekannet, mõttekat väljendust. Gümnaasiumile hoone ostmi
seks oli ette nähtud 8000 rbl. Morgenstern leidis, et see 
summa on väike, küllaldane ainult õpetajate eluhoone jaoks. 
Sobiv aaja, kus olid nii kooliruumid kui ka õpetajate kor
terid, maksis 24000 rbl. Tull lahendada ka mitmesuguseid 
koolide majandusküsimusi. Ta pidas vajalikuks soetada igale 
koolile raamatukogu ja mitmesugust õppematerjali, näiteks 
täieliku poorne mineraalide kogu. Raamatukogud olid väga na
pid. Ta koostas koos gümnaasiumide ülemõpetajatega plaani 
kooli raamatukogu komplekteerimiseks, kus oli ette nähtud
1600 rbl. raamatute ostuks. Ülikool võis lubada selleks 1800

10rbl. 200 rbl. jäi siis maakaartide ja gloobuse jaoks.
Tähtsamaks ülesandeks oli Morgenstemil Viiburi tütar

lastekooli taasavamine. See oli asutatud 1788.a., kuid nüüd 
avati see uute seaduste alusel. Siin ilmneb, et Morgensternil 
oli pilku sobivate õpetajate leidmiseks, aga ta oli seejuu
res ka peenetundeline ja õiglase. Kuigi oleks võinud saada 
uusi sobivaid õpetajaid, arvestas ta siiski kõigepealt en
disi. 28. juulil 1805.a- oli selle kooli pidulik avamine.
1^TRÜ TR KO, Mrg. DXIV, Schulcommission, Bl. 4-10.
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õpilasi oli umbes 50 ja õpetajaid 2* Sel puhul pidas Mor
genstern oma programmkõne* Otstarbekohaseks peab ta tütar» 
laste haridust, mis on organiseeritud seisuslikult nii lin
nades kui maal* Linnades olgu eri koolid vaesematele kihti
dele , linnade keskkihtidele ja haritud kõrgematele seisus
tele. Viimased tuli rajada ainult pealinna, nagu seda olid 
Peterburi tütarlaste kasvatusasutused. Eubermangulinnad või
sid saada peale tütarlastekooli madalamate ja vaesemate kih
tide jaoks ainult ühe kooli linnakodanike keskkihtidele, mis 
pidi olema siiski niisugune, et seal võiksid käia ka suursu
gusemate kodanike ja aadlike tütred. Seda liiki pidigi olema 
Viiburi kool. Morgensterni arvates oli naise kutsumus abielu, 
mitte avalik elu ja vaetavalt tuli neid ka ette valmistada: 
harida keha, vaimu ja südant* Kehalise kasvatuse all ei mõel
nud ta mehelikku võimlemist, mis võis tema arvates halvasti 
mõjuda. Ei tulnud kasvatada spartalannasid, samuti mitte amat
soone. Tantsu /ta mõtles siin arvatavasti balletti/ ja laul
mist võisid õppida aga ainult väga andekad, ja neid kunste 
ei õpetatud teise järgu koolides. Kuid vanemate soovil võis 
nende jaoks õpetaja palgata. Käsitöö õpetamist pidas ta aga 
vajalikuks juba sellepärast, et käsitöö andis vaesematele 
kihtidele ülalpidamist ja tütarlaps tundvat end alati pare
mini õmblus- kui mängulaua taga. õpetus ja teadus viiks 
naise tema põhiülesannetest eemale, õppeaineteks pidid ole
ma usu- ja moraaliõpetus, saksa keel põhikeelena, parima 
kirjanduse lugemine, üldine geograafia, looduslugu, tehnoloo
gia, mõnel määral inimkonna ajalugu, kuulsamate naiste bio
graafiad, ilukiri ja eriti peastarvutamine, siis vanemcte 
soovil prantsuse keel, samuti jäi vene keel eraalgatuse hoo
leks, kuigi ta pidas seda vajalikuks* Lõpetades kõnet pöör
dus ta lastevanemate poole, kutsudes neid õpetajatega koos 

ЛЛtöötama.
Õpetamisel pidas Morgenstern silmas kaasaegsust, õpeta-

^TRÜ TR КО, Mrg, DXIV, Schulcommission, Bl. 11-17 Je K. Morgenstern* Johannes Müller oder Plan im Leben nebst Plan im Lesen und von den Grenzen weiblicher Bildung.Drey Reden. Leipzig, 1808, £* 93-109.
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jad, kee jälgisid ajakirjandust, eaid kiita, näiteke Heaina 
(Fredrikehaan) kooli poliitiliee geograafia õpetaja. Morgen- 
etern oli väga nõudlik, aga ikka kaaenee eellega heasoovlik
kus. Puuduetele juhtis ta tähelepanu ja andie nöu nende pa- 
randaaiseke.

Morgenstern oli seisukohal, et Soome koolidee pole vaja 
õppida rootsi keelt. Farea oleks sooae ja saksa keele kõrvale 
võtta vene keel, nagu eeda ka valiteue kavatses. Morgenstern 
tegi ettepaneku Haaina kreiskooli reformimiseks. Nähti ette
3 klassi ja 4 õpetajat. Ta tegi ka tundide jaotuse klasside 
kaupa ning andie käsiraamatute ja õpikute nimestiku kõigi õp
peainete kohta. Kreiskool avati 2. augustil 1805. Tütarlaste
kooli jaoks puudus seal sobiv õpetaja. Sama põhjus takistas 
linna elementaarkooli avamist nii Eaminas kui Viiburis. Pal
gaks oli ette nähtud 150 rbl. Piirialadel eeldati healt õpe
tajalt mitme keele valdamist, niisugused aga leidsid pare
maid kohti.

Savonlinnas (Nyslott) tegi Morgenstern plaani uue kreis
kooli jaoks, mille ta ka avas. Oli ette nähtud 2 klassi ja 3 
Spetajat. Viimaste kohta ütles ta järgmist: peaõpetaja oli 
magister, osav noor mees, õpetatud ja juba kogemustega, sest 
oli olnud koduõpetajaks mitmel pool. Õpilased olid talle 
kuulekad. Ta oli talupojaseisusest. Teine õpetaja oli väga 
noor mees endisest Viiburi peakoolist ilma teoloogilise ette
valmistuseta ja pidi saama pastoriks. Teadmisi tal palju pol
nud, küll aga head tahet ja Morgenstern pani ta ametisse pro
visoorselt. Kolmas, vene keele ja joonistusõpetaja, tundus 
olevat keskpärane. Koolihoone oli halb ega meeldinud Morgen- 
sternile. Juhuslikult möödus ta ühest majast, mis paistis 
koolile sobivat, kuid seal asus sõjaväe kantselei. Ta ajas 
asja niikaua, kuni majad vahetasid oaanikke.

Sortavala (Serdobol) elementaarkoolis olid asjad halvad. 
Õpilasi oli 30 (24 poissi ja 6 tüdrukut) ja nende hulgas pol
nud õpetajad märkinud ühtegi hoolsat, kõik olevat olnud lai
sad v6i rumalad. Ainult vähesed õpilased oskasid saksa keelt, 
kuid mõned olid koolis käinud juba 5 aastat. Tjeti ja kirju
tati halvasti, arvutamine oli veidi parem. Distsipliin lon-
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kas. Oks õpetaja oli moraalselt sobimatu, ka teine õpetaja 
polnud kiita. Koolihoone oli kõlbmatu. Morgenstern leidis, 
et koolikomisjon peab sinna kindlasti häid õpetajaid saatma.

Käkisalmi (Kexholm) koolis (arvatavasti elementaarkool) 
oli lapsi 22. Poisid ja tüdrukud ühes klassis* Torkab silma 
Morgensterni objektiivsus. Kuigi õpetaja isik talle ei meel
dinud, ometigi märkis ta kiitvalt ära tema plussid. Hiljem, 
kui koolikomisjon tegi otsuse õpetaja tagandamiseks, arvas 
Morgenstern, et mõnes suhtes on halb kool siiski parem kui 
kooli puudumine. Kui õpetaja oli oma tööks kõlbmatu, kuid 
muidu (moraalselt) laitmatu, siis ei heitnud Morgenstern 
niisugust inimest kõrvale, vaid mõtles, kuidas ta saaks en
dale teisiti elatist teenida. Morgenstern oli ikka delikaat-i 2re, ta püüdis näha halva kõrval ka head.

Järgnevalt heidame pilgu pedagoogilis-filoloogilise se
minari tööle sel ajal, kui Morgenstern seal üheks asjaaja- 
jaks-direktorike oli.

Teatavasti tehti ülikoolidele 24. jaanuari 1803.a. sea
dusega kohustuseks avada õpetajate ehk pedagoogilisi insti-Л TL
tuute. ? Ülikooli põhikirja vastavates paragrahvides on ära

14toodud sellise instituudi määrustik. Energiline Morgen
stern oli ka seminari asutamise algataja ning temale antigi 
seminari plaani väljatöötamine. Juba septembris olid üldi
sed alused kirja pandud ja 5. detsembril 1803.a. asutati õpi-15tajate instituut. Teatavasti oli Morgensternil kogemusi pe
dagoogiliseks tööks. Ta oli tuttav Halle pedagoogilis-filo- 
loogilise seminari ja Göttingen! ning Leipzigi filoloogilise 
seminari tööga ning lootis siinsete ülesannetega toime tul
la.16

Kuid Morgensterni suurim soov - luua ülikooli juurde 
Halle-tüüpi seminar - täitus alles 1821.a., kui ta sai

^ tRÜ TR КО, Mrg. DXIV, Schulcommission, Bl. 19-22.
"•^Полное Собрание Законов Российской Империи с 1649 г ода .  

Т. ХХУИ. 1802-1803 . С. П етербург, 1830 , № 20597.
14Russland unter Alexander dem Ersten, hrsK.v. H. Storch,
Bd. 2, 1804, S. 353-401.

П етухов , И. Юрьевский, бывший Дерптский. Университет. 
T . I .  Юрьев, 1902, с .  200.
'TRÜ TR КО, Mrg. DCVI, Correspondenz, Bd. 2, S„ 4.
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Juurde teise vanaaja teaduste esindaja - prof. J.Y. Fran- 
cke. Kõik Morgensterni plaanid niisuguse õppeasutuse loomi-ЛПseks olid seni nurjunud. ' Nüüd töötas ta välja seminari 
uue põhimääruse vastavalt ülikooli uuele põhikirjale ja õp
peasutus sai ka uue nime - pedagoogilis-filoloogiline se
minar. 1821.a. alguses oli seminaril 2 direktorit: K. Mor
genstern ja G.B. Jäsche, 9» maist alates ka B.M.Perevoštši-*1Яkov ja aasta teisest poolest alates J.V. Franckc. Morgen
stern luges seminaris klassikalisi keeli, kirjandust ja kõ
nekunsti, Francke neidsamu distsipliine ja tema juhtida oli 
ka pedagoogika-didaktika; Jäsche pidas loenguid filosoofiaл qning Perevofitžikov vene keele ja kirjanduse üle. y Kaks esi
mest pidid olema vastavalt määrusele vaheldumisi asjaajajad- 
direktorid.

Kasutada olnud andmete järgi peeti esimene seminari di
rektorite istung 9. mail 1821.a. Loengutega oli alustatud 
juba aasta algul: Morgenstern 2 korda nädalas (kolmapäeviti 
ja reedeti)ja Jäsche 1 kord nädalas (laupäeviti). Päevakor
ras oli küsimus seminaristide suunamisest vene keele ja kir
janduse loengutele üks kord nädalas. Eelnevalt tutvustas

20Morgenstern seminarists uue professoriga.
Järgmisel semestril peeti 2 istungit. 3. septembri is

tungil arutati õppeplaani ja võeti üksikasjalikult läbi se
minari määrustik. Otsustati ka kaks uut kandideerijat semi
nari vastu võtta. 1?. detsembri istungil võeti vastu mää
rustiku kavand ja õppeplaan ning Morgenstern andis aru pool
aasta tulemustest.21 Aruandest nähtub, et ta oli juhendanud 
tõlkimist ja seletanud valitud kohti Platonist, Cicerost ja 
Senecast. Siis oli harjutatud kõnelemist ja disputeeritud 
ladina keeles ning parendatud kirjalikke töid. Oli paar sil-
^TRÜ TR KO, Mrg. ЮСХ, Correspondenz, Bd. 6, S.128.
18TRÜ TR KO, Mrg. CCCCXXI, Pädagogisch-Philologisches Semi
nar, 1821, Bl. 19.

1<̂ Dass., Bl. 17*
20Dass., Bl. 4.21Dass.
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mapaistvat seminaristi. Prof. Jäsche nimetas oma praktilisi 
õppusi didaktilisteks harjutusteks. Seal tegid seminaristid 
kreiskoolides ettekandeid kas nende endi poolt valitud või 
neile antud teemadel. Morgenstern laskis seminarists aeg
ajalt ladina keeles disputeerida ja püüdis tutvustada neile 
klassikalist filosoofiat (Platon, Cicero, Seneca), et aren
dada mõtlemist ning ergutada tõe ja vale tunnetamist. Tei
sel semestril võttis Morgenstern juurde Xenophonl ja Quin- 
tlllanuse töid. Hiljem leidsid Morgensterni juures käsitle
mist Plutarchos, Pliniuse kirjad, Terentius, Horatius, Ju
venalis, valitud peatükid Theokritosest ja Pindaros.

Varsti tekkis nurin, et seminaristid ei võta tundidest 
osa. Selle vastu otsustas Morgenstern kasutusele võtta järg
mised vahendid: hakata seminaristidele stipendiumi määrama 
semestri lõpul, kui on selgunud, kuidas keegi on õppetööst 
osa võtnud. Iga kursuse senior või subsenior (kelle valisid 
direktorid) esitas semestri lõpul sellekohase aruande. Mor
genstern pani ette karistada 25 rublaga iga kirjaliku töö 
mitteesitamist hooletuse tõttu ja 3 rublaga iga põhjendama
tult puudutud tundi, kuigi, nagu ta ütles, niisuguste abi
nõude kasutamine talle ei meeldinud. Trahvid ja maksmata
jäänud stipendiumid kasutada seminari raamatukogu täiendami-

2Ъ 24seks.  ̂See otsus leidis kinnitamist ka ülevalt poolt.
Nüüdsest peale käis arvepidamine iga semestri lõpul ja põh
jendamata puudumisi oli alati, trahvi suurus ulatus sageli 
kuni 100 rublani isiku kohta. Ka muidu hoolsatele semina
ristidele langes mõnikord trahv kaela. Näit. F.J. Wiedeman-
nil, hilisemal keeleteadlasel, tuli 1825.a. esimesel poolel

P s9 rbl. trahvi maksta. TrahvinÕudmistega ühenduses hakkasid 
seminaristid hankima endile haiguse puhul arstitõendeid. On
52TRU TR КО, Mrg. CCCCXI, Päa.-Fhil. Sem., 1822, B1.29; 1824тТ, 
B1.34: 1825T,B1.25 ja Mscr. 956, Päd.-Phil. Sem. , 1832 11 
B l. 30. 1 11

25TRÜ TR КО, Mrg. CCCCXVII, Päd.-Phil. Sem., 1822, Bl.28-29 ja Mrg. CCCCXXI, Päd.-Phil. Sem., 1822, Bl. 20-21.
24TRU TR КО, Mrg. CCCCVII, Päd.-Phil. Sem.,1823, Bl. 38.
25TRÜ TR КО, Mrg. CCCCXXI, Päd.-Phil. Sem., 1825, Bl. 25, 31.
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teada, et dr. Fr.R. Faehlmann andis vähemalt kahele semina
ristile vastavad tõendid, ühes kinnitatakse, et "Härra 
Schnering, filosoofia üliõpilane, kannatas selle aasta sep
tembris ägeda nääxmepõletiku all, mistõttu pidi toas viibi
ma..." Tõend pärineb 1830.a. oktoobrist.26

Hie puutub Wiedemannisse, siis registreerus ta semi
nari 1824.a. märtsis, niisiis hilinemisega. Pärast katseid 
ütles Morgenstern, &t ta loodab Yiedemannist üsna head se
minaristi ja tulevikus tublit õpetajat. Seminaristide nime
kirja kinnitas kuraator. Seekord võeti hilinenud sisse ja 
neile maksti ka stipendium tagantjärele, kuid mitte alati 
ei tehtud nii. Stipendiumi suurus oli siis 400 rbl. aastas.2*'7 
Wiedemann ei petnud oma õpetajate lootusi. Francke pidas 
teda ja veel paari seminaristi parimateks. Nendel olnudpovirkust ja talenti. Sedasama rõhutavad ka teised direk
torid.2^ Wiedemann oli seminarideks alati ette valmistunud, 
kuid ta oli tagasihoidlik, mõned teised asusid kiiremini in
terpreteerima.^0 1825.a. ja 1826.a. esimesel semestril oli 
Wiedemann senioriks.^1 1826.a. suvel läks Wiedemann pere
kondlikel põhjustel Haapsallu.^2 Lahkunud seminaristide ase
mele võeti uusi. Sageli astusid seminari üliõpilased ja siis
oli neist juba mõndagi teada. Viinasõpru seminari ei võe
tud, ̂  Oma päritolult kuulusid seminaristid mitmesse seisu
sesse, oli pastorite poegi, junkruvõsusid, gümnaasiumiõpe
tajate ja muude linnakodanike poegi. Huvitav on kuraatori 
kiri 1 7 . nov. 1828.a., mille alusel ülikooli direktoorium 
pöördub seminari direktorite poole korraldusega võtta semi
nari vastu ainult neid isikuid, kes on oma kuuluvust maksu—
26TRÜ TR KO, Mscr. 956, Päd.-Fhil. Sem.,1830, B1.35, 41.
27TP0 TR KO, Mrg. CCCCXXI, Päd.-Fhil. Sem., 1824-p Bl.5-7. 
28Dass., Bl. 5.
29TRÜ TR KO, Mrg. CCCCXXI, Päd.-Phil. Sem., 1825j, Bl. 30. 
^°Das8.
51Dass., Bl. 3 ja TRÜ TR KO, Mscr. 956, Päd.-Phil. Sem.,
1826, Bl. 10.

^2TRÜ TR KO, Mscr. 956, Päd.-Phil. Sem.,1826, Bl. 16.
^TRÜ TR KO, Mrg. CCCCXVTI, Päd.-Phil. Sem.,1822, B1.20, 21,
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vabaese seisusesse dokumentidega tõestanud» Maksukohuatus- 
likel (s.t. pearahamaksjatel) seminaristidel tuli nõutada 
▼aetavast kogukonnast tõend, et seal pole midagi selle väe
tu, kui taotleja siirdub mõnda teise seisusesse.^* Nähta
vasti oli seainarlstlde seas ka ■aksukohustuslasl.

Silmatorkav on seminari direktorite üksmeel asjaaja
misel. Morgens tern ei nurisenud ega kaevanud oma töökaaa- 
laste üle. Oma laiahaardelise elutööga pani ta muu hulgas 
tugeva aluse klassikalise filoloogia õpetamisele nii taas
avatud ölikoolis kui ka pedagoogilis-filoloogilises semi
naris .

3*TRU TR КО, Mscr. 956, Päd.-Phil. Sem.,1828, Bl. 41.



K. MCRGEHSTERir Е Ш  J ABDUSTE AD LASEHA

E. T а 8 e

Kogu oma pika elu jooksul püüdis Morgenstern tundma õp
pida ning uurida maailmakirjanduse parimaid saavutusi, jõuda 
isiklike seisukohtadeni nii klassikalise kui kaasaegse kir
janduse hindamisel. Eelkõige huvitas teda just antiikkirjan
dus, kreeka ja rooma klassikute looming. Tarvitseb vald hei
ta pilk tolle perioodi loengukavadele, kui otsekohe torkavad 
sil»a nimed, nagu Cicero, Horatius, Sophokles, Pindaros, 
Vergilius, Euripides jne., kelle loomingu käsitlus ning in
terpretatsioon moodustasid olulise osa Morgensterni loengu
test. Peale selle veel Homerose "liiase" ja "Odüsseia" teks
toloogiline analüüs, ülevaade vana-kreeka ja -rooma kirjan
dusest - kokku pikk loetelu. Järgnevas vaadeldakse lähe
malt Morgensterni kui saksa ja üldse kaasaja kirjanduse tund
jat, vanema kirjanduse puhul piirdutakse vaid mõningate põgu
sate märkustega.
s Morgensterni loengukonspektid ükskõik millise antiikaja 

autori kohta kujutavad endast tõsise teadusliku uurimistöö 
tulemust« Siinjuures olgu märgitud, et Morgenstern täiendas 
pidevalt kommentaaridega üliõpilasena Halles kuulatud loen
guid, mistõttu tal oli võimalik neid hiljem ka oma töös ka
sutada* Heaks näiteks on loengukonspekt "Friedrich August 
Wolfs Vorlesungen über Homer’s "Ilias", von Ostern 1789 
bis Ostern 1790 aufgezeichnet und mit vielen späteren Rand
bemerkungen versehen von Karl Morgenstern".

Morgensterni loengud olid väga ülevaatlikud ning süs- 
teemlkindlad. Juba esimestes, 1794.a. Halle ülikoolis pee
tud loengutes Cicero "De natura deorum" kohta käsitletakse 
kõigepealt Cicero elulugu, räägitakse temast kui filosoo-
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fist ja ta filosoofiliste tööde dialoogilisest vormist, sil
le lõpuks järgneb teose üksikasjaline analüüs, Või Halles 
1796.a. esmakordselt peetud ja Danzigis 1799*a., Tartus
1813. ja 1818.a. korratud loengud Horatiuse "Satiiridest", 
kus sissejuhatava osa moodustab ülevaade Horatiuse elust, 
loomingust ja tema teoste väljaannetest ning tõlgetest,kesk
sel kobal aga on "Satiiride" sisuline ja grammatiline ana
lüüs. Oma loengutes Homerose "liiasest" (peeti korduvalt) 
peatub Morgenstern kõigepealt Homerose elul ja loomingul, 
tutvustab siis Homerose teoste vanemaid ning uuemaid töötlu
si, vaatleb lähemalt Homerose keelt, toob näiteid Homerose 
teoste kultuuriloolisest tähtsusest ning alustab alles siis 
"liiase" üksikute laulude sisulist ja keelelist analüüsi, 
kasutades illustreeriva materjalina rohkeid tekstinäiteid.
Ja lõpuks pakuvad huvi ka Morgensterni loengute põhjal kir
jutatud konspektid, aida lektor on paljudel juhtudel hiljem 
ise märkustega täiendanud, näit. "Mythologie der Griechen 
und Römer, vorgetragen von Karl Morgenstern, Dorpat 1806 - 
aufgeschrieben von Pezold,1 mit eigenhändigen Anmerkungen 
Morgensterns". Ka siin on tegemist väga põhjalikult ette
valmistatud ning süsteemlkindlalt esitatud loengutsükliga; 
sissejuhatuses peatutakse mütoloogia ainel ja allikatel, va
rasemate aegade mütoloogia-alasel uurimistööl. Siis kõnel
dakse lähemalt vastavatest käsiraamatutest, antakse ülevaa
de kreeka ja rooma varasema perioodi ajaloost seoses müto
loogiaga, kirjeldatakse vanu uskumusi ja tavasid ning lõpe
tatakse rohkearvuliste müütidega antiikaja jumalatest.

Kuigi ülaltoodu näol on tegemist vaid üksikute juhus
like näidetega Morgensterni tööst kirjanduse õppejõuna, 
peaks nendestki piisama, et hinnata tema suuri teadmisi an
tiikaja kirjandusest, tema kohusetundlikku ja teaduslikult 
printsipiaalset suhtumist oma tööülesannetesse.

Antiikkirjanduse kõrval tundis Morgenstern suurt huvi 
kaasaja, eriti saksa kirjanduse probleemide vastu. Mitme 
autori kohta on ta pidanud üksikasjalisi ettekandeid,
1Joh. Georg Sigismund Pezold (1785-1816), teoloogiaüliõpi
lane 1802-1806, hiljem pastor Liivimaal.
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■Is hiljem avaldati ka trükie, v6i elle esines oma seisu- 
kohtadega oteekohe ajakirjanduse veergudel. Peale selle 
on tal huvitavaid uurimusi ka klrjandusteoreetlllstes kü- 
slaustes.

N11 pidas ta 1819. ja 1820. s. kaks põhjalikku ette-pkannet nn. kujunemisromaanist (Bildungsroman) , peatudes 
pikemalt selle olemusel, ajalool ja nimetatud žanri täht
samatel esindajatel. Romaaniliikidest on Morgenstern! ar
vates tähtsaim just kujunemisromaan, kuid ajaloolisest 
romaanist Morgenstern lugu ei pea. Kujunemisromaani ise
loomustamisel peah ta silmas kaht« asjaolu: 1. Kujunemis
romaanis jälgitakse kangelase vaimset arenemist varasest 
noorusest peale kuni selge maailmavaate väljakujunemiseni. 
Sellele sisemaailma kujunemisele avaldavad omalt poolt 
mõju nii kangelast ümbritsev loodus kui ka inimesed.
2. Kujunemisromaan soodustab lugeja enda mõttemaailma 
arengut (s.o. kasvatab lugejat ennast - bildet den Le
ser) rohkem kui ükski teine romaaniliik.

Viimatiöeldust lähtudes peatub Morgenstern küsimusel, 
kas iga h e a  romaan on kujunemisromaan. Ja vastab samas, 
et iga t õ e l i n e  kunstiteos, mis ei kuulu ajaviite
kirjanduse hulka, on tõepoolest kujunemisromaan, vaatamata 
sellele, kas tegemist on tõsise või humoristliku sisuga.
Et me aga ei leia kujunemisromaane näiteks antiikkirjandu
sest, siis poleks see tookord lihtsalt võimalik olnud, 
sest kirjanikel puudus elukogemuste filosoofiline, subjek
tiivne alus, puudus ka soov leida rahuldust inimhinge ük
sikasjalises tunnetamises. Kujunemisromaane ei kirjutanud 
isegi mitte Rooma perioodi kreeka proosakirjanikud (näit. 
Longos). Tolle aja romaanide tegelaskonda iseloomustati 
psühholoogilisest seisukohast lähtudes liiga nõrgalt, te
gelastel puudus individuaalsus, kirjeldused olid laiali
valguvad, esines liialdatud erootikat»

^Nimetatud ettekanded ilmusid ka trükis, esimene ajakir
jas "Inländisches Museum" I, Heft 2, 1820, S. 46—61; 
teine ajakirjas "Neues Museum der teutschen Provinzen 
Russlands" I, 1824, S. 1-46.
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Heaks kujunemisromaaniks on Morgensterni arvates ing
lise kirjanduses Richardsoni "Pamela", Fieldingi "Torn 
Jones", Sterne'i "Tristram Shandy", Swifti "Gulliveri rei
sid", Goldsaithi "Wakefieldi kirikuõpetaja", Smolletti 
"Roderick Random"; prantsuse kirjanduses Rabelais' "Gar- 
gantua", Voltaire'i "Candide" ja "Zadig", Rousseau "Uus 
H6loi‘se", Diderot* ja Chateaubriand'! romaanid; saksa kir
janduses Wielandi "Agathon", Goethe "Noore Wertheri kanna
tused" ja eriti "Wilhelm Meisteri õpiaastad", mida Morgen
stern väga kõrgelt hindab. Tema arvates näidatakse siin 
inimest, kes sisemiste eelduste ja väliste tingimuste tõt
tu pikkamööda, ent loomulikult kasvab ja areneb. Wilhelm 
Meisterist kujunes välja tõeline inimene, keda iseloomus
tab täiuslik tasakaal ning harmoonia.

Kõrget hinnangut väärivad Morgensterni arvates ka 
Klingeri filosoofilised romaanid ja Schilleri lõpetamata 
jäänud "Vaimude nägija". Novalise "Heinrich von Ofterdin- 
genit" Ja Tiecki ning Wackenroderi teost "Franz Stera- 
balds Wanderungen" peab Morgenstern nõrgematasemelisteks, 
samuti kõiki teisi saksa filosoofilisi romaane. Samas ka
hetseb Morgenstern siiralt, et Lessing ja Herder kujune- 
misromaane ei kirjutanud.

Kui Morgenstern üksikasjaliselt käsitleb Cervantese 
"Don Quijotet", mida ta samuti peab suurepäraseks kujune
misromaaniks, siis märgib ta itaalia kirjanduse kohta, et 
siin õiged kujunemisromaanid küll puuduvad, ent nende ase
mel leidub rohkearvuliselt häid proosanovelle (näit. Boc
caccio "Dekameron"), mis oma ladusa inimelu kujutamisega 
igati vastavad objektiivsele tegelikkusele, nii nagu Tasso, 
Dante ja Petrarca teosedki.

Lõpuks polemiseerib Morgenstern Goethega, kelle seisu
kohti romaaniianri spetsiifikast Morgenstern täiel määral 
ei toeta. Kui Goethe järgi romaanis kujutatakse peamiselt 
mõttelaadi ja sündmusi, draamas aga tegelasi ning tegevust, 
siis Morgensterni arvetes pole lõpuks kuigi suurt vahet 
mõttelaadi ja tegelaste vahel, sest igal tegelasel on oma 
mõttelaad, mis tema kujunemiskäiku iseloomustab. Ja peale
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selle vajab romaan nagu draaaagi tegelasi, kaigi draanate- 
gelaaed on harilikult juba nii-öelda Talale kujul alamas, 
roaaanis aga toiaub nende siseaine kasvuproteess lugeja 
silaade ees.

Edasi väidab Goethe, et draamakangelane on aktiivne, 
roaaanikangelane aga passiivne. Ka siin on Morgenstern 
vastupidisel seisukohal, küsides oaalt poolt, kas siis 
Oidipus või bear või isegi Hamlet ongi nii väga aktiivsed? 
Või on siis Klingeri Faust passiivne? Goethe kangelased 
(romaanides "Wilhelm Meisters Lehrjahre" ja "Wahlverwandt
schaften") jäävad küll tõepoolest passiivseteks, ent siin 
on ka roaaani põhiprobleem hoopis teine.

Muidu kuulus Goethe ikkagi nende autorite hulka, kel
lesse Morgenstern suhtus suurima lugupidamisega. Sellest 
kõneleb eelkõige pikk ning sisukas ettekanne, peetud 
1832.a, , kus kronoloogilises jarjekorras antakse üksikas
jaline ülevaade Goethe elust ja loomingust.

Peale selle oli Morgenstern juba varem avaldanud kir- 
jutiee, allies ta mõningate Goethe seisukohtade kaitseks 
välja astus * ja kus ta on lausa nördinud Goethe vaenlaste 
poolt esitatud süüdistusest, mille järgi Goethe olevat 
"Wilhelm Meisteri õpiaastate-kirjutamisel arvestanud saksa 
rahva maitset js seega püüdnud lihtsalt meeldida, kusjuu
res romaani ainsaks arvestatavaks tegelaseks olevat Harle
kin, Tõsiselt paneb Morgenstern pahaks romaanile "Wahlver
wandtschaften" antud negatiivset iseloomustust, märkides 
omalt poolt, et just selles teoses tuleb hinnata Goethe 
suurt taktitunnet, kunstimaitset ning üldinimlikku elufi
losoofiat.

Näib, et Goethe loomingust on "Wilhelm Meisteri õpi
aastad" selleks teoseks, mida Morgenstern kõige meelsamini
^K. Morgenstern. Johann Wolfgang Goethe. Vortrag, gehalten in der feierTTchen Versammlung der Kaiserlichen Univer
sität Dorpat, den 20, November 1832. St.Petersburg, 1833, 
52 S.

Vk. Morgens tern/. Ein Paar Worte über eine Rezension von 
G o e t h e s^Wahlverwandtschaften" und über eine andere des 
ersten Buchs der "Lehrjahre Wilhelm Meisters". - Morgenblatt für gebildete Stände, 181o, 14, Juli, S.669-670.
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käsitles. Sellest annab tunnistost kiri, ais otseselt on 
pühendatud nimetatud raamatule.^ Morgenstern märgib sealt 
et kui "Noore Wertheri kannatused" mõjub nii-öelda tunne
tele , siis "Wilhelm Meisteri õpiaastad" koidab rohkem mõis
tust ning fantaasiat. Viimases on terve galerii huvitavaid 
tegelasi (oriti Harfner, Mignon, Aurelia), suurepärane 
poeesia (näit. luuletus "Eas maad sa tead, kus apelsini
puul...") Ja huvitavad mõtted teatrist kui kunstist. Esile
tõstmist väärivad samuti still Ja keel.

Schillerile on Morgenstern vähem tähelepanu pööranud.
Ta räägib küll kiitvalt "Don Carlose" suurepärasest vormi- 
puhtusest6 , tõstab esile üksikuid Schilleri luuletusi 
(näit. "Laulu rõõmule", "Kreeka Jumalaid", "Kunstnikke"), 
märgib aga kohe sealsamas, et Schilleril esineb sageli ühe 
ning sama mõtte korduvat varieerimist, kusjuures idee pole 
alati piiritletud. Peale selle kohtame mõnikord liiga oh
jeldamatut fantaasiat, liiga eredaid värve. Varasemates

7luuletustes on puudujääke meetrikas. Kuid Morgenstern on 
öelnud ka seda, et Schilleri geenius väljendub kõigis tema 
draamades, millest õhkub saksa lüürilist ning didaktilist 
poeesiat Ja kus paistavad silma saksa rahva kõrged moraal
sed omadused.®

Hoopis enam köitis Morgensterni Klopstocki looming.
Juba 1807.a. pidas ta Tartus ettekande Klopstockist,^ alus
tades sõnadega: "Kui on vaja tõsta meeleolu, saada ülen
dust, siis tuleb pöörduda Klopstocki poole”,
EJ----- --------/К.Morgenstern/. Ueber Wilhelm Meisters Lehrjahre I. und II. Sand (Aus einem Briefe). - Neue Bibliothek der schönen 
Wissenschaften und der freyen Künste. Bd.57. Leipzig,
1796, S.59-70.
bMorgenblatt für gebildete Stände, 1810, I.Nov., S. 1047.7ülaltoodud märkused on Morgenstern lisanud teosele "Ge
dichte von Friedrich Schiller", Bd. II, Leipzig, 1803 
(käsitsi kirjutatud raamatu tagumisele kaanele).

8K. Morgenstern. Über einen deutschen Classlker. Fragment einer äm 12ten Dec. 1810 zu Dorpat im Hauptseal der Kai- 
serl. Universität öffentlich gehaltenen, ungedruckten Rede über den Geist und Zusammenhang einer Reihe philosophicher Romane. - Zeitung für Literatur und Kunst, 1811,Nr.29,S.114. ^K. Morgens tern. Klopstock, Eine Vorlesung, Dorpat, 1807.
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Morgenstern peatub siin kõigepealt pikemalt Klopstocki 
elulool, analüüsib seejärel kirjaniku proosateost "Saksa 
õpetlasvabariik" ja lõpetab arvamusega, et Klopstocki võiks 
pidada saksa Homeroseks, kes suudab ühendada nii lüürilise 
kui ka eepilise poeesia ja kelle loomingulise fantaasia ta
ga on varjul tohutu energia.

A QTeises ettekandes Klopstockist 1813.a. , seoses või
duga Napoleoni üla leipzigi rahvaste lahingus, käsitleb 
Morgenstern peaasjalikult Klopstocki nn. bardiite, eriti 
Hermanni-triloogiat, nimetades seda teost mälestussambaks 
saksa rahva vabastajatele rooma türannia küüsist, Morgen
sterni arvates tahtie Klopstock selle teosega saksa rahvale 
meelde tuletada tema kangelaslikku minevikku. Muidu pooldab 
Morgenstern siin Klopstocki seisukohta, mille järgi lahin- 
gukirjeldused sobivad paremini eepilisele teosele kui draa
male. Ja selleks oligi Klopstockil vaja kirjutada dramaati
line teos ajaloolisel taustal, kus dramaatiline on lüürili
se ja eepilisega tihedalt seotud.

Lõpuks võrdleb Morgenstern Hermanni-trilooglat antiik
draamaga ja leiab, et neil on väga palju ühiet - arvesta
takse kolme ühtsusnõuet, puudub jaotus vaatusteks ja pilti
deks jne. Niisuguseid paralleele Klopstocki bardiitide ja 
antiikaja draama vahel on just Morgenstern esimesena tähel
danud .

'Tormi ja tungi"perioodi kirjanikest hindas Morgenstern 
kõige enam P.M. Klingerit tema suure fantaasia ja silma
paistva individuaalsuse pärast, Morgensterni arvates suutis 
Klinger oma romaanides näidata inimeste kõige kõrgemaid 
vaimseid ning moraalseid omadusi, inimeste mehisust ja tu
gevat iseloomu, mida ei kohta isegi Goethe Vilhelm Meisteri 
ega Wielandi Agathoni juures,11

Klassiku nime väärib Morgensterni arvates kirjanik, 
kes puht-isiklikust huvist tegeleb kõige sellega, mis on
10K. Morgenstern. Klopstock als vaterländischer Dichter. 
Eine Vorlesung, Dorpat-Leipzig, 1814,

11K. Morgenstern, über einen deutschen Classiker, S. H3- 
114.
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hea, ilue ja tõepärane, ja kelle teoeed avaldavad *6jm 
k o g u  inimkonnale, Klassikuteks võivad aaada ainult 
kõige auureaad humanistid, Heed on Horgenaterni järgi näi
teks Bomeroe, kreeka tragõõdiakirjanikud (eriti Sophokles), 
Pindaros, Theokritos, Vergilius, Horatius, Terentius, Dan
te, Petrarca, Tasso, Arlosto, Corneille, Racine, Shakes* 
peare, Hilton, Klopstock, Goethe, Schiller, Wieland jt. 
Neid kõiki soovitab Morgenstern tingimata lugeda,1^

Kuigi käesoleva* artiklis pole võimalik lähemalt pea
tuda üksikutel väiksematel kirjutistel ja pisimärkmetel, 
kommentaaridel ja ülestähendustel, mida võime leida palju
des Morgensternile kuulunud raamatutes, on kahtlemata sel
ge, et Morgensterni kirjandusteaduslike seisukohtade põh
jalikum uurimine oleks igati õigustatud, sest "... juba 
Goethe tervitas omal ajal suure lugupidamisega Morgenster
ni edasipüüdlevat vaimu, pidades teda üheks nende seas, 
kellele on antud võimalus laiadele hulkadele suurt ning 
üllast kasu tuua"1 .̂

tõ------------K, Morgenstern. Plan im Lesen, Rede bey Bekanntmachung der Preisaufgaben für die Studierenden dea Kaiserlichen Universität zu Dorpat, gehalten den 12 Dec, 1805,
S. 69-73.
^J.v. Sievers. Deutsche Dichter in Russland, Berlin, 
1855, 'S, T95T



K. MORGENSTERN JA TARTU ÜLIKOOLI 
RAAMATUKOGU

K# N o o d l e
Karl Morgenstern tuli Põhj«-SaksamaaIt, kus ülikooli 

raamatukogudes 18« ja 19. saj. vahetusel enamasti puudusid 
raamatute komplekteerimiseks kindlad summad, kataloogid 
olid puudulikud, ruumid viletsad Ja koosseisud juhuslikud. 
Isegi Halle ülikoolis polnud raamatukogu olukord kiita. 
Ainult Gõttingenis olid võimekad ja energilised raamatuko
guhoidjad loonud 18. saj. lõpuks eeskujuliku raamatukogu, 
mille kuulsus levis kõikjale. Seal rakendati ja arendati 
edasi G.W. Leibnizi suurejoonelist raamatukogu korraldami
se programmi.

K, Morgenstern asus Tartu ülikooli raamatukogu juhti
ma 1802.a. lõpul, 12. detsembri asutamisakti kehtestamise 
järel. Ta võttis kogu vastu ülikooli asekuraator J.7.B.V. 
Ungem-Sternbergilt, kes oli juba mõningaid samme astunud 
raamatufondi täiendamiseks. Oli omandatud kingitusena vol 
õetu teel mitu eraraamatukogu, olid sõlmitud ärilised side
med soliidse Leipzigi raamatukaupleja Faul Gotthelf Kumme- 
riga. Ostutingimustes ja raamatute saatmise korras oli ju
ba kokku lepitud ja esimesed tellimisnimestikudki õppejõu

nidudelt kogutud ning Leipzigisse saadetud. Morgenstern 
leidis eest umbes 7000 kõidet raamatuid Ja 2 türgikeelset 
käsikirja.2

Vaetavalt ülikooli 1803.a, kinnitatud statuudile, mil
le koostamisest Morgenstern ise osa võttis, pidid teadus-
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konnad hoolitsema oma teadusalade komplekteerimise eest, 
esitades kaks korda aastas raamatukogule soovitud raamatu
te* nimestikud. Tegelikkuses kujunes peagi nii, et raamatu
kogu direktor võttis professoritelt sooviavaldusi vastu 
igal ajal ja igas kohas.*

Teaduskondadelt nimestikke saada polnud kerge. Raama
tukogu nõudis neid väsimatult - M i l  kirjalikult, küllA
suuliselt* Õigusteaduskond näiteks ei esitanud 1806t-1809*a. 
ühtki desideraatlde nimestikku. Morgenstern püüdis ise han~ 
kida kirjandust nende distsipliinide j&oks, mis professori
te poolt unarusse jäeti. Nii tellis ta omal algatusel 1804-,- 
1818,a, umbes 500 koidet juriidilist kirjandust.^

See osutus Morgensterall võimalikuks tema mitmekülgse
te huvidet suure aktiivsuse ja operatiivse tegutsemise tõt
ta, Usinalt jälgis ta teaduslikke ja kirjanduslikke ajakir
ju ning uusi aj&lehti, mis raamatukogusse saabusid: märkis 
välja uued teosed, asida vaja tellida. Tähelepanelik pilk 
leidis oksjoninimestikes ja erakogude kataloogides mõndagi 
vajalikku. Retsensioonidt milledest ta palju märkmeid tegi, 
aitasid teoste väärtust määrata. Ära kasutati ka iga võima
lus õppejõududega konsulteerida, olgu see siis ülikooli 
valitsuses, rektorif dekaanide või professorite juures,"

Ostusummade kulutamisel arvestati teaduskondadele ^/4ieelarvest, /4 jäi täielikult raamatukogu direktori käsu
tusse.

Raamatukogule oli ülikooli eelarves varutud 5000 rubla 
aastas, missugune summa kaugelt ületas Lääne-Euroopa üli
koolide kulutused raamatutele tol ajal. Sellest rahast aga 
sageli siiski ei piisanud. Eriti tekkis raskusi 1808.- 
1809,a., kui Napoleoni sõjad põhjustasid rahakursi languse. 
Raamatute hinnad tõusid. Kontinentaalblokaadi ajal tekitas 
transport suuri lisakulutusi, sest raamatuid tuli vedada

*'TRÜ TR KO, f. 4, nim. 1, s.-ü, 274, 1. 2.
^Sealsamas, s.-ü. 17, 1. 23-24.
^TRÜ TR KO, Mrg. DCI, üerrespandens, Bd. 6, S» 248.
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m d  kaudu. Morgenatemil õnnestus ai tael puhul välja kau
belda lisaassigneeringuid, eriti v&nekeelse kirjanduse su
re t sealseks.

Peamiseks aajandaaisviisiks jäi ikkagi eelarvesummade 
ratsionaalne ja läbikaalutud kasutamine. Morgenstern otsis 
fihelt poolt alati odavamaid ostuvÕimaluei ja teiselt poolt 
leppis raamatukaupmeestega kokku, et kas maksis neile hil
jem või nad hoidsid raamatuid paremate aegadeni. Peavarus- 
tajaks jäigi Kummer Leipzigis. Hiljem hakati võõrkeelset 
kirjandust telliaa veel Itaaliast ja Inglissaalt. Venekeel
set kirjandust hangiti 1805.a. alates Peterburist ja vähe- 
■al sääral Moskvast. Olikooli osa raamatukaupmehele (J.L.F, 
Gauger«, hiljem J.F. Meinshausen, A. Sticinsky), kellelt 
telliti küll perioodikat, ei saanud palju loota, sest ta 
kippus lünki jätma. Ettevõtlik raamatukogu direktor oskas 
ka professoritele ja oma sõpradelegi (näit. A.J. Krusen- 
stem) raamatute hankimise ülesandeid anda, eriti nende 
välisreisideks.

Tõhusaks komplekteeriaise allikaks kujunesid antikva
riaadid ja raamatuoksjonid. Morgensterni põhimõte, kasuta
da vÕiEalikult rohkem oksjoneid, tugines juba 1806.a. tähe-

Alepanekule, et oksjonilt saab raamatuid / 3  raamatukaupluse 
hinnaga. Hind tuli tegelikult veelgi odavam, kui arvestada, 
et oksjoneilt saadud raamatud olid harilikult köidetud.6
Juba 1805.a. rakendas Morgenstern põhimõtet mitte osta ter-

7veid kogusid, kui paljud raamatud neist juba olemas. Dub- 
lettide tõttu loobus ta näiteks A.W. Hupeli raamatukogu 
oa taisest tema pärijailt. Varem oli küll Hupel ise aüiinud 
oma raamatuid ülikooli raamatukogule,®

Raamatukogu dubletidkl kasutati otstarbekalt. Need müü
di 1808. ja 1812.a. oksjoneil ära. Saadud raha aga kulutati 
vajalike raamatute ostuks. Kui haridusministeerium raamatu-

6TRÜ TR КО, f. 4, nim. 1, s.-ü. 70, 1. 44.
^Sealsamas, s.-ü, 8, 1. 53 ja 57»
®Sealsamas, s.-ü. 18, 1. 52.
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kogu raaaatute müümise ära keelas, hakati dublette vahetu
seks kasutama.

Vahetust teiste ülikoolide ja teaduslike asutustega 
organiseeria Morgenstern teaale oaase agarusega. See algas 
vastastikuste annetuste vahetamisest. Morgensterail olid ju
ba Tartusse tulles laialdased isiklikud tutvused Saksa tea
duse, kirjanduse ja kunstiringkondades* Peatselt soetas ta 
neid ka Veneaaal ja Skandinaavias. Sideaete looaine tead
lastega ja eelkõige teiste raaaatukogude juhatajatega läks 
Morgensternil ladusalt* Anetliku kirjavahetuse kõrval saa
tis direktor isiklikult välja 100-200 kirja aastas. Juba
1818.a. oli Tartu ülikooli raaaatukogu Saksaaaa ülikoolide qvahetusühingu liige. Vahetus algas ülikooli loengukavadest 
ja programmidest* Varsti lisandusid neile dissertatsioonid* 

Kohapealeelt tsensuurikomiteelt nõutas Morgenstern 
Baltiaaade väljaandeid.

Morgensterni perioodiga on seotud ka enamik väärtue- 
likunaid annetusi Tartu ülikooli raamatukogule (prof* F* 
Giese pärandus, ?»K* Aleksandrovi kogu). Riiast õnnestus 
tal "välja rääkida" I.I.v. Esseni kirjade kogu*10 Paljud 
üksikannetused saadeti otse Morgensterni kätte. Pole päris 
aluseta arvata, et Morgensterni ja F.M. Klingeri sõprus tõi 
Tartusse ka Klingeri isikliku kogu (1848). Ja sama võib ole
tada F.L. Schardiuee autograafide kogu puhul (1856). Igata
hes oli Morgenstemil isiklik kontakt Schardiusega väheaalt 
1827.a. peale. Ka de la Gardle arhiiv oli juba 1825.a. kin
gitud Tartu ülikoolile.”11

Raaaatukogu kasvas Morgensterni juhtimisel jõudsasti.
1835.a. oil see fondide suuruselt Venemaa raaaatukogude 
seas Peterburi Avaliku Raamatukogu ja Teaduate Akadeemia 
Raamatukogu järel kolmandal kohal. Vene ülikoolide raamatu
fondide seia oli järgmine: Tartu 60473, Moskva 50712,
T̂Rt) TR КО, f. 4, nim. 1, s.-ü. 17, 1* 2p.
1®TRÜ TR КО, Mrg. DXCIII, Meine Beschäftigungen, Bd. 8,
S. 415.

11TRÜ TR КО, Mrg. DCI, Meine Beschäftigungen, Bd. 16,
S. 52.
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Kiievi 44474, Kaasani 29834, Harkovi 31435 Ja Peterburi 
21854 köidet«,12 Kui teiste ülikoolide raamatukogud täiene»
■id sageli ainult Juhuslike annetuste teel1^, siis Tartus 
oli 1818.a. lõpul 89# raamatuist ostetud Ja ainult 11# an
netatud.1*

Morgensterni lahkumisel 31« mail 1839.a* koosnes raa
matukogu 64776 köitest, neist 310 käsikirja, lisaks 5388 
maakaarti, gravüüri ja Joonistust; peale selle hulk disser
tatsioone Ja ülikoolide pr .*gramme .1 ̂

Mitte üksi raamatufondi suurus, vaid veelgi enam sel
le sisu pälvis Morgensterni kaasaegsete Ja hilisemate tead
laste tähelepanu Ja kiitust. Morgensterni põhimõtted raama
tute komplekteerimisel olid: raamatuid hinnata mitte aine 
käsitluse ulatuse, vaid teadusliku väärtuse Järgi; origi
naalteoseid eelistada tõlgetele, eriti ilukirjanduses; ilu
kirjandusest muretseda ainult seda, mis on otseselt vajalik 
Sppetööke; kesk- Ja algkoolide õpikuid mitte osta.1^ Teis
test olulisem oli tol ajal modernne, Göttingenis rakendatud 
põhimõte - osta esmajoones teaduslikuks tööks vältimatult 
vajalikku Ja hoiduda harulduste ostmisest, ülikool ei vaja 
rariteete, vaid teoseid "vom classischen Werth", kirjutab 
Morgenstern 1803.a.1'7 1806.a. ütles ta, et pööratakse vä
hem tähelepanu luksusväljaannetele sellepärast, et on vaja 
osta palju.18 Ent Juba 1805.a. oli ta teinud erandi, ostnud 
väikese kogu haruldasi loodusteaduslikke teoseid, mille hul
gas 3 mahukat käsikirjaköidet teaduses uusi teid rajava loo-
^2Journal de Saint-Petersbourg pulitique et litteraire,
1836, Ü81, p. 340.

1^Kaasani ülikooli raamatukogus näit. 1822.-1824.a. raama
tuid peaaegu üldse ei ostetud. - М. Андреев. Н.И.Лобачевскмй«- 
библиотекарь Каванского университета. - библиотекарь, 1949,
#> 2, с. 31.

14TRÜ TR КО, f. 4, nim. 1, s.-ü. 17, 1. 32p.
15B. Vigel, lk. 73-74.
Л Sealsamas, lk, 53»
17TRÜ TR KO, Mrg. DCYI, CarrespandenB, Bd.2, S.119-120‘
18TRÜ TR KO, f. 4, nim. 1, s.-ü. 8, 1. 85p.
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dusuurija Eonrad Geeneri originaaljoonistusi.1^ Osteti ka 
Ruhja pastor G. Bergmanni kogu, ais sisaldab 48 keeles piib
li esitrCSkka ja vaneaaid väljaandeid (1837)* Nii ei rakenda
nud Morgenstern ühtki printsiipi mehaaniliselt, vaid kaalu
tult ja otstarbekalt.

Suurt tähelepanu poõras Morgenstern ajakirjade puuduva
te aastakäikude ja jätkteoste köidete täielikule komplektee
rimisele. Jätkteoste saatmise kohta olid raamatukaupmeestele

20juhised ja ülesanded ette antud.
Morgenstern alustas Tartu ülikooli trükiste (Dorpaten- 

sla) täielikku kogumist. 1807.a. tegi ta ülikooli trükkal 
M.G. Grenziusele korralduse saata kõigist tema juures trüki
tud ülikooli väljaannetest 2 eksemplari raamatukogule21 ja 
oli ka edaspidi mures Tartu dissertatsioonide korrapäratu 
saabumise pärast.

Algul kavatseti moodustada omaette Baltioa fond (Saam- 
lung der Provinzialschriften; nimetatud ka Llvenlca- 
Curenica). 1806. a. hakati sellesisullsi pisitrüki
seid koguma direktori kabinetti.22 Järgmisel aastal aga õn
nestus ajalooprofessoritel raamatukogu direktorit veenda, 
et on parem asetada need raamatud oma kohale ajalooraamatute 
süsteemis.2  ̂ 1813.a. asus Ouronjca küll veel eraldi.2*

Kirjandust komplekteeriti harilikult ühes eksemplaris, 
kuid instituutide direktoreile soovitas Morgenstern insti
tuudi arvel osta palju kasutatavaid raamatuid ka sel juhul, 
kui neist ülikooli raamatukogus eksemplar leidus.2'* Niisu
gust eeskuju andis ta ise kunstimuuseumi direktorina. Klas
sikalist kirjandust hankis ta rohkesti oma isiklikku kogusse,
^SRÜ TR КО, f. 4, nim, 1, s.-ü. 8, 1. 57p.
20L. Constantin. Bibliothekonomie, Leipzig, 1840, S. 95,K. Morgensterni ääremärkus.
21TRÜ TR КО, f. 4, nim. 1, s.-ü. 71, 1. 3.22Sealsamas, s.-ü. 70, 1. 14.
^Sealsamas, s.-ü. 71, 1* 129.24Sealsamas, s.-ü. 81, 1. 18 ja s.-ü. 82, 1. 29.
25TRÜ TR КО, Mrg. DCX, Correspondenz, Bd. 6, S. 333 u. 345.
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ülikooli raamatukogus seda dubleerimata.
Raamatufondi avamiseks läks vaja head kataloogi. Mor

gens te m i  kirjast asekuraator Ungern-Stemberglle26 pais
tab, nagu oleks viimane kavatsenud raamatukogus sisse sea
da alfabeetilist kataloogi. Morgenstern oli Halle ülikooli 
raamatukogu kasutajana tuttav sealse alfabeetilise kataloo
gi puudustega ja valis Tartu Jaoks Göttingeni eeskujul süs
temaatilise, koostamiseks küll raskema, kuid kasutamiseks 
otstarbekama kataloogi,2^ Liigltusskeem leiti Ch.G. Schüt- 
*i Ja G. Hufaiandi alustatud ning J.S. Erschi poolt Jät
katud "Allgemeines Repertorium der Literatur" bibliograa
filise süsteemi näol. Sellel 18. Ja 19. saj, vahetusel 
populaarsel liigitusel oli positiivne lBhtekoht - püüe 
Jaotada teadusi uuritava objekti seisukohast. Süsteem gru-О Qpeeris eraldi teadused inimestest Ja teadused loodusest. 

Süstemaatilist raamatkataloogi koostati alade kaupa 
kahea Järgus - algul üldiselt, siis töötati ümber detai
liseeritud. Kataloogimisest, mis oli raamatukogu sekretäri 
töö, organiseeris Morgenstern osa võtma õppejõude, üliõpi
lasi Ja isikuid väljastpoolt ülikooli. Ta ise vaatas kõik 
kataloogiköited läbi, tegi parandusi Ja täiendusi.

Süstemaatilisele kataloogile lisati alfabeetiline loend, 
mida kokkuhoiu mõttes tehti ka teistes raamatukogudes alfa
beetilise kataloogi asendamiseks.

Morgenstern kavatses lasta kataloogi trükkida, sest 
trükikataloog kergendanuks plaanipärast komplekteerimist Ja 
raamatukogu tervikluse Jälgimist,2*̂ Rahapuudusel Jäi see 
siiski teostamata.

Kui paljudes teistes raamatukogudes seisid raamatud mi
tu aega kataloogimata, siis tänu Morgensterni järjekindluse-
26TRÜ TR KO, f.4, nim. 1, s.-ü. 165, 1. 67-68,
^Sealsamas, s.-ü. 26, 1. 42p.
28Е.И. Шамурин. Очерки по истории библиотечно-библиографической 
OQклассификации. Т. I. М., 1955, с. 265.ü TR КО,Mrg. DCH, Carrespendenz, Bd. 5, S.446.
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16 ja organiseerimisoskusele kataloogiti Tartn ülikooli 
raamatukogusse sissetulnud raamatuid pidevalt, Kataloogima-
ta jäi ainult osa dissertatsioone 3% bro&üüre,

Morgensterni ajal koostatud katalooge kasutati raama
tukogus kuni 18?2„a,, ail rajati uus süstemaatiline kata
loog* (Alfabeetilise üldkataloogi algus kuulub 1839. aas
tasse*) Kohakataloogina on Morgensterni alustatud kataloog 
kasutusel tänapäevani. Raamatud polguta® Morgenstern ran
ges vastavuses süstemaatilisele kataloogile, nagu tehti 
Göttingenis Ja nagu soovitas Saksa raamatukogunduse teoree
tik F, Ebert.

Morgenstern nõudis alati, st raamatukogusse saabunud 
raamatud antaks kiiresti lugejate kasutusse, Uusi raamatuid
võie esimese 4 nädala Jooksul koju laenutada ainult vastavaxneriala professorile,■* Pidi olema selge vahe raamatute ve~

ЪЛhei, mis on alati kohal Ja mida valje laenutatakse,' Mor
genstern toetas seisukohta, et raamatukogu, vähem välja lae- 
nutaks Ja võimalikult kaue» avatud oleks* Mitmel pool mujal 
oli olukord vastupidine» Tartu ülikooli raamatukogu oli ava
tud õppejõududele iga päev 5 tundi, üliõpilastele Je teiste
le lugejatele kaks päeva nädalas š 2 tundi.

Raamatukogu oli avalik, sest teda võisid kasutada ka 
isikud väljastpoolt ülikooli Ja koguni väljastpoolt Tartut, 
Aga võõrastele laenutati ainult ülikooli valitsuse loal. 
Seda võimalust kasutasid näit. A.J. Krusenstera, A.W.Hupel, 
o.w. Masing, J.H. Hosenpläntsrj K, Xnorringf P*J. Wiedemann 
Jt, Samal ajal keelasid mõned vene ülikoolide raamatukogud
kategooriliselt teoseid laenutada väljastpoolt ülikooli isi- lpkuile." Kaasani ülikooli raamatukogu avati võõrastele al~ 
les 1826,a. N. Lobatäevski ettepanekul.

^TRÜ TR КО, tl 4, nim, 1 r s.-ü, ?0, 1. 8»
^ L . Constantin. Bibliothekonomie, Leipzig* 1840, S»'1Ö5,

K. RõrgensTemi ääremärkus.
32К.И. Абрамов ж B.S* Васильченко, История библиотечного дела в СТХГТдо 1917 г0даТ;"¥.;'Т959, с. ^8«

Андреев . Н.й, Лобачевский - библиотекарь Казанского 
университета. - Библиотекарь, 1949, № 2, с, 32-33„
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Kuna raamatud asetsesid avariiulitel, siis, vaatamata 
Morgensterni nõudlikkusele, esines ikkagi raamatute rikku
misi, kadumisi ja registreerimata väljaviimist. Ülikooli 
juhtkonnal oli kord isegi kavatsus raamaturiiulitele uksed 
ette teha, mida aga direktor ei paistnud eriti toetavat. 
Tegemata see jäigi.

Raasaatukogu kasutamine oli üldiselt elav ja raamatuid 
laenutati Morgensterni enda andmeil Tartus hoopis rohkem 
kui mujal.

Paljud ülikoolide raamatukogud kiratsesid 1 9 » saj. 
esimesel poolel viletsate ruumide tõttu. Morgenstern aga 
vaimustus 1803®a. Tartu endile toomkiriku varemete juures 
vaate avarusest, puhtast ja kuivast õhust. Ta lootis seal 
näha üht Põhjamaade huvitavamat raamatukoguhoonet. Ja ei 
pettunud, Prof. Krause projekteeris ja ehitas, silme ees 
Zürichi linnaraamatukogu^, juhendiks Morgensterni nõuan
ded. 1807.a, valminud hoone ruumide kaunistamiseks toodi 
Peterburist muuaade kujud ja teadlaste ning kirjanike
kipsbüstid. Nii sai Tartu juba varakult teistest Venemaa35ülikoolidest parema raamatukoguhoone ja sisustuse. ' Hoone 
korrashoid, kütmine ja valgustamine tolmus kindlate eeskir
jade järgi. Fondide hoidmiseks köeti ruume ka suvel vihmas
te ilmadega, tuulutati, kui 6hk oli selg© ja kuiv. Harkovi 
ülikooli raamatukoccu näiteks oli talviti vahel hoopis küt- 
mata ja lugejaile suletud.

Raamatukogu töö üldisel organiseerimisel lähtus Mor
genstern ainujuhtimise printsiibist, mida on pandud tema 
endajumaldamiee ja edevuse arvele. Ta ise püüdis oma ainu- 
valitsemist õigustada konsekventsusega. Ja vist mitte päris

^TRÜ TR КО, Mrg. CCCXIb , Fahrt nach Langenau ..., S. 90.
35H.П. Никитина • Из истории возникновения и развития сети библиотек в высшем учебном заведении. - Труды Научной биб' лиотеки СГУ, вып. 3, 1964, с. 49. 
^6Там же, с. 51.
^Б. Vigel, lk. 96.
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põhjuseta. Ta cli raamatukogukomisjoni vastsr58, kuigi käsi
raamatud seda soovitasid. "Bi sobi ülikooliraamatukogusee/  
ütleb Morgenstern oma kogemus te põhjal 1840,ä,^ Saksa raa- 
matukogude organisatsiooniliseks puuduseks 18» saj. lõpul 
ja 19* saj, algul oligi raamatukogukomisjonide võirautseal- 
м .  Sellepärast ■sflib Tartu ülikooli raamatukogu organi
seerimise perioodil Morgensterni juhtimisstiili õigeks pi
dada. Kui õigusteadlased .ja teoloogid nõudsid suuremaid 
Sigusi raamatukogu komplekteerimisel ja kataloogi korralda» 
misel, k&itses Morgenstern oma seisukohti ja tegutsemist 
faktidega põhjendatult. Täpsuse, korraarmastuse ja nõudlik« 
kuse pärast tuli küll vahel pahandusi te üksikute õppejõu
dude ja kaastöötajatega, ülikooli jahtivate instantsidega 
(ülikooli valitsus ja nõukogu), kellest suurel määral sõl
tus raamatukogu hea käekäik, oli Morgensterail tihe kontakt. 

Töötajate ülesanded ja kohustused olid rangelt fiksee
ritud ning direktor nõudis nende järjekindlat täitmist. Kui 
Göttingeni, Halle jt. eeskujude järgi aktsassistide (üll- 
õpllas-praktikantiäe) rakendamine osutus praktikas ebaots
tarbekaks, taotles Morgenstern visalt selle asooduse likvi
deerimist, kuni saavutaski nende asemel koosseisulise ametni
ku koha. Ta seisis alati selle eest, et raamatukogusse võe
taks ametisse ainult kõige tublimaid ja suurte teadmistega 
töötajaid. Dr. jur* A. Fabriciust, kel olid mõjukad toetajad, 
eksamineerib Morgenstern bibliograafias ja raamatukogunduses

bA1,5 tundi ja valis raamatukoguhoidja abi kohale ikkagi Tar
tu linna arhivaari W. Thrämeri! Ise töötas ta aega, jõudu ja 
tervist säästmata, tungides raamatukogu asjaajamisse kuni de
tailideni. 1812.-1817.a, kandis direktor ise ka asetäitja 
koormat, loovutades selle palga (500 rbl, aastas) raamatuko
gule raamatute ostmiseks. 
ts  ̂Tartus moodustati ljaamatukogukomisjon 1855«a,, kui raamatu

kogu direktori koht oli minetanud endise tähtsuse.
^°L, Constantin. Bibliothekonomie. Leipzig, 1840, S.99,

K, Morgens-fcerni ääremärkus.ii 0J. Vorstius. Grundzüp;e der BibliotheksReschichte. Leipzig,
1955T57-S5.

^TRÜ TR KO, Mrg. DC, Meine Beschäftigungen, Bd. 15, S.14,
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Asjaajamises oll Morgenstern pedantsuseni täpne. Kõik 
kirjutati üles, kõigest Jäeti koopiad, "Aktipärane avalik
kus kuni pisima detailini on ainu asjaajamise oeimene põ
himõte Ja peab selleks Jääma", ütle» ta.*2 Igal ajal pidi 
olema võimalik professoritele aru anda, kuidas Ja kui kau
gel on nende poolt esitatud tellimiste käik. Seati sisse ka 
annetajata nimestik (aida raamatukogu Jätkab praegugi). Oma
päraseks näiteks Morgensterni Juhtimisstiilist ja väärtus
likuks uurimismaterjaliks tänapäevale on 1806,-I8?9»a, pee« 
tud "Schriftliche Verfügungen des Bibliothek-Direktors an 
den Bibllothek-Sekretaire**, ühtekokku 61 mahukat köidet*4"

Morgensterni laiast tegevussfäärist ei jäänud välja ka 
raamatukogu tutvustamine. Tema kirjadest selgub, et ta üli
kooli professoritel® kõneles raamatukogust, Tartusse sõit
nud teadlastele, kunstnikele ja kõrgetele külalistele tut
vustas ta meelsasti oma lemmikasntust, hoolitsedes aegsasti, 
et käsikirjad, vaselõiked ja muud haruldused oleks näitami
seks kogutud direktori kabinetti.

Raamatukogu tegevuse ja fondide tutvustamiseks aval
das Morgenstern mõned artiklid ja kirjutised. Ulatuslik 
töö - raamatukogu annaalid, mis tal juba 1808.a. aeeles 
mõlkus ja ka hiljem korduvalt, eriti pensioniaastatel, päe
vakorral oli, jäi siiski ainult arhiivimärkaeteks päeviku 
lehekülgedel.

Ka Tartu ülikooli väljaannete bibliograafia koostamise 
mõtte tõstis üles Morgenstern, 1808.a. välisreisil viibides 
kirjutas ta ülikooli nõukogule: Välismaal küsitakse, miks 
Tartu ülikoolilt nii vähe trükis ilmub? Kui nimetada ilmu
nud töid, selgub, et isegi nende pealkirju ei tunta. Mor
genstern teeb samas kirjas ettepaneku, et teaduskonnad koos
taksid oaa töödest bibliograafilised nimestikud. Tema on

*2TRU TR КО, f. 4, nim. 1, s,-ü. 71, 1. 49.43̂Sealsamas, s.-ü, 70-130,
**TRÜ TR КО, Mrg. DCI, Meine Beschäftigungen, Bd. 16,

S, 1-62,
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valmis neid redigeerima ja avaldamiseks saatma mõnele kir
janduslikul© ajakirjale või a j a l e h e l e . ^

Nagu teistelgi raamatukoguhoidjatel tol ajal, ei olnud 
ka Morg3ixöterail raamatukogualast kvalifikatsiooni. Küll 
aga olid tal laialdased huvid, hea mälu, paljude võõrkeelte 
oskus, entsüklopeediline eruditsioon ja kirjanduse tundmine, 
terav pilk ning rohkesti entusiasmi. Et ta luges hoolega 
erialast kirjandust, tõendavad märkused päevikus ja raamatu
kogunduse käsiraamatute isiklikes eksemplarides. Raamatuko
gunduse teoreetikutest hindas ta eriti F. Eberti seisukohti 
ja luges korduvalt tema teost "Die Bildung des Bibliothe
kars" (Leipzig, 1820).

Oma reisidel ei jätnud Morgenstern kunagi kasutamata 
võimalust tutvuda teiste raamatukogude tööga. Päevikud, rei- 
simärkmikud ja isegi kirjavahetus toovad ülevaatlikke, aga 
kohati üsna detailseid andmeid ja ka kriitilisi märkusi pal
jude raamatukogude kohta, 1808.-1810.a. välisreisil viibis 
ta Weimari hertsogi, Dresdeni kuninglikus ja Göttingeni üli
kooli raamatukogudes ja Zürichi linnaraamatukogus. Venemaa 
raamatukogudest tundis te hästi Peterburi Avalikku Raamatu
kogu, Eredaks eeskujuks oli ja jäi muidugi Göttingeni üli
kooli raamatukogu ja eriti selle direktor professor Ch. G. 
Heyne, kelle taoliseks Morgenstern ihaldas saada.

Morgensterni kui raamatukoguhoidja tööd üle vaadates 
tuleb nõustuda tema enda hinnanguga, kui ta oma mitmetahuli
sest tegevusest kõige tähtsamaks pidas raamatukogu direktori 
ametit. E. Vigel, kes on Morgensterni komplekteeritud raa
matufondi põhjalikult analüüsinud, jõuab järeldusele, et Mor- 
gensternil õnnestus "kujundada raamatukogust süstemaatilise 
ja järjekindla valiku kaudu harmooniline tervik, kus oli 
esindatud teaduste alal kõik, mis oli põhjapanev ja väärtus
lik Samal ajal mujal (näit. Kaasanis ja Vilniuses) kip
pus teoloogiline kirjandus varjutama teisi alasid,

^ TRÜ TR КО, Mrg, DCVIII, Correspondent, Bd. 4, S. 73-74. 
^ TRÜ TR КО, Mrg. DXXXVI, Gedanken, Bd. 2, S. 97.
47E.Vigel, lk. 96.
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Vittes eeskujusid Saksa ülik*elideet ja samal ajal nen
de rlgu Yältides, suutis Morgenstern Tartu raamatuk•gust 
teha eeskuju Vene ülikeelide raamatukogudele.

Morgensterni-aegne Tartu ülikooli raamatukogu oli Ve
nemaa ülikoolide raamatukogude seas esimesi. Oma fondide 
koostise ja lugejaskonna kaudu mõjustas ta kogu provintsi 
kultuurielu <?a lähendas Tartut Vene kultuurikeskustele. 
Tartu ülikoolile oli õnneks , et raamatukogu direktoriks sai 
Morgenstern ja et Morgenstern jäi kohale nii paljudeks aas
tateks.

Peale raamatukogu suure populaarsuse, mida tõestab 
tolle perioodi memuaarkirjandus, pärandas Morgenstern oma 
järeltulijaile laialdased sidemed raamatukauplustega ja ti
heda vahetusvõrgu.

Tänapäeval viivad eeskujuks olla aitte ainult Morgen- 
stemi rajatud komplekteerimise traditsioonid ja raamatuko
gudes hädavajalik järjekindlus too organiseerimises, vaid 
ka tema oskus õppejõude aktiviseerida raamatukogu kasuks. 
Tema poolt tegemata jäänud Baltica fond, trükikataloog ja 
ülikooli bibliograafia said teoks 100 ja 140 aastat hiljem, 
raamatukogu põhjalik ajalugu ootab aga veel praegugi koos
tajaid.

Morgensterni töö Tartu ülikooli raamatukogus lubab te
da asetada niisuguste kaugelt üle oma ajastu ulatuvate raa
matukoguhoidjate kõrvale, nagu olid seda N. Lobatževski 
Kaasanis ja G« Groddeck Vilniuses.
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K. MORGENSTERNI TEGEVUS TARTUS KUNSTITEOSTE 
KOGUJANA JA KUNSTI MÕISTMISE IEVITAJANA

N. R a i d

Karl Morgensterni nimega on peele Tartu ülikooli raa
matukogu lahutamatult seotud ka ülikooli muuseum, 1803*a. 
põhikirja (statuudi) kohaselt pidi muuseumi direktoriks 
saama kunstiajaloo ja esteetika professor. Selle ametikoha 
esimeseks täitjaks eai K. Morgenstern.

Juba õpilasena oli teda Magdeburgis haaranud võimas 
igatsus tõelise, hea ning kauni järele г teaduse ja kunsti 
võlud olid saanud vastupandamatuks. Selliselt kirjeldab 
auväärne professor Morgenstern ise oma noorusaega enda 50.Лdoktorijuubeli kõnes 1844.a. Magdeburgis alustas ta gra
vüüride kogumist ja jätkas seda harrastust Banaigis, Ha
ruldasemad neist vaeelõigetest andis ta hiljem soodsate 
hindadega Tartu ülikooli muuseumile, nende hulgas Venezia- 
no, Rembrandt!, van Everdingeni jt. tood. Tartu õppejõuna 
jätkas K. Morgenstern oma e r a k o g u  täiendamist ostu
dega Leipzigi oksjoneilt, raamatukauplustest ja oma välis
reisidel, nii et tema korteri ruumid olid kunstiesemetega 
lausa üle kuhjatud. Nende hulgas aitavad orienteeruda Mor- 
genstemi enda käega kirjutatud kataloogid, milles ta kuns
tikogu üksikteoseid liigitab üldpealkirjade alla ianri, 
tehnika või kunstnike päritolu järgi. Vaselõigete kataloog 
jaguneb järgmistesse alaliikidesse: reprodutseerivad lehed 
portree-, ajaloo- ja žanrimaaIidest, maastikud, maalilised 
_

Auch ein Vortrag an der Festtafel eines Funfzigjaehrigen
Doctorjubilaeums. Dorpat, 15. Mai 1844. Dorpat, 1844.
Kupferstichsammlung von Karl Morgenstern. Verzeichnet 1838-
1840. Käsikirjaline kataloog, 100 lk. - TRÜ TR КО, Mrg.
526.

2
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vaated, loomi ja lilli kujutavad lehed, puulõiked jn®. Neid 
liigitab ta omakorda rahvusliku kuuluvus© järgi itaallaste 
(eraldi Raffaell), sakslaste, madalmaalaste, prantslaste ja 
inglaste teosteks. Morgensterni graafikakogu sisaldas üle 
1 7OO lehe* Selles leidus ka Tartus tegutsevate Balti kunst
nike C. Senffi, E. Hau ning F. Sohlateri toid ja F, Maydel
li joonistusi,

Veelgi ülevaatlikuma pildi Morgenstern! kogumisklre 
ampluaast annab tsiae kataloog, mis sisaldab temale kuulu
vate maalide, joonistust©¥ amntide ja muude kunstiesemete 
loetelu.-^ Sell© alajaotused toovad kujukalt silme ette ruu
mid professori isiklikus majas T’anal (praegu Ülikooli) tä
naval „ mille ta ostis prof. J.W* Kräuselt ja kus elas 1850,- 
1852.a. Saalis rippus ligi 50 ( 0  maali firenze, bologna, 
rooma, saksa ja hollandi koolkonna meistrellt. Neile lisan
dusid teosed kahes raamatukogutoas (all ja ülal), sinises 
kabinetis, söögitoas, lillas ülemises toas, sinna viivas 
trepikojas ja õuepoolses eestoas, kokku 122, Nende hulgas
F, Gareisi^ ja G*v. Kügelgeni^ õlimaalid K. Morgensternistfsaalis ja D. Caffee ' maalitud Morgensterni pastellportree 
sinises kabinetis . Eksponeeritud joonistusi oli 50, 72 
säilitati mappide vahel. Esimeste seas oli ka J.W. Goethe 
kaka Sitsiilia, maastikku 1787.a*, millised Morgenstern oli

7omandanud 1814. aastal oksjonilt Geras,'
Läinud sajandi alguse innufcaile kunstikogujaile oli 

omane huvi igasuguste tähelepanuväärsete looduslike esemete 
— — — -
^Gemälde und Zeichnungen, Münzen and Münzpasten, Daktylio- 
thek etc. (s.a.). Käsikirjaline kataloog, 92 lk* - xEÜ 
TR КО, Mrg. 525,
^Franz Gareis ('1775-1805) maalis Morgensterni portree Dres
denis viibides 1798.a. - TRÜ TR КО, Mrg. DXCI, Meine Be» 
schäftigungen, Bd, 6, S. 295.

■'’Gerhard v. Kügelgen (1772-1820) ajaloo- ja portreemaalija, 
maalis Dresdenis Morgensterni portree 1808.-1809.a*

^Daniel Caffee (1756-1815) pastellmaalija, alates 1?95-a. 
elas Leipslgis, kus maalis 1798»a, Morgensterni,
L. Peep, J.W, Goethe joonistused Tarttis, - Kultuur ja 
E1u7”T969, nr« 5, lk. 40-41,

7
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ja kunstkäsitöö vastu. Nii leiame ka Morgensterni kogust 
tema vanaisa lauakella (J, Metzgeri töö 1564.a.), rooma mood
sat mosaiiki, punasest savist antiiklambi (kunstnik T.Neffi 
kingitus, ostetud Herculaneumist) ja isegi 5 Morgensternide 
perekonna pilti dagerrotüüpias. Tube kaunistas veel paarküm
mend kujukest ja büsti, mille hulgas olid peale Homerose, 
Cicero ja Sokratese ka Nikolai I ja tema abikaasa Aleksand
ra Fjodorovna büstid.

Suurema osa oma isiklikust kunstivarast pärandas Mor
genstern 1852.a. koos raamatukoguga ülikoolile, kus seda
praegugi pieteedikalt säilitatakse. 1868.a. trükiti selle3kohta kataloog, ühest professor Morgensterni varasest 
märkmest selgub, et tema enda loodud on asjaarmastaja-tööd 
("Dilettantenversuche") kriidi, seepia, tuži ja pastelli
ga. 1353. ja 1856.a. anti ülikooli kunstimuuseumile üle 
selle endise direktori vaselõiked, mündid, medalid, gemmide

Qkoopiad, joonistused, kuna maalid jäid tema lesele "ad 
dies vitae".

Morgenstern omandas kunstiesemeid paralleelselt nii 
endale kui ka ü l i k o o l i  m u u s e u m i l e  ja 
praegu on võimatu kindlaks teha, kuhu paremaid ja hinnalise
maid, Tema erakordselt hea haridus, vanade ja uute keelte 
oskus, organisatoorsed võimed, järjekindlus ning töökus või
maldasid tal kujundada ülikooli muuseumi suurearvuliseks 
kunstikogude juba tema eluajal.

Ülikooli muuseumi asutamise põhikapitaliks määrati üli
kooli nõukogu poelt 7. aprillil 1803.a. 8000 rbl.1C Otseko
he hakkas Morgenstern temale omase energiaga muuseumi komp
lekteerima ja see jäi tema tõsise buvi orbiiti tervelt 34 
aastaks. Loodava asutuse eesmärgiks pidas ta esteetika ja 
kunstiajaloo õpetamise näitlikuks muutmist. Esemete muretse
misel oli tema põhimõtteks osta omal alal silmapaistvat, 
ilusat, mingil moel tähtsat või iseloomustavat. Esimene ost,

Lähemalt vt, käesolev kogumik, lk. 87,
C)RAKA, f. 402, nim. 3, s.-ü. 1160, 1, 381, 393.

10RAKA, f. 402, nim. 5, s.-ü. 21, 1.1, 8,

6"' 3
u



»ills kefcta on säilinud kirjalik dokument - arve 20 rbl, 
peale 10« oktoobrist 1803.a. - tehti Riia gravüürikaupae- 
helt Andres Rislla'lt.^1 1804.aasta novembri lõpuni oli 
hangitud kunstimuuseumile seitset liiki varasid.^2 Arvuli
ses ülekaalus olid gravüürid, puu- ja vaselöiked ning lito
graafiad, Snamus 200-st vaselõikest oli itaalia meistrite 
saalid© (Raffael, Michelangelo, da Vinci, del Sarto, Cor
reggio jt.) järgi. Umbes 1000 lehte gravüüre leidus üksik- 
lehtedena sappides ja vihikutes - 50-s erinevate mõõtmete- 
ga köites. Nende hulgas oli tolleaegseid tuntud ülevaate
teoseid} mis tutvustasid Euroopa konstikogusid ("Galerie de 
Dresde**, "Galerie du Mus6e Central de Prance", "Annales du 
Mus6e par Landon") ja kuulsate üksikkunstnike loomingut 
("The School of Raphael", "Lea Portraits de Holbein par 
Bartolozzi", "Fuessli").

Erilist huvi osutas K. Morgenstern originaalmaalide ja 
’-jeanlstuste vastu; 1804. a». oli kogus juba 9 saksa kunstni

ke joonistust (Birmann, Oeser, Schnorr, Zingg, Nahl jt.")ja 3 
originaalmaali (Courtois de Bourgignon, Mechau). 1805. aasta 
algul saabusid Raffaeli ja A. del Sarto madonna-maaIide koo
piad prof. H. Meyerilt Weimarist ja G. Reni "Cenci" koopia 
Bury'lt Berliinist.

1804.a. olemasolevate müntide ja medalite üsna suurest
Л ъarvust (^750) moodustasid lõviosa antiiksed (679 tk.).

Muide - Kuressaare koolide inspektor J.W.L. v. Luce kinkis 
muuseumile Saaremaalt leitud 17 rooma pronksmünti, Võrumaa 
praost J.Fh. ▼. Roth (kes juba 1801.a. oli Kanepisse asuta
nud esimese kihelkonnakooli ja hiljem külakooli talulastele) 
annetas 53 vene raha.

Klassitsistliku perioodi huve iseloomustas muuseumile 
antiiksete gemmide koopiate hankimine. Peale selle koguti
^TRÜ TR КО, Msor. 1062, Extract aus dem Schnurbuch des 
Museums der Kunst bey d. Königl. Universität zu Dorpat, in betreff der für dasselbe gemachten Auszahlungen, seit 
dem 10. Oct. 1803, 52 S.

12RAKA, f. »02, nim. 4, «.-ü. 70, J. 32.
155 kreeka ja ~650 rooma hõbemünti, 24 pronksmünti.
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▼eel mitmesuguseid kunstipäraseid esemeid: oonüksist kaane, 
pronkskujukesi ja isegi kaks maaliliselt grupeeritud lille
kimpu pottides klaasi all (inglase 0» Jones'i too).

Kuuest klpsfiguurist polnud küll ükski silmapaistev,
Iraid nende arvu lootis Morgenstern suurendada Beterburi 
Kunstide Akadeemialt tellitavate antiikskulptuuride kips- 
tõmmistega.

Seoses kunstimuuseumi varade kiire kasvuga tekkis va
jadus neid kuhugi paigutada Ja nähtavale seada, Morgenstern 
nõustus selleks otstarbeks üürima oma korteri saali. Vastav 
ettepanek kinnitati ülikooli nõukogu poolt augustis 1804.a.1** 
Ruum asus raekoja kõrval nn, vanas ülikooli hoones Suurturu 
ja Rüütli (Nõukogude väljaku ja 21, Juuni) tänava nurgal, 
kus Morgenstern elas aastail 1803-1830, 1805. aastal olid 
kunstimuueeumi esemed juba kolmes toas ning professor näi
tas neid oma esteetika- ja arheoloogialoengutel, Väikese 
saali seintele oli riputatud 60 gravüüri, selle kõrval asu
vasse nn. rohelisse kabinetti 39 originaaljoonistusi ja 
-maali ning väikesesse raamatukogutuppa 20 portreed (1807.a.).

Kuigi ülikooli muuseumi aastaeelarve oli algul 1300 
assignaatrubla, kärbiti seda ja 1810, aastast alates jäi jä
rele vaid 860 rbl. Seda oli ostude tegemiseks vähe ja Mor
genstern haldas muuseumi kokkuhoiu mõttes ilma alatise abi
liseta, pühendades selle korraldamisele palju aega ja vaeva. 
Süstemaatilise kataloogi kirjutamist alustas ta juulis 1808, 
kusjuures tal oli abiks üliõpilane J.H, Iversen (hiljem güm
naasiumi joonistusõpetaja). See kolmeköiteline mahukae hele- 
rohelisse kalinguri köidetud nööriraamat oli Morgensterni 
käes kuni 1837.a, maikuuni ning tema ametijärglased on sinna 
sissekandeid teinud kuni 1872. aastani. I köites on vaselõi- 
ked1 ,̂ II - mündid16, III - maalid, joonistused jt.
^ V aKA, f. 402, nim. 5» s.-ü, 55, 1* 1.
1^Verzeichniss des Museums der Kunst der Kaiserl. Universität zu Dorpat, angefertigt von dem ersten Sammler und Director dieser öffentlichen Anstalt Karl Morgenstern, Bd,1, Kupferstich-Sammlung, Dorpat. 1808, 348 S, - TRÜ Klassikalise Muinasteaduse Muuseumi (Kl MM) arhiiv, f.1,s.-ü. 1.
1®Dass., Bd.2, Münzen. Dorpat, 1808, 340 S’, - Kl MM arhiiv,

T 0 Л j s #“U• 2«
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kunstivarad-*^.
Oaa välisreisil a. 1808-1810 külastas Morgenstern 

Prantsusmaad, Šveitsi ja Itaaliat, tehes oste niihästi muu
seumile kui ka raanatukogule, Tartusse saabus ta veebruari 
lõpul ja korraldas siis kunstimuuseumi üleviimist vanast
ülikoolimajast praeguse peahoone II korrusele, aula kõrva-

Л вle Jakobi (V. Kingissepa) tänava poole. Morgensterni loov 
organiseerimistelent avaldus eriti muuseumi komplekteerimi
sel, Selleks peetud laialdast kirjavahetust sisaldavad 2
kvartformaadis köidet, kokku 325 lehekülge kirju, pakkumisi 19ja arveid, 7 Morgenstern pidas isiklikuks tarbeks veel kol~

20mandat lisaraamatut , kuhu ta väga üksikasjalikult märkis 
muuseumile tehtud ostud ja sinna saabunud kingitused. Tihe
daim ja ulatuslikum kontakt oli leipzigi kunstikauplustega, 
kast osteti maale, gravüüre, joonistusi ja gemmide koopiaid 
an, daktülioteekides (raamatukujulistes pappkarpides). Äri
dest olid olulisemad C.C. Rost ja Oo aastail 1802-1805 
(kirju 37, arveid 21); F.G. ja E. Rummer a. 1805-1837 (?4 
kesti raamatuid, eriti väärtuslikud kunstJ.ajaloo-teosed: 
Stellway "Monogrammisten-lexicon" jmt,)2"', J.A.G. Weigel 
a, 1804-1824. Tellimusi täitsid teistegi saksa linnade - 
Berliini, Götha, Ranau, Karlsruhe, Königsbergi, Mannheimi, 
Müncheni - kunstikauplused. Peterburis varustas muuseumi 
V. (Sräffi äri a. 1820-1835 (medalikunstnik P. Tolstoi 1812. 
a. Isamaasõja sündmusi jäädvustavad allegoorilised bareljee
fid). Oluline osa oli äridel Riias (C.J. Hartman, J,Lange),
ТЧ------------'verzeichniss des Museums der Kunst der Kaiser1. Universi
tät zu Dorpat, angefertigt von dem ersten Sammler und Di
rector dieser öffentlichen Anstalt Karl Morgenstern. Bd.3, Gemälde und Handzeichnungen; Daktyliothek; Arbeiten... in 
Marmor...; Gypsabgüsse... Dorpat, 1808-1837, 410 S. - Kl MM arhiiv, f. 1, s.-ü. 3.

18Die Kaiserliche Universität Dorpat, Denkschrift zu ihrer
25 Feier des 12. Dec, Dorpat, 1827 ja RAKA, f. 402, nim,
4, s.-ü. 231, 1. 32.

^TRÜ TR КО, Mrg. 522, Belege und Notizen für das Museum... im J. 1803 bis zum Jul. 1808; TRt) TR КО, Mrg. 523, Dass,, 
Bd. 2, 1809-1836.

20 ,iuns?R1 Accessions-Katalog des Museums der
>
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Tallinna# (F«?.Кeaegarten) ja Tartua (J.L.Ganger, ülike«*li 
raamatukaupmees, tema järglane -T.F. Meinshausen, C.A. Erlü
ge), Peals aelle kasutas Morgenstern itaallastest rändkaup
meeste teeneid (kipskujud), Tartu kullassepa R. Eckerti abi 
väärismetallist müntide ostmisel ja kaalumisel (а. 1824- 
1836). Ts ostis muuseumile ka kohapeal tegutsevate kunstni
ke (C. Senffi, A. Hageni ja J.W. Krause) töid. Morgensterni 
poolt tellitud raamatud ja kunstiesemed saabusid meritsi lä
bi Lüübeki või Riia, kuid sageli ka maanteid pidi preisi 
voorimeestega Poola kaudu. Riia kaupmees Mart Pander kor
raldas sealt ostude edasisaatmise Tartusse hobustega.

Ülirohkete tutvuste ja isiklike sidemete tõttu mõjuka
te teadlastega Vene- ja välismaal, sai ta eseiseid sageli vä
ge. soodsa hinnaga vBi isegi tasuta*

Rohkesti sai smuseum ka kingitusi: valitsuselt а» 1825“ 
1837 H  korral Venemaa aardeleide (hõbe kangides või münti
des), Peterburi Teaduste Akadeemialt 1838.a, 317 aünti ja
Tsensuurikomiteelt a. 1823-1827 annetusi 19 juhul. Kollekteop©lonääridest kinki ja te*' * pikk loetelu osutab Morgensterni 
võimet nakatada paljusid ülikoolis ja Väljaspool seda huvi
ga muuseumi vastu, kaasa tõmmata selle täiendamisele. Mor
genstern hooldas kõiki kunstivarasid äärmise kohusetundlik
kusega. Revideerimistel (1819, 1821, 1827 ja 1836.a.) oli 
muuseum alati täiesti korras. Mainitakse vaid kahetsusega, 
et ruumikitsikuse tõttu pole võimalik kõike eksponeerida 
(näit. gravüüre). Tunnustusena kõlab lause "Das Ganse zeug
te von der besonderen Vorliebe, welche der Herr Director23dieser Sammlung... gewidmet hat..." K. Morgensterni ajal 
toimunud juurdekasv on eriti täpselt märgitud pärast 1821, 
a. revisjoni. Arvukad annetused ning soodsa hinna tõttu 
tehtud ostud jätsid muuseumikogudele paraku sisulise laia
livalguvuse ja juhuslikkuse ilme.

Prof. K. Morgensterni lahkumisel kunstlauuseumi direk-
55------------N. Raid. Tartu ülikooli muuseumi ajaloost 1803-1917»Kunst , 1968, nr. 3» lk. 32.
25RAKA, f. 4-02, nim. 5, s.-ü. 21, 1. 68, 129, 296, 364.
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tori kohalt oli 1836,а» aruande järgi selles asutuses
14 О33 eset koguväärtusega 89 348 assignaatrubla ja 6024kop. Selles lause astronoomilisena tunduvas srvus oil 
eünte-isedaleid 5348, gemmide koopiaid 506? ? gravüüre 2683 
ja rsaaatuid 680, 1833«a. aruanne loetleb 24 kuld-, 3pcelektyon~‘~'% 3458 hõbe-», 1550 pronks- ning vaskmünti. Va- 
na-Kreeka, «Roenat Oriendi, keskaja ja moodsate nriintide ja 
medalite koguväSr+ve oli 2.5 000 assignaatrubla*^• Kauaaeg
se direktori viisaseks sooviks oli, et ostetaks valik an- 
tiikskulptuurlde kipskoopiaid ja mahukas mündikapp vastava 
kogu väärikaks säilitamiseks*'7. Klpsvalandeid oli 1837»a. 
muuseumis 21 (antiiksed büstid, täisfiguurid ja fragmendid). 
Pärast 18Cft.a. oli lisandunud veel kaks alaliiki esemeid:
1) Egiptuse, КГеека jt, maade originaalmuistiseid pronksist, 
elevandiluust, marmorist, alabastrist jne. Ka mõned muumiad 
klaaskastides (1820), Selle osakonna tõttu võeti Tartu üli
kooli kunstimuuseum K.O, Mülleri teosesse "Handbuch der 
Archäologie der Kunst" (lk. 313); 2) A.J. Krusensternilt 
1832,a. kingitud 60 etnograafilist eset tema ümbermaailma
reisilt.

Kui paljudele oli Morgensterai-aegne muuseum de vlsu
tuttav, selle kohta puuduvad otsesed andmed. Eesti rahvas,PBkelle keskel ta elas, jäi talle igatahes võõraks. Loengu
kavades juhatatakse (1828.a.) huvitatuid pöörduma professor 
Morgensterni poole, Kuna viimane oli ÖES-i auliige, võib 
oletada, et meie rahvuslikud suurmehed kunstikogu on külas
tanud. Kaudseks tõendiks on Fr.R, Faehlmanni kuulumine koos
Morgenstemiga nKunstverein für Liv—, Ehst- und Cur land"

29Tartu liikmeskonda.
ž\ a ka, f. 402, nim. 5, s.-ü. 300, 1. 5.
2^elektron - kulla ja hõbeda sulam.
26RAKA, f, 402, nim. 5* s.-ü. 21, 1. 335-336.
27RAKA, f, 402, nim. 5, s.-ü, 300, 1, 27-28.

98.
der Mitglieder des Kunstvereins für Liv-. 

Ehst- und Curland, Riga, 1843, - TR KO, Mrg, 571»
HS.Vlgel. 1k, 

2\erzeichniss
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Muuseumivarasid kasutas Morgenstern oma l o e n g u 
t e l  näitliku materjalina, kusjuures pidas silmas Gottin
gen! jt. Seksamaa väiksemate kunstikogudega ülikoole, kus 
selline tava juba oli.^° Morgensterni kunstiloenguid kuulas 
semestris 10*45 inimest. Ta luges teemadel: esteetika, nu
mismaatika, kunsti arheoloogia, rooma ja kreeka muistised.^ 
Ettekujutuse loengute sisust annab tema Tartus trükitud 
loengukonspekt "Grundriss einer Einleitung zur Aesthetik 
mit Andeutungen zur Geschichte derselben" (1815).

"Tema ettekannete hulgast paelusid ka mitte-filolooge 
esteetikat, kujutavate kunstide ajalugu ja teooriat, eriti 
aga maalikunsti käsitlevad loengud. Tema viljakas, kõikjal 
kirjanduse ja kujutava kunsti klassikaliste näidetega ja, 
kus võimalik, vaatlusega õpetav meetod on ka laiemates rin
gides äratanud ja kujundanud ilumeelt,** nii iseloomustab
Morgensterni lektoritegevust tema ametijärglane professorzpL. Mercklin. Antiikmaailma reaaliaist seisid Morgenster
nile lähemal suured, eetiliselt ja kunstiliselt ülevad ka
rakterid, keda ta nende puhtuses ja elulisuses ka õppivale 
noorsoole püüdis lähendada, et neid seega heale, tõelisele, 
kaunile juhtida.^ On märkimisväärne, et tol ajal polnud 
endastmõistetav filoloogia õpetamisel kasutada rohkesti ar-

XXheoloogilist näidismaterjali, nagu Morgenstern seda tegi* 
Morgensterni tähtsamate t e o s t e  hulgas on umbes 

pooled kunsti alalt. Iseseisvalt ilmusid: 1805.a. "Ueber 
einige Gemälde” ja "J. Winkelmann", 1813.a. "Reise in 
Italien", 1822.a. "Ueber Rafael Sanzio's "Verklärung"", 
1843.a. "Erklärungsversuch einer noch nicht bekannt ge
machten Abraxas-Gemme" ning rida artikleid ajakirjadele 
kunstnike teostest (Raffael, Fiorillo, Canova), üksik-
^^ERÜ TR КО, Mrg. 527, Copien (für mich) von dem durch mich 
gelieferten jährlichen Beytrag zum Generalbericht der Uni
versität vom Museum der Kunst vom J. 1810-1837, S. 2-3.

51RAKA, f. 402, nim. 4, s.-ü. 569, 1. 69* s.-ü. 577, 1.66; s.-ü. 601, 1. 63.
xoL. Mercklin. Carl Morgenstern. Gedächtnisrede. Doroat. 
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kunstnikest (P. Gareis, P. Caffee), kunstikogudest (Doria 
Pale* Roomas, Invaliidide maja Pariisis, O.F, v, Richter! 
kunstikogu)*

Ladinakeelsetes loenguprogrammides^ on 1817.-1834.a.
8 korda ilmunud Morgensterni kirjutisi kreeka ja rooma mün
tidest. Mõned neist artikleist; on trükitud londoni ajakir
jas "The Classical Journal'* ja mujal. Loe lisaprogrammide 
suund on öpetllk-te&dusllk, Raffaeli maalide vaatlus esitab 
Morgensterni kui sügava intuitsiooniga kunstimßistjat. Mor
genstern andis välja ajakirja "Dõrptische Beyträge für 
Freunde der Philosophie, Litteratur und Kunst" (1813, 1814, 
1816), aille artiklid, ta enamuses ise kirjutas. Tema käsi
kirjalisi märkaeId eraisikute kunstikogude kohta leidub TRÜ

7.C,Teadusliku Eaamatukogu käsikirjade osakonnas,
Kunstikogujana on Morgenstern meile jätnud pärandiks 

mitte ainult Isikliku omandi, vaid ka ülikooli muuseumi, 
mis on Eesti vanim. Tartu ülikooli muuseum oli üks esimesi 
ka Euroopa ulatuses muuseumide loomise "kuldsel ajastul”, 
19» saj, alguses«,

Aeg, olud ja isikud on ülikooli muuseumi vorminud 
Klassikalise Muinasteaduse Muuseumiks, mille raudkambri 
uksel asetsev marmortahvel õigusega kannab kuldkirja - 
"Museum Carol! Morgenstern",

^VtTkäesolev kogumik, lk. 110.
55TRÜ TR КО Mrg, CCCCXXIII, Gemischte artistische 

Notizen 1804-1836,
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K. MORGENSTERN JA A .J . KRUSEHSTKRN

S. L u t e

K. Morgensterni käsikirjade kogu annab uurijale väga 
palju huvitavat 19. sajandi kultuurimaailma kohta. Huvi
pakkuvad on tema suhted vene maadeuurija A.J. Krusenstemi- 
ga. Morgensterni kogus on 11 kirja Krusensternilt, kirju
tatud ajavahemikul 1813-1822, Peale ühe erandi on kirjad 
saadetud tema mõisast Kiltsist. Morgensterni vastustest on
säilinud mõned ärakirjad ja märkused nende kirjavahetuse

оkohta . A.J. Kruseneterni nimi figureerib ka Morgensterni 
Ъpaevikuis , mille leheküljed jutustavad haritlaste ringist, 

kellega Morgenstern suhtles.
Tartu ülikooli raamatukogu jooksva asjaajamise Surnaa-

lLlls mainitakse mitmelgi korral Krusensterni nime.
Adam Johann Krusenstem sündis 8. novembril 1770.a, 

Hagudi mõisas. Oma kooliteed alustas ta Tallinna Toomkoo
lis, kus käis 3 aastat, 14-aastase noorukina läks ta õppima 
Peterburi Mereväe Kadetikorpuseose, Kui 1788.a. algas sõda 
Rootsiga, tull Krusensternil oma õpingud katkestada. Noor
mees võttis osa väeteenistusest laeval "Mstislav“.Laeva ko
mandör G. Mulovski tegi juba tol ajal plaane ümbermaailma
reisiks, kutsudes sellest osa võtma ka noort Krusensterni, 
Reis aga ei teostunud, sest Mulovski hukkus lahingus. Võit- 
------- ----
TRÜ TR КО, Mrg. СССХЫ1, Briefe an Morgenstern, Bd, 8,Nr, 176-182, 183-187,
^TRÜ TR КО, Mrg, DCIX-DCX, Correspondenz, Bd. 5-6,
%RÜ TR КО, Mrg, DXCV, Meine Beschäftigungen, Bd, 10,
Journal über die auf der Kaiserlichen üniversitaets Bibliothek zu Dorpat geführten Geschäfte. In den Jahren1816, 1817, 1818, 1819, 1820. - TRÜ TR КО, f. 4, nim. i, s.-ü. 3.
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lusest rootslaste vastu võttis qsjs ka admiral Greigh^ VÕib 
oletadaet sol ajajärgul õppie Kraseastem tundma kuulsat 
admirali* kellest on Jutte ka ühes teeus kirjas Morgensterni-
1® j

Säda Rootsiga lõppes 1?90,a* augustis, A,J, KrusensterD 
ülendati lahinguis osutatud teenete eest leitnandiks. 1791.- 
1792*«, elas Krusenstem Tallinnas, Siin püüdis ta ka osa 
poolelijäänud haridust täiendada, tehes ühtlasi koos J. Be~ 
ringiga plaane ümbermaailmareisiks. 1. novembril 1793.a* 
aä&rati Krueenstem koos J. Beringi Ja I. Lisjanskiga Ingli
se laevastiku teenistusse, et nad onandaksid sealseid rikka
likke meresõidu kogemusi, Oasa teenistuse ajal oli Krusen- 
sternil võiaalus viibida New Yorgis, Philadelphias, Bosto
nis Ja, Philadelphias külastas ta Ameerika presidenti 
George Washingtoni.6 Oma reisidel tutvus Krueenstem põh
jalikult Lääne-India elu-oluga. Ta otsis kõikjal tutvust 
dpetatud inimestega; uuris külastatavate aaade geograafiat 
ja kaubanduslikke suhteid; huvitus kolooniate olukorrast. 
1799.a. tuli Krusenstera kogenud meresõitjana Venemaale ta
gasi,

14. septembril 1801.a. abiellus Krueenstem Juliane 
Charlotte von Taubega, polkovniku tütrega Järvakandist. Seo
ses perekonna loomisega ostis ta endale Kiltsi mõisa.

Samal ajal otsis Krusenstem uuesti võimalust ümbermaa
ilmareisiks. 7. augustil 1802.a. ilmus tsaari käskkiri, mil
lega pandi Juriidiline alus ekspeditsiooni korraldamisele. 
Ekspeditsiooni ülemaks määrati Krueenetern. 1803.a. Juulis 
algas venelaste esiaene maailmareis, mis lõppes edukalt 
1806.a. sügisel, A.J. Krusenstem sai ekspeditsioonil üles
näidatud teenete eest II Järgu kaoteni aukraadi. 1809.a.
5Admiral Samuel Greigh (1736-1788) oli rahvuselt fiotlane. 
1764.a. astus ta Vene mereväe teenistusse. 1770.a. hävitas Türgi laevastiku Cegme reidil. 1788,a. võitis Rootsi laevastiku Suursaare *a Suomenlinna Juures. Maeti suurte teenete eest Vene riigile Tallinna Toomkirikusse.
6A. Marksoo. I.F. Krusenstem. Elu Ja tegevus. Tartu,
195*. lk .-27.
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määrati talle I järgu kapteni aukraad* Sellega lõppes Era- 
sensterni tegevteenistus mereväes. 1811.a, sai ta Peterbu
ri Mereväe Kadetikorpuse inspektoriks*

A. 1814 sõitis ta Inglismaalef et osta 0, Kotzebue üm
bermaailmareisiks vajalikke astronoomilisi instrumente. 
Ühtlasi oli Krusenstern selle ürituse innustajaks ja orga
nisaatoriks* 1815 * a. andis tsaar Aleksander I Krusenster- 
nile määramatuks ajaks puhkuset et ta võiks rahulikult läbi 
tõotada oma ümbermaailmareisi märkmeid. Krusenstern asus 
elama Kiltsi, kus ta viibis 1822.a« lõpuni. Siin valmis 
"Lõunamere atlas”, kus kajastuvad tema ekspeditsioonil teh
tud avastused ja okeanograafliiste tööde tulemused, "Lõuna
mere atlasel" on suur tähtsus geograafiateaduse ja meresõi
du arenguloos, ühtlasi tutvustas Krusenstern oma atlasega 
kogu maailmale Vene geograafilisi avastusi Vaikses ookea
nis.

Kiltsis veedetud aastail (1815-1822) oli Krusenstern 
tihedais sidemeis Morgensterni ja teiste Tartu ülikooli õp
pejõududega* Edasised kohustused kutsusid ta juba Peterbu
ri. 1823.a* määrati Krusenstern Admiraliteedi Departemangu 
alaliseks liikmeks ja ühtlasi selle asutuse raamatukogu 
juhatajaks.^

Samal aastal aitas ta organiseerida järjekordset maa
ilmareisi 0* Kotzebue juhtimisel* 1826.a* määrati Krusen
stern Mereväe Kadetikorpuse direktori asetäitjaks ja aasta 
hiljem direktoriks* Seal tõi ta õppeplaani uute ainetena 
keemia ja kujutava geomeetria, suurendas kooli raamatukogu 
ning lõi kooli juurde muuseumi, 1829.a* ülendati Krusen
stern viitseadmlraliks ja 1841.a* sai admirali aukraadi. 
Pedagoogilise tegevuse kõrval kirjutas Krusenstern hüdro- 
graafiaalaseid artikleid Vene ja välismaa ajakirjadele*

1842.a. sügisel lahkus ta kooli direktori kohalt. Oma 
elu viimased aastad, viibis Krusenstern Kiltsis, kus ta 24*
--------------------------
' И.Ф.Крузенштерн. Путешествие вокруг света в 1803, i804, lölb и i8ub годах на кораблях "Надежде" и "Неве". М., 1950, с. 18.
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augustil 1846.a. suri. Tsaari korraldusel toimus 8. oktoob
ril 1846.a. tema põrmu ümbermatmina Tallinna Toomkirikus- 3ee. Kuna Toomkirikusse ei lubatud enam pikemat aega kedagi 
matta, siis oli nimetatud käsk eriliseks austusavalduseks 
Krusenstemile.

A.J. Krusensterni yäimees, saksa diplomaat Th. Bern
hard! iseloomustas oma äia kui tugeva inglise kasvatusegaQmeest.7 Ta oli väga praktiline nagu enamik inglasi, kuid 
samal ajal oli temas midagi poeetilist. Inglismaad pidas ta 
oma hariduse isamaaks ja Inglismaa poliitikat ainuõigeks, 
kuid Inglise valitsuse teenistusse ta ei läinud, kuigi tal
le pakuti seal väga soodsaid võimalusi. Krusenstern oli 
suur Vene riigi patrioot, kes armastas vene rahvast, eriti 
vene madruseid, kellega tal oli palju kokkupuuteid. Vene 
kõrgkihtide iseloom jäi Krusenstemile vastumeelseks.

Ea oma väikesel kodumaal Eestis ei tundnud Krusenstern 
end hästi. Ümbruskonna mõisnikud ei mõistnud teda ja tema 
ei mõistnud neid. Krusensternil käis külas ainult väga va
litud seltskond.

Th. Bernhardi meenutas Krusensterni suurt raamatukogu 
Kiltsi mõisas. Raama tukoerus olid väga hinnalised köited, 
enamasti reisikirjeldused ja atlased. Jalutuskäikudel Kilt
si mõisa ümbrusse jutustas Krusenstern oma külalistele rei
sidest ja Inglismaast. Üheks sagedaseks külaliseks Kiltsis
oli K. Morgenstern.

Krusensterni ja Morgensterni isiklikud kokkupuuted al
gasid 1813.a. suvel. Morgensternil oli soov oma Peterburis 
viibimise ajal külastada Krusensterni, kuid viimast ei ol
nud k o d u s . 30. augustil samal aastal tuli Krusenstern oma
korda Tartu Morgensterniga isiklikku tutvust sõlmima. Kohtu-
®A. Marksoo. Admiral A.J. Krusensternist ja tema sideme- 
test Eestiga. - Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist. I. 
Tallinn, 1968, lk. 181.

9 Th. v. Bernhard!. Jugenderinnerungen. Leipzig, 1893,
S. 158.

10TRÜ TR КО, Mrg. DXCV, Meine Beschäftigungen, Bd. 10,
S. 155.
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mine toimus Tartu ülikooli raamatukogus. Hiljem külastati
11ülikooli muuseumi.

A.J. Krusenstemist ja K. Morgensternist said head 
sõbrad, kes pöördusid teineteise poole oma murede ja rõõ
mudega. Tehti vastastikuseid külaskäike ja kohtuti ühiste 
sõpradega. Oma kirjas 20. juulil 1816.a. palub Krusenstern
Morgensterni end külastada ja kaasa tuua kunstnik Kügel-

12geni. Kahtlemata on siin juttu Karl Ferdinand Ktigelge- 
nist, sest tema kaksikvend Franz Gerhard Kügelgen elas 
sel ajal Dresdenis, kus töötas Kunstiakadeemia professori
na. Kas külaskäik tolmus, selle kohta andmed puuduvad.
Küll aga jutustab Krusenstern oma 15» mai 1817.a. kirjas, 
et ta on vahepeal käinud Peterburis ja seal tuttavaks saa
nud kunstnik Kügelgeniga.*^ viimane on lubanud Krusenster- 
ni Kiltsis külastada. Krusenstern palub Morgensterni enda
le külla, et vanad tuttavad võiksid tema juures koos olla*

1817.a. sügisel teatab Morgenstern oma eelseisvast1Й.abielust Minna Lesedowlga. Vastuseks kihluseteatele kir
jutab Krusenstern Kiltsist 1. oktoobril värskele peigmehe
le, et nemad (abielupaar Krusensternid) hakkavad nüüdsestr 
peale suure tähelepanuga suhtuma preili Lesedowi perekon
da.^

11. jaanuari 1819.a. kirjas räägib Krusenstern oma
sõidust Tallinna, kus tal on kavatsus admiral Greigh‘ile*1 6hauakirja tellida. Krusenstern palub Morgensterni otsus
tada, kas vaetav ladinakeelne hauakiri on küllalt hea.

1819.aosta oli mõlemale sõbrale rikas isiklike kokku-
11TRÜ TR KO, Mrg.

S. 208.
trü TR KO, Mrg.
Nr. 178I.
'Dass., Nr. 180.
TRÜ TR KO, Mrg,

15tro TR KO, Mrg.Nr. 181 .
Dass., Nr. 184.

Bd. 10,

CCCXLII, Briefe an Morgenstern, Bd. 8,
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psiudete poolest* Sellest jutustavad Morgensterni päeviku 
vastavad leheküljed.^ Sageli istutakse koos teelauas Par- 
roti, Swersi} Srdmani ja teiste Tartu ülikooli professori
tega* Krusenstern ja Morgenstern külastavad ühiselt K.Knor- 
ringit Arukülas ja krahv E. v. Mannteuffelit Raikülas*
Teoks saab te kunstnik Kügelgeni visiit Krusenstemile.

Eriline koht Morgensterni ja Krusensterni suhetes on 
Morgensterni poolt väljaantaval ajakirjal "Dõrptische Bey
träge“. Krueenstoxii palub korduvalt seda endale laenata,
Ока 7* juuli 1816.a, kirjas annab Krusenstern edasi riigi- 
kantsler N. Ruajantsevi soovi ühe A. Chasisso kirja aval-

A Qdaaiseke ajakirjas "Dõrptische Beyträge"* Sealsamas on 
palve Chamisso kirja koopia talle tagasi saata, kui Morgen
stern seda enam ei vaja. Loodusteadlase Chamisso kiri Rum- 
jantsevile ilmus "Dõrptische Beyträge" 3» koites.^ 1817.a.
jaanuari alguses kirjutab Morgenstern Krusenstemile Kilt-po 2iei oma soovist teha Thomas Taylorile kingitus. Kingitu
seks olid Morgensterni kommentaarid Platoni filosoofia koh
ta* Oma vastuses 11. jaanuaril 1817*** teatab Krusenstern,
et tema soovib Taylorile kinkida paar eksemplari sellest

22poognast, milles Taylorist juttu on. Veel lisab kirja 
autor, et parem kui need oleksid prantsuse keeles, sest 
saksa keelt Taylor ei mõista. Siin on juttu väljaandest 
"Dõrptische Beyträge", mille 3* koites ilmus tervikuna Kru- 
senstemi 11* jaan* 1817*a. kiri Morgensternile.2^
17TRÜ TR КО, Mrg. DXCVI, Meine Beschäftigungen, Bd. 11,

S. 449, 452, 475-477, 492-Л93.
^®TRÜ TR КО, Mrg. СССХЫ1, Briefe an Morgenstern, Bd. 8,
Nr* 177.

^^Dõrptische Beyträge* Bd.3» Dorpat-Leipzig, 1821,S.79-86.
20Inglise filosoof Thomas Taylor (1758-1835) pidas Plato
nist oma kodumaal 12 loengut.

21 TRÜ TR КО, Mrg. DCXX, Correspondent, Bd. 5, S. 523.
22TRÜ TR КО, Mrg* CCCXLII, Briefe an Morgenstern, Bd. 8,
Nr* 179.

2^Thomas Taylor und Meredith. - Dõrptische Beyträge,
Bd. 3. Dorpat-Leipzig, 1821, S. 239-241.
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Krusenstern nimetab оша kirjas Taylorit Inglismaa kõige vir- 
gemoks Spetlaseks, Taylori tööd on väga haruldased, sest 
nende tiraas on erakordselt väike. Norfolki hertsog laskis 
Taylori uölgitud Platoni teost trükkida, aga ta ei olnud 
väga suuremeeIne (grossmüthig) Taylori suhtes, sest trükiti 
ainult 12 eksemplari. Taylor sai oma tõlke eest vaid ?00 
gini,

Taylori Aristotelese tõlge leidis suure austaja ühes 
tänavasillutuse ettevõtjas, kelle nimi oli Meredith. Mere
dith maksis Taylorile tõlke eest 1300 gini ja kindlustas 
talle eluaegse pensioni. Veel kirjutas Krusenstern: "Asja
olu, et tänavasillutaja teeb teaduse jaoks rohkem kui Ing
lismaa esimene hertsog, äratas minus soovi teda isiklikult 
tundma õppida. Hr. Taylor oli äärmiselt rõõmus, et saab 
mind oma heategijaga tutvustada, ja mõned päevad hiljem 
tõi ta mulle kutse hr. Meredith* 1 juurde lõunale. Hr. Mere
dith andis meile elegantse dinee. Sel ajal kui ta näitas 
mulle oma raamatukogu, mis koosneb väga paljudest hinnalis- 
test teostest, palus ta mind ühe eksemplari Taylori Aristo
telese filosoofia ülevaatest kaasa võtta."2^ Edasi on kir
jas veel Taylori metseenist: "Meredith avaldas mulle soovi 
ühte Aristotelese eksemplari keisrile saata, milleks ma te
da tagant õhutaein, et sellest nii haruldasest teosest ome
ti üks eksemplar Venemaale satuks; kas ta on seda teinud, ai 
tea ma m i t t e . K ü s i m u s  Aristotelese tõlke sattumisest Ve
nemaale on välja selgitamata. 11. jaanuari 1817.a. Krusen- 
sterni kirja2® kohta on Morgensternil märgitud, et ta saa
tis Krusensternile kingituseks oma "Dõrptische Beyträge" ja 
Taylorile artikleid Platoni ja teiste filosoofide kohta.

St Krusenstern väga kõrgelt hindas Taylori tegevust,
5E------------Thomas Taylor und Meredith. - DSrptische Beyträge, Bd.3.Dorpat-Leipzig, 1821, S. 240.25-чЭавв,
26TRÜ TR КО, Mrg. СССХЫ1, Briefe an Morgenstern, Bd. 8,
Nr. 179.

27TRÜ TR КО, Mrg. DCIX, Gorrespondenz, Bd. 5, S. 526.
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sellest annab tunnistust tema 31. detsembri 1822.a. kiri 
Morgensternile, milles ta soovitab Taylorit ülikooli auliik
meks arvata.23 Seda siiski ei toimunud.

Boale Taylori figureerivad Krusensterni ja Morgenster- 
ni kirjavahetuses veel teised tuntud, nimed. 10. oktoobril 
1813*a. kirjutas Krusenstern Peterburist Morgensternile, et 
ta "on raamatud keisrinnale ära andnud ja härra Adelung
imestas väga- et teie Villamovilt ei ole veel vastust saa- 29nud". Keisrinnale antud raamatute kohta andmed puuduvad. 
Kull on aga teada, et mainitud riigisekretär Villamov oli
eel ajal keisrinna lähemaks nõuandjaks. Kirjas on veel jut-30tu keeleteadlasest Friedrich Adelungist.

Oma kirjas 1. oktoobrist 1817.a. küsib Krusenstern 
Morgensternilt millistel tingimustel arheoloog Köhler^2 
nõustus Ermitaaži juurde edasi jääma. Veel küsitakse samas 
kirjas, kas Morgenstern soovib midagi Pariisi saata. Ta 
võib seda teha pr. Krusensterniga, kes lähemal ajal Parii
si sõidab. Krusensterni kirja lõpus on Morgenstern oma käe
ga teinud märkuse, et ta saatis pr. Krusensterniga Mil- 
lin'ile^ paki raamatuid.
28TRÜ TR KO, Mrg» CCCXLII, Briefe an Morgenstern, Bd. 8,
Hr. 187.

2^Dass., Nr. 176.
^Friedrich Adelung (1768-1843) sündis Stettinis. Ta töötas 
Vatikani raamatukogus, hiljem Riias. 1803.a. oli ta Aleksander I vendade Nikolai ja Mihhaili õpetajaks Peterburis. 1824.a. kuni oma surmani töötas ta välisministeeriumiga seotud Orientalistika Instituudi direktorina. Tema sulest on ilmunud keeleteaduslikke artikleid ja tähelepane
kuid oma kaasajast.

51TRÜ TR KO, Mrg, CCCXLII, Briefe an Morgenstern, Bd. 8,
Nr. 181.

^2Heinrich Karl Ernst Köhler (1765-1838) töötas Ermitaa- £is osakonnajuhatajana. Kirjutas monograafia medalitest 
ja gemmidest.

55Aubin Louis Millin (1759-1818) sündis Pariisis. Õppis teoloogiat, keeli., arheoloogiat. Töötas Rahvusraamatu
kogus teaduslike kogude hooldajana.
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Peale isiklike suhete pöördus Krusenstern lugejana sa
geli Morgensterni kui raanatukogu direktori poole palvega 
laenata talle kirjandust. Tartu ülikooli raaaatukogu jooks- 
та asjaajamise £urnaalis on märkus, et Krusenstern palub 
endale mõned raamatud koju laenata. Vastavalt ülikooli raa
matukogu laenutusreegleile andis Morgenstern Krusensterni 
kui väljastpoolt ülikooli isiku palve otsustamiseks ülikoo
li nõukogule. Omalt poolt toetusena märkis Morgenstern, et 
"jutt on tavalistest raamatutest, mida võib laenutada. Kru- 
senstem on kinkinud raamatukogule palju raamatuid. Ta on

TUtkirjanduslik korrespondent ja audoktor" -Järgneb teade, 
et nõukogu lubas Krusensternile raamatuid koju laenutada,^ 

Selle kohta, et Krusenstern on kinkinud ülikooli raa
matukogule kirjandust, leiame samas žurnaalis märkuse: 
"Krusenstern kinkis raamatukogule "Treaty by St.Cyprion of 
the Unity of the Church transl. by N, Marshall".^®

Krusenstern oli Tartu ülikooli raamatukogu suur sõber. 
Ta kasutas oma tutvusi, et hankida raamatukogule vajalikku
kirjandust Inglismaalt. Kirjas Morgensternile 11. jaanua-

7>7rist 1819 teatab Krusenstern, et inglise raamatukaupme
helt on tellitud raamatuid. Nende transport Peterburist 
Tartusse maksab 117 rubla. Samas aga palub kirja autor oma 
nime ülikooli iurnaali mitte märkida: "Mis kviitungisse 
puutub, mida te minult nõuate, et seda oma ülikooli raama
tukoisse sisse kanda..., siis palun mind sellest vabasta
da." Krusenstern kir,1utab veel: "Hea sõbra jaoks tellin ma 
meelsasti raamatuid oma raamatukaupmehe kaudu," Aga samas 
avaldab ta veelkord soovi, et tema nimi ei seisaks kroonu 
kontrolli all. Nähtavasti on siin tegemist Krusensterni 
äärmise tagasihoidlikkusega oma isiku suhtes.

Kirjas 6» aprillist 1819.a. teatab Morgenstern Krusen-
54Journal ... 1817. - TRÜ TR КО, f. 4, nim.1, s.-ü,3, 1.32. 
55Dass., Б1. 32.
56Dass., Б1. 29.
^?TRÜ TR КО, Mrg. CCCXLII, Briefe an Morgenstern, Bd. 8,Nr. 184.
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aternile, et Ы  оа Те ..... " «.

soovitab raamatult Inglismaalt saata erilises kastis mere
teed moc&si kindlustusega Tallinna reederit© firmal© "Clay- 
bills*, kellele ta lubab kirjutada* Samuti on Korgenstern.il 
kavateue kirjutada Tallinna tolliametile ja Tartu ülikooli 
rektori,ra&matukasti pfeast* Ilmselt on juttu samast raa
ma tue«adetisest ka järgmisse märkuses, kus Morgenstern üt
leb; ".„, raha tuleb saata ülikooli poolt raamatukaupmees 
Boothile Londonis kohe pärast raamatute saabumist. Minu eri
arvele saadud raamatute eest maksan ma ise "

Uuesti Üfüft. nendest raamatutest Krusensterni kiri 27. 
septembrist 1819 1 "Raamatukaupmees Booth teatas mulle pos
ti teel, et kast "Edinburgh Review'ga" on fregatt "Kamtfiat- 
kaga" ära saadetud, arve järgneb. Loodan, et teisi kulusid 
ei tule."wEdasi loetleb Krusenstern raamatuid, mida Booth 
on isiklikult Morgensterni jaoks saatnud. Nendeks on: Clas
sical Tour through Italy and Sicily by Sir Richard Colt 
Hoare. Vol. I, II, London, 1819; Classical Tour through 
Italy by the Rev. John Chet*ode Eustace. Vol. I, II, III, IV, 
London, 1817; Synopsis Communium Locorum Praecipue ad Mores 
Spectantium ex Poetie Latinie. Londini, 1709« Kßik loetle
tud raamatud on praegu Morgenstern! kogus.

Kirja lõpus märgib autor, et fregati kohta veel tea
teid ei ole.

Fregati ja sellel saabuva raamatukasti kohta on terve 
rida sõnumeid Tartu ülikooli raamatukogu jooksva asjaajami
se žumaalis, 27. augustil 1819.a. on kirjutatud ülikooli 
direktooriumi kantseleile, et Londonist oodatakse kasti 
"Edinburgh Review'ga".^1 Kui "Kamtšatka" jõudis Peterburi 
ja raamatukastid olid seal tollis, kirjutas Morgenstern üli-
3®trU TR КО, Mrg. DCXI, Correspondenz, Bd. 6, S. 259.
^Dass., S. 291.
^°TRÜ TR КО, Mrg. CCCXLII, Briefe an Morgenstern, Bd. 8,
Nr. 185.

^ Jo u r n a l . * 1819» Bl»77*

ted lasknud ülikooli

80



kooli rektorile, paludes teaa abi raametuta tolli alt vabaa- 
ta ai seks* ' Nagu kirjast nähtub» oli tol ajsl ametiasutustel 
atiuri ra.ekusl tolliga. Et raamatuksstid tõepoolest Eeefciiaaa« 
1® j&udeid, sellest räägib Krusensterni kiri 25« detsembrist 
1819«^ Raaeatukastid toimetas talle k&tte üte Peterburi 
vcoris»o8« Seal on ka Morgensternile a&äratud kirjandus, sd- 
da ta lubab esiisa sel väiaelusel &ra saata, Sa*a aasta lõpua 
ongi žurnaalis teada ’'Edinburgh Review" saabmiisest Tartu„̂  
Ajakirja eest peab makeaa raaaatukaupaees Boothile 25 nael
sterlingit, 1 shilling,^

1820»a, jaanuaris kirjutas Morgenstern Kiltsi, et ta 
saatis G. Swersl poolt antud peki Renneli /?/ tööga ja 120
rubla ingliskeelsete raaaatute eest, mida Krusenstern talle

46muretses,
31« detseabril 1822, kirjutab Krusenstern Morgensterni-*

47le, et ta on oma raamatukaupmehele korralduse teinud talle 
Inglismaalt mitte enaa kirjandust osta. Keed vähesed raama* 
tud, mida ta endale tellib, saab ta teisel teel. Arvatavasti 
mõtles Krusenstern siin oma häid tuttavaid, kes talle meelel
di teeneid osutasid, Krusenstem palub Morgensternil Taylo
rile kirjutada, et ta oma tulevasi raamatusaadetis! raamatu
kaupmees Boothi kaudu ei toimetaks. Ta selgitab kohe oma 
palvet: "Alates uuest aastast hakkavad saatekulud tugevasti 
tõusma," Seegi kiri nagu kõik eelmised lõpeb tervitustega 
pr, Morgensternile ja tõotusega olla nende perekonna ustav 
sõber, Krusensterni kirja viimane rida kajastab tema edaspi
dist suhtuaist Morgensterni perekonda. Kuigi Krusenstem 
hpJournal .... 1819, Bl, 80,
^TRÜ TR KO, Mrg. CCCXLII, Briefe an Morgenstern, Bd, 8,

Nr, 186,
IUlJournal ..., 1819, B1.86.
45Bass., Bl. 86-87,
^TRÜ TR KO, Mrg, DCX, 'Correspondenz, Bd, 6, S, 305,
47*BRÜ TR KO, CCCXLII, Briefe an Morgenstern, Bd, 8,

Mr, 187.
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asus 1823.a. elama Peterburi ja kontakt mõlema sõbra vahel 

ei olnud enam nii tihe, vahetatakse ka edaspidi küllakut-
ДО

seid, tervitusi ja saadetakse teineteisele raamatuid.

Morgensterni kirjavahetuses kajastuvad Krusensterni 

suhted mitte ainult raamatukoguga, vaid ka kogu Tartu üli

kooliga, 1814.s, kevadel anti A.J, Krusenstemile Tartu 

ülikooli filosoofiateaduskonna nimel filosoofia audoktori
h А

kraad. ' Peale selle omistati talle Tartu ülikooli kirjan

dusliku korrespondendi diplom,-’0 sille ta küll väikese hi

linemisega kätte sei. Selle kohta kirjutas Morgenstern: 

яИа seletasin talle /Krusenstemile/, et diplomi viibimine 

seisis ainult pärgamendi puudumise taga. See on ülikooli 

ülesandel minu poolt koostatud ja trükki antud, Diplomi 

viibimine tuli ka sellest, et diplomi peale tuli panna Par- 

roti nimi, sest et ta sel poolaastal oli d e k a a n , V õ i b  

arvata, et Krusenstemile omistati need auavaldused tema 

väljapaistvate teenete eest maadeuurijana, Krusenstei^n tun

dis ka ise elavat huvi Tartu ülikooli vastu. Tema kirjas 

15» maist 1817 on küsimus üliõpilaste kohta,

24, novembri 1817.a, kirjas seostab Krusenstern Mor- 

gensternl palgakõrgendust ülikooli olukorra paranemisega,^

1818.a. maist on Morgensterni poolt kirja pandud üks 

raskelt defeifreeritav märkus, milles on juttu Krusenster- 

nist ja gemmide kogust. Võib oletada, et Krusenstern on 

aidanud muretseda ülikooli muuseumile gemme,^

Raamatud ja raamatukogud olid nii Morgensternile kui ka 

Krusenstemile ühiseks nimetajaks, mis neid sidus. Nagu

^ R ü  TR КО, Mrg, DCXIII, Correspondenz, Bd.9, S.369;
Mrg, DCXIV, Correspondenz, Bd.10, S.32, 156,

49TRÜ TR КО, Mrg, DCIX, Correspondenz, Bd.5, S. 177,

5°Dass., S, 178,
^Kontsept kirjast A,J,Krusenstemile 5»V 1814, — TRÜ TR 

КО, Mrg, DCIX, Correspondenz, Bd. 5, S. 179.

52TRÜ TR КО, Mrg, СССХЫ1, Briefe an Morgenstern, Bd. 8,
Nr. 180,

-^Dess,, Nr. 182.
^ T R Ü  TR КО, Mrg, DCX, Correspondenz, Bd. 6, S. 153,
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kirjavahetusest nähtub, on põhiliseks probleemiks raaaatu- 

te lugemine, vahetamine ja muretsemine. Sõprus ühelt poolt 

raamatukogutöötaja ja teiselt poolt tuntud teadlase-aaade- 

uurijagis jättis jälgi Tartu ülikooli raaaatufondidele. Tä

nu Krusensternile on ülikooli raaaatukogus nii mõnigi raa

mat ja ajakiri, mis muidu sinna teed ei oleks leidnud.

83



&, HGKGENSTERNI IS IK L IK  RAAMATUKOGU

E. На а а а о л, V. Jürken, K. Ncodla,

Te S a M i ü T s k a j s Schmidt,, м. Vahlng, Е, Valk-Falk

Karl Morgenstern! iaikXLfc raamatukogu, mida TRÜ Teadus

likus Raamatukogus säilitatakse tema meaoriaalkoguna, sisal

dab 11 536 köidet. Sl eed огд valitud ja kogutud mitmekülgse 

teadlase, kunetiarmastaja ja raamatukogu entusiasti poolt -

see annab memoriaalkogule erilise väärtuse, Karl Morgenster-
1

nl isiklik raamatukogu oli omaaegne suuri® erakogu Tartus. 

Sisult kajastab raamatukogu omaniku huvialasid. Seega on 

raamatukogus oluline koht kreeka ja гссиа autoreil ja nende 

teoste kommentaaridel. Erilist tähelepanu on osutatud Home- 

rose, Platoni, Cicero ja Horatiuse teoste komplekteerimisele,. 

Raamatukogus on palju kreeka ja rooma kirjanduse ajaloo kä

sitlusi, kreeka ja ladina keele grammatikaid ja sõnaraama

tuid. Leidub teoseid antiikaja ajaloo, arheoloogia, numis

maatika ja гоона õiguse kohta. Antiikaja temaatikal on Mor

genstern kogunud ka rohkesti $akaa ülikoolide dissertatsioo

ne, programme ja kõnesid 16.-19« sajandist*

Palju on raamatukogus saksa, inglise, prantsuse, itaa

lia ja hispaania kirjanike teoseid, kirjanduse ajaloo kä

sitlusi, nende keelte grammatikaid ja sõnaraamatuid.

Morgensterni avarast silmaringist annab tunnistust raa

matukogus leiduv suur hulk kultuurilugu, eriti teaduste aja

lugu käsitlevat kirjandust. Siit võib leida raamatuid tea

dusalade ja teaduslike asutuste ajaloo kohta, teadlaste bio

graafiaid, kirjavahetuste publikatsioone.

Raamatukogusse on komplekteeritud teoseid filosoofia ja

 ̂K. Morgenstern Scheffnerile 26. X 1816. - TRÜ TR КО,
Mrg. iDCIX, Correspondenz, Bd. 5, S. 502.
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kunstiajaloo alalt:, kußstigaleriide katalooge*

AsTukalt on raamatukogus reisikirjeldusi je Morgen

stern! mivitanud paikade geograafilisi ülevaateid.

Veel ?6iks nimetada raamatukogunduse käsiraamatuid* 

teoseid raamatukogude ajaloost, raamatukogude trükitud ka

talooge, teoseid pedagoogika ja teoloogia alalt, üksikuid 

raamatuid leidub loodusteaduste, matemaatika, keemia,majan- 

duse ja meditsiini kohta. On kirjanduslike ajakirjade aas

takäike, teaduslike asutuste väljaandeid. Teatmeteostest 

leidub raamatukogus peale sõnastike entsüklopeedilist kir

jandust, peamiselt konversatsioonileksikone.

Morgensterni raamatukogu vaadeldes ei saa mööda minna 

ka seal leiduvatest haruldastest raamatutest. Raamatukogus 

on umbes sada 16. sajandil ilmunud ja kolmsada 1 7* sajan
dil ilmunud raamatut. Nende hulgas on esindatud nimekad 

trükkalid Frobenius, Giunta, Plantin, Stephanus, Blaeu ja 

Elzevierid (ligi paarkümmend trükist). On Itaalia huma

nistide Dante, Petrarca ja Boccaccio teoseid 16. sajandist. 

Leidub esitrükke ja autorite eluajal ilmunud väljaandeid.

Võiks nimetada Laurentius Valla filoloogilist põhi

teost "De linguae Latinae elegantia" (1545) ja John Milto- 

ni "Pro populo anglicano defensio" esitrükki 1651* aastast. 

Kunstiajalooalastest teostest leidub G. Vasari kuulsa "Le 

vite de' piü eccelenti pittori, scultori e architettori" 2. 

parandatud ja täiendatud trükk 1568.a. ja G.P. Lomazzo 

"Trattato dell' arte della pittura, scultura e architettu- 

ra" esitrükk 1585*a.

Rikas on Morgensterni raamatukogu suurte mõtlejate 

teoste vanade ja haruldaste väljaannete poolest. Siin on 

esindatud Rotterdami Erasmuse teosed 16. sajandi esimesest 

poolest, F. Baconi teosed 17» sajandi keskelt, R. Descar

tes 'i "Principle philosophise" (1644, elseviir) ja Th. 

Hobbes'i "Elemente philosophies de cive" esitrükk 1646.a. 

Leidub B. Spinoza "Opera posthuma". Raamat avaldati sõpra

de poolt 1677#s., kohe pärsst autori surma ja keelustati 

juba järgmisel aastal.

Eriti suurte hsrulduste hulka kuulub utoopilise sot-
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■ialieai rajaja Th. Moruae "Utoopia" esitrükk (1516), eil- 

lest on aaaiXnae säilinud vaid üksikud eksenplarid. Utoo

pilise sotsialismi põhiteosest Th« Campanella "Civitas so

lle" on kogus 2. trükk 1643. aastast.

Ctea isiklikku raamatukogu komplekteeris Karl Morgen

stern paralleelselt ülikooli raamatukoguga. Tellimisnimes- 

tikud raamatukaupmeestele sisaldasid nõudmisi raamatutele 

nii ülikooli raamatukogu kui ka isikliku kogu tarbeks. Suur 

osa raamatuid on oetetud raamatukaupmees Kummerilt Leipzi

gist, mida näitavad säilinud dokumendid. Leidub ka nimes

tikke oksjonitelt ostetud raamatutest.

Morgenstern pühendas oma raamatukogule palju energiat 

ja armastust. Tema kirjadest selgub, et eriti elu viimase 

kümne aasta jooksul töötas ta palju raamatukogu korralda- 

misel ja kataloogimisel , loobudes selle nimel nii mõnest

ki üritusest või välismaareisist^.

Morgensterni esialgseks unistuseks oli viia oma raama

tukogu kodulinna Magdeburgi, et luua seal "Morgensternsche 

Bibliothek", mis jääks kasutamiseks tulevastele teadlastele 

ja kirjandussõpradele. Veel 1850.a. kirjas P.C. Gräfele^ 

Peterburi ütleb Morgenstern, et ta ei tea täpselt, mis saab 

pärast tema surma ta raamatukogust. Samas avaldab ta soovi, 

et tema raamatukogu kataloog saaks trükitud.

Lõplikult otsustas ta oma raamatukogu saatuse testa

mendis 9. juunist 1851, pärandades selle Tartu ülikooli 

raama tukogule.

1852.a. detsembris andiski lesk Minna Morgenstern üli

kooli raamatukogule üle esimese direktori hinnalise päran

duse. Morgensterni raamatukogu paigutati riiulitele, juhin

dudes kaasasolevast käsikirjalisest süstemaatilisest kata

loogist. Seega jäi siis Morgensterni raamatukogu kataloog 

tema eluajal lõpetamata ja trükkimata, kuid töö viis lõpule

^TRÜ TR-s on säilinud 1660-leheküljeline K. Morgensterni 
enda käega kirjutatud süstemaatiline kataloog.

3Kirjad vennale 13. XI 1840 ja 3. X 1841. - TRÜ TR KO, 
Mrg. DCXI7, Correspondenz, Bd. 10, S. 113, 150.

^TRÜ TR KO, Mrg. DCXIVa , Correspondenz, Bd. 11, S. 238 .
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lesk. Kataloog kooatati Karl Morgensterni käsikirja põhjal 

ja Gotha raamatukoguhoidja F. Jacobs! kataloogi eeskujul. 

23. jaanuaril 1869.a. andis Minna Morgenstern ülikooli raa

matukogule 200 trükitud ja köidetud kataloogieksemplari^.

Karl Morgensterni memoriaalkogu peegeldub ka ülikooli 

raamatukogu üldistes kataloogides,

Karl Morgensterni memoriaalkogu pakub raamatuaÕbrale 

mõndagi huvitavat ja annab võimalusi paljudeks uurimistee

madeks. Käesoleva töö autorid on püüdnud anda ülevaadet 

Morgensterni raamatukogust tema rohkete, raamatutesse kir

jutatud märknete põhjal, mis toovad esile Morgenstern! põh

jalikkuse töös raamatuga, näitavad tema teaduslikke huvi

alasid, samuti ta euhteid nimekate kaasaegsetega«

Märkmeid esineb väge mitut liiki. Laiemas ulatuses 

võiks need jagada kaheks: esiteks kõik Morgensterni enese 

kirjutatud märkmed, teiseks, pühendused Morgensternile teos

te autoritelt ja ka teistelt isikutelt kingitud raamatutes, 

raamatute endiste omanike autograafid ja kinkijate pühendu

sed raamatute endistele omanikele,

Morgenstern! raamatutes on rohkesti, allakriipsutusi, 

küsi- ja hüüumärke, vaheleklrjutuei, mahatõmbamisi ja ääre

märkusi,, Pikemate märkmete ja väljaklrjutuste jaoks kasu

tas Morgenstern raamatute köitelehti, eeslehti, vahelehti, 

raamatu kaante sisekülgi, ka tiitelleht® aing brošüürlde 

puhul isegi esi- ja tagakaant. Pikemaid märkmeid on tehtud 

ka lahtistele lehtedele, mis on asetatud raamatu vahele, 

Märkmed on väga erineva ulatusega, küündides paarirealis- 

test viidetest paarikümne leheküljeliste väijakicjutusteni. 

Põhiline osa märkmetest on saksa ja ladina keelas, leidub 

ka prantsus- ja ingliskeelseid.

Sisuliselt võiks jaotada K. Morgensterni poolt raama

tutesse tehtud märkmeid järgmiselt:

1) raamatu, hankimise aastaarv ja Morgensterni autogramm, 

mis leidub enamikus raamatutes;

^Catalogue MSS. et bibliothecae Carol. Morgenstern. P.I-Ц. 
Cum supplemento. Dorpati, 1868. XII, 157, 266, 31 p.

12.
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2) retsensioon teose kohta või viide perioodikale, kust 

eed» leid®;

3) Morgenstern! enda arvamus teose või se«ia käsitleva ret

sensiooni kohta* Sageli on allkirjaks ”K" $

4) viited sama tsos© mõnele teisele väljaandele. Mõnikord 

võrdleb Morgenstern antud teost mõne varasema väljaande

ga 4

5) biograafilised andmed teose autori kohta või viited 

autori elu käsitlevatele allikatele;

6) Morgensterni enda mõtted ja meenutused, mida on esile 

kutsunud vastava teose lugemine. Kõige enam esineb tao

lisi märkmeid reisikirjelduste puhul. Need sarnanevad 

päevikuliste andmetega ja mõnikord pole neil midagi 

iihist teose sisuga;

7) väljakirjutused antud teosest: a) sisukord kogu teose 

või selle mõningate osade kohta, b) viited tekstis esi

nevatele grammatilistele ja stiilivigadele, c) sõnad, 

mõisted, nimed, terved fraasid lehekülgede kaupa, mis 

meenutavad mõnikord aineregistrit;

3) märge isiku kohta, kellele raamat varem kuulunud või 

kelle käest kingituseks saadud;

9) millal, kellega koos, kus raamatut loetud, kas esmakord

selt või korduvalt;

10) oksjon, kust raamat ostetud, hind.

Jälgides K. Morgensterni tehtud märkmeid kirjanduse te

maatika. järgi, selgub, et Morgensterni kui klassikalist filo

loogi ja filosoofi huvitasid kõige rohkem antiikautorid. Nen

de autorite põhjalik tundmine oli talle vajalik nii teadusli

kus kui. ka pedagoogilises täos. Sellest tingitama on ka Mor- 

gensterni raamatukogus leiduvad antiikautorite teosed või 

nende kohta kirjutatud materjalid märkmetega kõige põhjaliku

malt varustatud. Autoritest kuulub esikoht kreeka filosoof 

Platonile, kelle teosest Morgenstern 1794.a. kirjutas disser

tatsiooni. Tähelepanu väärib, et suur osa märkmetega varusta

tud teoseid Platonist on ilmunud pärast dissertatsiooni 

kaitsmist, mis näitab, et Morgensterni huvi selle antiikfilo- 

soofi vastu jätkus ka hiljem. Märkmete arvu poolest järgnevad
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Flatonile Cicero, Sokrates, Homeros, Horatius, Euripides* 

Aristoteles, Herodotos ja Sophokles* Paljud märkmed siin on 

tehtud I/ dina keelea* H ohke te märkmetega on Taarastatud t& 

Morgenstern! kaasaegsete j® lähemate tuttavate F.l* Wolfi Y 

Ch.G* Heyne, J„ A* Eberhard! jt* teosed js uurimised antiik

autorite kohta.

Põhjalikult on K, Morgenstern tegelnud ka saksa kir

jandusega, Suuremat huvi on pakkunud talle J.W. Goethef

F. Schilleri j F-G. Klopstocki, F.M. Klingeri ja J,J.Winkel» 

«anni teosed. Märkmeid on rohkegti veel Ch. Wielandi? G.Ch. 

Lichtenbergi, G.E. lessingi, F.ü. Jacobi, A. ja F. Schlege- 

lite, J. Pauli ja W. v, Huaboldti teostes. Palju märkmeid 

ja allakriipsutusi on saksa kirjandus© ajalugu käsitlevates 

teostes. Saksa autorite puhul on Morgenstern tekstist reh- 

kesti üksikuid sõnu ja fraase välja kirjutanud.

Märkmete hulga järgi v8ib otsustada, et Morgenstern on 

palju uurinud filosoofiaalaseid raamatuid. Siin on teda põ

hiliselt huvitanud moraali ja ilu käsitlevad probleemid, 

aga ka filosoofia ajalugu. Tundub, et loetavamateks on ol

nud I. Kant, M. Mendelssohn, J.A. Eberhard, A* Emesti,

J. Gurlitt.

Tõsist huvi on К. Morgensternile pakkunud ka kunsti

alane kirjandus. Kunsti filosoofilisi probleeme käsitlevate 

teoste kõrval leidub rohkesti katalooge ja ülevaateid tun

tud kunstimuuseumide varadest* Paljudest märkmetest neis 

raamatutes järeldub, et nad on olnud Morgensterni kaaslas

teks tema reisidel ja vastavate muuseumide külastamisel.

Heisikirjelduei ja turismialast kirjandust on Morgen

stern põhjalikult uurinud ning varustanud rohkete märkmete 

ja kommentaaridega, mille aluseks on tema enese reisimul

jed. Põhiline osa sellealasest kirjandusest käsitleb Itaa

liat, Saksamaad, Šveitsi ja Prantsusmaad.

Ka keeleteaduslikud küsimused huvitasid Morgensterni. 

Kõige arvukamalt on märkmeid kreeka ja ladina keelt käsit

levates teostes.

Nagu nähtub raamatukogu komplekteerimisest, oli Karl 

Morgenstern laialdase huvideringiga inimene. Kuigi kõige
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põhjaliku®«lt oli ta läbi töötanud eespool loetletud teemad, 

leidub ■ärlaeid ja allakriipsutusi ka teistesse ainevaldkon

dadesse kuuluvates teostes.

Mõningaid aärkaete liik» on alljärgnevas vaadeldud lä

hemalt.

Ohe suurema grupi Karl Morgensterni enese poolt kirju

tatud aärkssetest moodustavad retsensioonid. Morgenstern on 

pika perioodi vältel hoolega Jälginud paljusid kirjanduslik

ke ajalehti Ja ajakirju ning teinud seal ilmunud retsensioo

nidest rohkesti märkmeid vastavatesse raamatutesse oma ko

gus.

Perioodilistest väljaannetest, mida Morgenstern jälgie 

retsensioonid© leidmiseks» on kõige rohkem kasutatud aja

lehte *Allgemeine Literatur-Zeitung" (Jena-Halle) * Sellele 

Järgneb "Jenaisohe allgemeine Literatur-Zeitung", "Göttin- 

gische gelehrte Anzeigen",, "Jahrbücher für Wissenschaft

liche Kritik” (Stuttgart n, Tübingen), "Leipziger Litmratur- 

saitung", "Neue allgemeine deutsche Bibliothek:'1 (Xiel-Ber~ 

lin), Olds© esineb Morgensterni märkmetee 34 nimetust pe

rioodikat, ne&d*st 1? õa margitud ainult ühel korral. Ar

vesta des aärkaetaa esinevaid aastaarve, võib otsustada, et 

pikema aja Jooksul on ta Jälginud retsensioone ajalehtedes 

Ja ajakirjades “Allgemeine Hteratur-Seitung* (1785-1849;, 

4Göttingiaehe gelehrte Anzeigen“ (1753-1841), "Leipziger 

Idtereturseltunga (1803-1833)« nJahrbücher für Wissenschaft

liche Kritik” ("82'>»18^1) - Varaseim viide .retsensioonile on 

»jakirjae "G&etAagiiaeh* gelehrte Anzeigen* 1753.

Arvukamalt leidcb raaaatutos märkmeid retsensioonide 

kohta aastaarvudega 1320-1841, Järgnevatel aastatel Jäävad 

märkmetest retsenslooside kohta ära paljud perioodika nime

tused , Põhjuseks võik» olla pearõhu asetamine hilisematel 

eluaastatel oma raamatukogu koMassadmiaele ja kataloogimi

se le.

Morgenstern oli huvitatud, et tema raamatukogu tulevi

kus oleks noortele kirjandussõpradele kasulik ja kättesaa

dav. Seega jäid teised tööd tagaplaanile.

Siu viimastel aastatel tehtud märkustes retsensioonide
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kohta esineb veel "Allgemeine Literatur-Zeitung" ja kõige 

viimane märkus, kirjutatud väriseva käega vaevalt loeta

valt, viitab ajalehele "Allgemeine Zeitung" 1851, nr. 225.

Retsensioonide esinemise sagedus raamatute temaatika 

järgi langeb Ohte eespool toodud Karl Morgensterni märkme

te üldise temaatilise analüüsi tulemustega. Esikohal on ka 

siin teosed antiikkirjandusest, mille puhul eriti palju 

esineb pikemaid väljakirjutusi retsensioonidest.

Märkmed retdensioonide kohta on K. Morgenstern teinud 

kindlakskujunenud vormi kohaselt - perioodilise väljaan

de nimetus, aasta, number ja lehekülg. Kahati on nimetatud 

retsensiooni autor või oletatav autor. Morgenstern on p8h- 

jalikult tutvunud oma kaasaegsete arvamustega ilmunud raa

matute kohta - sageli on ta viidanud sama teose mitmele 

retsensioonile. Kui on märgitud ainult viide perioodikale, 

kus retsensioon ilmus, on Morgenstern sellele tihti lisa

nud mõne iseloomustava sõna retsensiooni kohta: tunnustav, 

teenitult karm, mitte ilma laituseta, põhjalik ja terav 

jne.

Põhiliselt on Morgenstern oma raamatusse täpselt 

ber kirjutanud kas tei've retsensiooni v$i siis teda huvi • 

tanud lõigud. Üksikutel juhtudel an ümberkirjutatud ret

sensiooni lõpus paar lauset, kus Morgenstex'n märgib * et ta 

retsensendi seisiikchtl ei pea õigeks või teeb etteheiteid 

kriitika peallskaudsueele. Paaril korral oa Morgenstern 

lühidalt märkinud oma kriitilise arvamuse teosest.

Palju leidub Morgensterni raamatutes teoste autorite 

kirjutatud pühendusi seoses raamatu kinkimisega Morgenstei'- 

niie. On ka Morgenstern! enese märkmeid selle kohta} et 

raamat on saadud autorilt kingltxieeks. Vastavasisuliste 

märkmete analüüs t6i esile paljugi huvitavat., Morgenster

ni le on kingitud ligi 550 raamatut 340 autori poolt. Märk

metest ilmneb, et Morgensternil on olnud tihedad sidemed 

teadlastega Saksamaal, eriti Halle ja Göttingen! professo

ritega. Nii on Karl Morgensternile kinkinud oma teoseid 

Halle ülikooli rektor A.H. Niemeyer (5 rmt.), tuntud arheo

loog, Göttingeni ülikooli professor K.G. Müller, maali
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kunstnik За kunstiajaloolane, Göttingeni ülikooli professor 

I.D. Pi prills» ja Hall© ülikooli raamatukogu juhataja T.G» 

VoigtsI, Saks* teadlastest on esindatud veal.Heidelbergi 

professor, filoloog, ajaloolane Ja teoloog P. üreuzer, kes 

kinkis 7 ошй teost, Rostocki filosoofia ja poeesia prof es-» 

eor Pr K&pken 2 j Goth« raamatukoguhoidja, professor P,Jacobs 

7, Königsbergi Веял! ülikooli professor J« Delbrück i8, 

arheoloog K.„ B8tt5;'-‘ r 6 t&o^fc* Kõige rohkem, 20 oma teost 

kinkis Sari Morjw». ternile *?* Krebs, Weilburgi gümnaasiumi 

professor.

Suure hulga annetusi sai Morgenstern Tartu ülikooli 

kasvandikelt ja kolleegidelt Tartu ülikoolist. Nende hulgast 

vöiks nimetada järgsisi: G. Ewers kinkis Morgensternile 5,

G.B. Jäsche 5 ff J«V, Krause 2, G.F, Parrot 4, K.L, Struve 4 

ja L, Preller 6 teoet.

Oma teoseid on kinkinud Morgensternile kirjandusajaloo- 

lane ja bibllotekaar E. Groddeck Vilniusest (8 rmt.), Liivi- 

maa kirjamees ja kultuuritegelane K.G. Sonntag (10 rmt.), 

kirjanctusajaloolane, ajakirjade väljaandja Saksa- ja Liivi- 

maal G. Merkel (1 rmt,).

K, Morgensternil oli palju sidemeid vene teadlastega.

7 oma teost kinkis Morgensternile rahvahariduse minister, 

Peterburi Teaduste Akadeemia president S.üvarov, 9 ema teest 

rügineunik, Orientalistiks Instituudi direktor P.Adelung. 

Seoses oma huvialadega olid Morgensternil sidemed Peterburi 

Ermitaaži direktori H e Kohleri ning sama asutuse antiik- ja- 

mündikabineti konservaatori ja direktori F.Ch. Gräfega, kes 

talle kinkisid mitu oma teost. Veel võiks nimetada Kaasani 

ülikooli professorit, orientalist C.M. Prähni, Moskva üli

kooli professorit, bibliograaf G. Fischer v. Waldheimi, 

kuulsat maadeuurijat, kentradmiral A.J, Krusensterni ja 

rahvahariduse ministrit, vene kirjanikku ja Teaduste Akadee- 

mia presidenti A. Siškovi.
Välismaa kultuuritegelastest on kinkinud Morgansterni- 

le oma teoseid kirjandusajaloolane ja arheoloog F. Münter 

Kopenhaagenist, antikvaar A.L. Millin ja konvendi liige»rah

vaste võrdsuse eest võitleja H. Gregoire Pariisist.
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Mitmesuguseid amiss»Id K. Morgensterni suhetest kaas

aegse fcege ja tema isikliku raamatukogu kaevamise allikateat 

агшаЪ küllaltki arvukae grupp märkmeid, millest leiame teat

meid Morgensternlle kuuluva raamatu endise omanika vöi raa

matu kinkija kohta.

Raamatute varasemate omanike ja kinkijate kohta on osa 

märkmeid tehtud Morgensterni enda poolt. Osa sissekandeist 

kuulub raamatute kinkijaile, kes on kirjutanud pühenduse 

Morgensternile. Eraldi grupi moodustavad märkmed, mis si

saldavad autori, väljaandja või ka tõlkija pühenduse teis

tele isikutele. Raamatud on hiljem sattunud Morgensterni 

raamatukokku. Nii on näiteks Halle ülikooli teoloogiaprofes

sorile ja filosoofile J,S, Semlerile kinkinud oma raamatuid 

Wittenbergi ülikooli teoloogiaprofessor C.L. Nitzsoh ja 

Leipzigi ülikooli filoloogia ja teoloogia professor A,J, 

Ernesti. Balle ülikooli filosoofiaprofessorile, matemaatik 

C. wolfiie kuulunud tema enese kirjutatud raamat on sattu

nud Berliinis D. Nettelbladti kätte, hiljem Morgensterni 

kogusse. G.F. Parrot on pühendanud oma raamatu G.B. Jäsche- 

le. Saksa filosoof L. Creuzer on kirjutanud I. Kantile järg

mise pühenduse: "Dem grossen Stifter der kritischen Philo

sophie Herrn Professor Kant in Koenigsberg als ein geringes 

Denkmal seiner aufrichtigsten Verehrung gewidmet von dem 

Verfasser". Bdasi on Creuzeri raamat sattunud G.B. Jäsche 

kogusse, sealt Morgensterni kätte.

Raamatute endiste omanike hulgast võiks nimetada mõnin

gaid Tartu ülikooli teadlasi, Tartu haridus- ja kultuurite

gelasi, Kõige rohkem, üle 50, on K. Morgensterni kogus G.B, 

Jäeche autogrammiga raamatuid, Morgenstern eal need profes

sor Jäschelt päranduseks ja tema raamatukokku on need mär

gitud 1843, aastal. Mitmed raamatud on kuulunud G. Hermanni

le, kes koos Morgensterni ja rektor Parrotlga kuulus ühises

se komisjonif mis juhtis Toomemäe korrastamist ja planeeri

mist. Raamatute endisteks valdajateks on olnud veel P.Par

rot, L. Struve, Б. Anders, F. Erdmann, G. Evers, J. Giese, 

J.W. Krause jne.

Arvukalt on raamatuid sattunud Morgensterni kogusse
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Halle ülikooli teadlastelt, nende hulgas P.A. Wolf, J.S. 

Semler, P.J. Bruns, Ph. Buttmann, J.A. Eberhard, J. Fischer 

jt. leipzigi teadlastest on esindatud paljude teoste autor, 

filosoof P* Reiz, GSttingenist J.M. Gesner, Stuttgartist 

ajaloolane ja jurist C.N. Osiander, Berliinist F. Delbrück 

ja Berliini Teaduste Akadeemia sekretär, kauaaegne Akadee

mia raamatukoguhoidja, filoloogiamagister H.B. Merian. Roh

kem kui 30 raamatus on Morgensterni märkus, et need on kin

kinud P. Passov, filosoofiaprofessor Bratislavast.

K. Morgensterni lähikondsetest on oma pühendusega kin

kinud raamatuid vend August, õepoeg prof, P. Schultze ja 

abikaasa Minna. K. Schweneki raamatul "Die Sinnbilder der 

alten Völker" (Frankfurt a.M., 1851) on eeslehel K. Morgen

sterni märkus - Am 82 Geburtstage erhalten von Minna - 

kirjutatud lühikest aega enne surma.

Üldse on K. Morgensterni raamatukogusse sattunud raama

tuid rohkem kui 200 erinevalt omanikult maailma mitmetest 

eri paikadest: Lääne-Euroopa paljudest linnadest, Venemaalt 

ja isegi Ameerikast.

Võttes aluseks autogrammist ja aastaarvust koosneva» 

tavaliselt koitelehel asetseva märkuse, on jälgitud raama

tute komplekteerimist K. Morgensterni raamatukokku aastate 

lõikes. Andmed ei ole päris täielikud. Tuleb arvesse võtta, 

et osas raamatutes puudub märge raamatu hankimise aasta koh

ta. Kõige varasem sissekanne on 1782.a. Kuni 1788. aastani 

on muretsetud igal aastal ainult üksikud raamatud, alates 

1790.a. märgatavalt rohkem, 30 kuni 50 teose ringis. Kõige 

rohkem raamatuid on hangitud aastatel 1797, 1825 ja 1843 - 

üle 100 raamatu. Aastatel 1845-1851 samuti 30-40 ümber ja 

viimasel eluaastal (1852) veel 15 teost. Uuemad raamatud on 
enamasti komplekteeritud ilmumisaastal või mõned aastad hil

jem.

Karl Morgensterni memoriaalkogu lähemal vaatlusel tu

leb tähelepanu pöörata ka selle välisilmele, mis on olnud 

omanikule küllaltki olulise tähtsusega. Raamatutes leidub 

palju Morgensterni märkusi köitematerjali valiku kohta 

köitjale ja raamatute uuestiköitmisest. Paberköide moodustab
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üle poole kogust je raamatud on enamuses köidetud Morgen

stern! soovi koheselt. Lemmikvärvideks olid helesinine je 

nahakollane, elu lõpupoole ege violett. Aeg on ome töö 

teinud ja praegu lubab einult tugev kujutlusvõime nähe 

teme raamatukogu sellises värvide harmoonies, milline see 

oli te eluajal.

Karl Morgensterni kogu raamatutest en nahkköites umbee 

üks kolmandik, nendest suur hulk (üks kümnendik) on pärga- 

mentköites. Erilise väärtusege on siin 16. sejendi köited, 

millest igsüht võiks veedelde kui uunikumi. Köited on ene- 

muses puukaanelised, pimetrükktehnikas range raamomamen- 

taalse kompositsiooniga ja pakuvad kunstiteadlasele huvi 

ka tänapäeval.

Kuigi Morgensternil ei olnud unikaalköidete kogumine 

omaette eesmärgiks, sattus ka raamatukogu sisulisel komp

lekteerimisel sinna rida köiteajalooliselt huvitavaid ek

semplare, mille lähem uurimine selgitab nende tellijaid, 

omanikke ja köitjaid. Paljud hästi säilinud köited 16. sa

jandist pärinevad selliste tuntud meistrite nagu Adam 

Sehneideri, Heinrich Blume ja Caspar Honefferi töökodadest.

Initsiaalid HR köitel "Adagiorum chiliades des Erasmi 

Rotterdami" (trükitud 1559.a. Baaselis) vihjavad köitja 

Benedict Rosskopfi köitekojale Leipzigis aastail 1520- 

1547. Seni pole leitud ühtegi köidet, mis oleks teostatud 
Rosskopfi eluajal (dateeritud köited on aastatest 1570, 

1575, meil 1584). Köiteajaloolane K, Haebler^ oletab, et 

Rosskopfi tööriistadega töötas keegi teine meister. K,Mor

gensterni raamatukogus leiduval köitel on lisaks initsiaa

lidele BR ornamendi pindades veel initsiaalid HHL. Seed 

märgivad K. Haeblerile tuntud hilisemat Leipzigi meistrit”'7, 

kes vöib-olla osutubki Rosskopfi tööriistadega hiljem töö

tanud, seni selgitamata köitemeistriks.

Morgensternide perekonnale kuulunud köidetest pakub

Haebler. Rollen- und Plattenstempel des Xtl. Jahr
hunderts. Bd. I. Leipzig, 1928, S. 363.

^Dass., S. 180.
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hurl "Biblia" (Ul®, 1749)♦ nie on köidetud 1779.«. ja kan

nab K. Morgensterni tädi Anna Elisabeth Bromine initeiaale 

A*X*B. Hiljem on raamat kuulunud Morgensterni emale Johanna 

Katharinale ja Karl Morgensterni surma j äre1 ■ tema abikaa

sale Minnale. Raamat od köidetud musta marokääni, kaunista

tud käaikuldamistehnikas kauni kullatud ja ornamenteeritud 

plokl-lõikega•

Karl Morgensterni memoriaalkogu võime vaadelda kui te

ma elutöö ja huvide peegeldust, kui näidet sellest, kuivõrd 

põhjalikult on võimalik töötada raamatuga. Morgansterni 

poolt raamatutesse kirjutatud arvukad mõtteavaldused, märk

med ja märkused pakuvad hulgaliselt mitmesuguseid andmeid 

kultuuriloo kohta 150 aastat tagasi. Rohked märkmed retsen

sioonidest kergendavad tänapäeva uurijate tööd. Morgenster

ni raamatukogu ja raamatutes leiduvate ülestähenduste süga

vam uurimine aitab põhjalikumalt tundma õppida seda nii 

omapärast ja huvitavat isiksust ning ajastut, milles ta 

elas.
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E. MORGEHBTERNI KlSIKIRJADE KOGU
H. R a n d

Käesolev töö põüab anda ülevaate Karl Morgensterni suh

teliselt suurest käsikirjade kogust (574 köidet), piirdudes 

fondi tutvustamisega käsikirjade läbivaatamise käigus kuju

nenud järgmiste suuremate gruppide kaupa:

1) päevikud, reisimärkaikud ja -päevikudj

2) kirjavahetusi

3) Morgensterni enda ja teiste teadlaste tööde käsikir

jad, loengute ning tööde kontseptid ja konspektid, 

tõlked, mitmesugused kogutud materjalid;

4) isa isiklikud dokumendid ja ema käsikirjad;

5) tööalane materjal.

K. Morgensterni elu ja tegevusega tutvumisel on kahtle

mata kõige autoriteetsemateks allikateks tema enda rohkear

vulised päevikud, reisimärkmikud ja -päevikud*

Päevikud (18 köidet) hõlmavad aastaid 1787-1852. Esime

sest aastast on vaid fragmentaarsed märkmed, pidev päeviku

pidamine algas 1788.a. Kolm esimest päevikut kannavad peal

kirja "Verzeichniss meiner Beschäftigungen”. Alates 1792.aas

tast on päevikud pealkirjastatud ühtselt "Meine Beschäftigun

gen". Oma rohke kirjatöö mõtet on Karl Morgenstern selgitanud 

tsitaatidega päevikute algul. 1796.a. kirjutab ta päeviku
Л

esikaanele mõtte C.Garve teosest "Versuche... :"Minu kogemus

te järgi on vaid väheseid inimesi, kes oma elu sündmusi täp

selt peavad meenutama.’Ja need vähesed on alati olnua filo

soofilised pead. Filosofeeritakse palju paremini faktide üle,
_------------- — *
C. Garve. Versuche über verschiedene Gegenstände aus der 
Moral, 1/itteratur und dem gesellschaftlichen Leben.
Bd. 1-5» Breslau, 1792-1802.
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millede järjekorda on algusest lõptrni käsitletud täielikult 

ja looduse tõeses korras...”

Tsitaatides mõista antud kavatsusest kirjutab Morgen

stern oma päevikus 1797.a.s "Kui ma küllalt kaua elan, 

siis taban ma neist päevikuist kord ka kasu saada. Kui mul 

õnnestub kunagi saada selleks, kelleks ma püüan, siis ühen

dan ma kord need üksikud kergelt visandatud jeened iiheke 
pildike, tee järgi, varju ja valgusega."

Saimesed päevikud sisaldavad noorukiea igapäevaseid 

üleskirjutusi. Akadeemiliste poolaastate kaupa saame teada, 

milliseid ja kelle loenguid Morgenstern külastas, mida lu

ges, milliseid töid kirjutas, kuhu reisis. Sissekanded on 

kirjeldavat laadi, poolaasta lõpul järgneb enamasti kokku

võte s mitmel pool on aga selleks ettenähtud lehed tühjaks 

jäänud.. Kt lihtsustada päeviku lugemist, on alla kriipsuta

tud isiku- ja kohanimed, teoste autorid ja pealkirjad, sage

li on need ka lehekülje äärele märksõnana välja toodud. Lu- 

gajat abistab ka kõikides päevikutes leiduv sisukord.

Alates 1805„a. esineb päevikutes järgmine jaotus: lek

tüür, akadeemilised loengud, muu. tegevus ülikoolis, reisid, 

mälestused.

Lektüüri osas annab Morgenstern loetud teoste numeree

ritud registri, lisab aga ka tsitaate, märkmeid teose si

sust ja probleemidest või teemast, mille tarvis ta teost 

luges. Oma temaatikalt vastab lektüür nii Morgensterni eri

alale kui ka huvialadele. Siin leidub teoseid kreeka-rooma 

klassikutelt, saksa autoritelt, filosoofiast ja kunstival

last, reisikirjeldusi ja vahetevahel mõnda muudki.

Akadeemilised loengud loetleb Morgenstern tavaliselt 

teemade kaupa poolaastas. Lisaks kirjutab ta, millised ma

terjalid olid loengukonspekti aluseks, milline oii üksiku

te loengute ülesehitus, ja teeb märkmeid loenguid kuulanud 

auditooriumi kohta.

Tegevusest ülikooli muuseumis ja raamatukogus on vähe 

juttu. Ta viitab vaid raamatukogu asjaajamise materjalidele, 

millega tegeles raamatukogu sekretär.
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Vormilt voolav ja jutustav on päevikutes reisikirjel- 

duste osa. Emotsionaalselt kirjeldab Morgenstern külastatud 

palku, kohtumisi, nähtud kunstivarasid ja isiklikke muljeid. 

Siit võib lugeda reisidest, mille kohta ta eraldi reisimärk- 

mikke ja -päevikuid ei pidanud.

Kõige elavamaks osaks on päevikutes leheküljed mäles

tustega Morgensterni enda elust ja sõpradest, kellest pal

jud on tuntud isikud tolleaegses kirjandus-, kunsti- ja 

teaduselus.

1826.a* alates eraldab Morgenstern päeviku muust osast 

veel vaid lektüüri. Sissekanded jäävad harvemaks. Kõige 

enam leidub nüüd päevikutes märkmeid ajalehtedest: nekro

looge, teateid Morgensterni poolt peetud kõnedest (mäles

tuskõned J.W. Goethele ja F.M. Klingerile), sõprade-õpetlas

te mõtteid. Viimases päevikus on sissekanded kahe käekirja

ga. Morgensterni halvatud käsi on kirjutanud vaevalt loeta

vaid ridu, suurem osa sissekandeid on abikaasa puhta ja 

selge käekirjaga.

Varasemate aastate reisidest kõnelevad 4 taskuraamatut, 

samuti paberid Soome-reisidest ja 5 väikeste reiside päevi

kut aastaist 1789-1804. Sdasl on reisimärkmikke ja -päevi- 

kuid (36 köidet) kahest perioodist: 1) 1808-1810 ja

2) 1827-1828. Esimesel perioodil oli pikim reis Itaaliasse, 

teisel perioodil Austriasse ja Saksamaale.

Enamasti on reisimärkmed tehtud sõidul või kohapeal, 

sageli pliiatsiga, hiljem on need leheküljed tindiga ümber 

kirjutatud. Märkmete suur hulk võimaldab leida vaga mitme

suguseid materjale: hulgaliselt aadresse, väljaminekute ar

vestusi, külastatud losside ja muuseumide kunstikogude ni

mestikke, kirjanduse loetelu reisil läbitavate paikade kohta. 

Pikemate reisikirjeldustena on materjali hulgas 2 köidet 

Roomast, 7 Viini päevikut ja 1 köide reisist Riia kaudu Sak

samaale. Mitmosse reisipäevikusse on kirjeldusena köidetud 

K. Morgensterni vastavasisulisi kirju abikaasale ja vanale 

sõbrale J.W. Kräusele.

Karl Morgensterni käsikirjalises pärandis kajastuvad
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kirjavahetusena ka tema sidemed rohkearvulise tutvusring

konnaga.

Kirjavahetuse Morgens te mi-poolseks osaks on "Corres

pondent". 12 köidet hõliaavad aastaid 1790-1847* Korrespon

dentsis on registreeritud kirjade väljaminek, sinna on kir

jutatud enamike kirjade kontseptid vöi koopiad.

"Briefe an Morgenstern" ("Kirjad Morgenstemile") 18 

köitesse on paigutatud aastail 1788-1838 Morgenstemile ad

resseeritud 2936 kirja 683 isikult, kellest 427 on tähtsa
mates entsüklopeediates ning biograafilistes leksikonides 

märgitud kirjanikud, teadlased, ühiskonna- ning kultuurite

gelased.

Kirjad on köiteisse paigutatud periooditi ja ühe või 

mitme köite piires on nad järjestatud autorite alfabeedis. 

Paljude sõpradega on Morgensterni kirjavahetus kestnud pik

ki aastaid, seetõttu on mitmete adressantide kirju silma

paistval hulgal. Uil sisaldab IV köide 144 kirja Baltimaade 

teadlastelt A. Albanueelt, J.G. Doppelmairilt, P.M. Klinge- 

rilt, G.F. Parrotlit, G.F. Pöschmannilt ja K.G. Sonntagilt. 

Ka IV köites on ainuüksi 4 isikult 165 kirja. Omaette köide

tesse on koondatud kirjad reisidelt 1808-1810 (XVII kd.) ja 

1816 ning 1827-1828 (XVIII kd.).

Adressantide järgi on Morgenstern eraldanud filoloogi

de, õpetlaste, kõrgete isikute, sõprade ja sõbrataride, rii

giametnike ja raamatukaupmeeste kirjad. Äende seas võib lei

da rea tuntud nimesids maadeuurija A.J. Krusenstern, tead

lased G.F. Parrot ja K.L. Struve, filosoof I. Kant, kirjani

kud F. Schiller, J.W. Goethe, ühiskonnategelane H. Gregoire 

jt. Peale isikute kirjade on Morgensternil kirju ka ajaleh

tede ning ajakirjade toimetustelt, mitmesugustelt asutustelt 

ja organisatsioonidelt.

Peale isiklike kirjade oli K. Morgensternil rikkalik 

kirjade kollektsioon, mis sisaldab 1822 kirja 619 autorilt, 

kellest 439 on nimekate isikutena ära märgitud tähtsamates 

entsüklopeediates ja biograafilistes leksikonides.

Kirjad on köidetud 10 köitesse: 5-köiteline "Bpistolae 

autographae philosophorum celeberrimorum", 3—köiteline
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"Bpistolae autographae theologorum celeberrimoru*'* ja 1 

kolde "Bpistolae autographae eruditorum celeberrimoru*". 

üksikute eranditega on need kirjad 18. ea j* autoritelt, 

kelle seas esineb rida üldtuntud nimesid: kirjanikud I.G. 

Klopstock ja Ch.F. Geliert, helilooja G.F. Händel» tead

lased U. LononossoT, L. Euler ja A. Celsius, filosoofid

I. Kant ja G.V. Leibniz ja teisi. Sraldi koite moodustavad 

45 Tartuga seotud kirja kolleeglualnSunlk J.G. Doppelmairi- 

le, kes oli Tartu ülikooli kirjanduslik korrespondent. 23 

saksa kirjanike kirja on Morgensternil üldisest kogust 

eraldatud kavatsusega need trükis avaldada.

Morgensternile adresseeritud ja kollektsioonis leidu

vad kirjad moodustavad küll kogus olemasolevatest kirjadest 

põhiosa, kirju leidub aga ka tema dokumentide, reisipaberi- 

te ning mitmete biograafiliste materjalide juures.

Ligi poole Morgensterni käsikirjade kogust moodustavad 

enda ja teiste tööde käsikirjad, loengute ning tööde kont

septid ja konspektid, mitmesugused kogutud materjalid ja 

tõlked, mis on seotud Morgensterni eriala ja öppetööga.Siin 

leidub materjale vanast ajaloost, rooma ja kreeka muistis

test, mütoloogiast, kirjandus- ning kunstiajaloost, üksiku

test vanadest autoriteet, aga ka filosoofia valdkonnast - 

metafüüsikast, esteetikast, moraalifilosoofiast jne.

Teiste teadlaste tööde käsikirjade ja loengukonspekti

de päritolu selgitab enamasti Morgensterni käsikirjaline 

kataloog. Peamiselt on loenguid konspekteerinud Morgenstern 

ise, eriti õpinguaastatel Halles. Näiteks F.A.Walfi laengud 

kreeka kirjanduse ajaloost, G.A. Eberhard! loengud üldisest 

ajaloost, L.H. Jakobi loengud mõningate Platoni dialoogide 

sisust ja rida teisi. On ka selliseid leongukonspekte, mis 

Morgenstern on hiljem sõprade konspektidest enda jaoks ära 

kirjutanud, näiteks F.A. Wolfi kommentaarid Sophoklese Oidi- 

puse juurde, või mis on tema jaoks konspekteeritud sõprade 

poolt, näiteks E.G. Schützi loeng üldisest kirjandusajaloost, 

konspekteerinud Scheffler ja Seiding. Hiljem en Morgenstern 

ostnud rea konspekte ja teda huvitavaid käsikirju Leipzigi,

101



Halle ja Tartu raamatuoksjonitelt, nagu L. Disseni loeng 

rooma muististest ja käsikiri "Griechische Syntax", Jena 

ülikooli õppejõudude loenguid loogikast ning metafüüsikast 

jt. Morgenstern on säilitanud ka mõningad õpilaste tööd, 

nende hulgas K.J. Petersoni "Etwas über die Konsonanten", 

pühendatud Morgensternile 1819.a.

Kõik need materjalid on Morgenstern kogunud praktili

sel eesmärgil. Kagu selgub Tartu ülikooli loengute kavast, 

on Morgenstern pidanud ajavahemikul 1802-1836 loenguid vä

ga mitmekeaieel temaatikal. Loengute ettevalmistamisel ka

sutas ta ka teiste töids tehes sinna parandusi ning täien

dusi. Terve loengutemaatika ulatuses leidub kogus hulgali

selt Morgensterni enda märkmeid, kokkuvõtteid ja kogutud 

materjale (teoste kokkuvõtted antiikkirjandusest) märkmed 

G.G. Füllebomi "Kurze Theorie des Lateinischen Stils" koh

ta; 5-köiteline materjalide kogu kunstiajaloost), tõlkeid 

(Horatiuse oodid - 4 raamatut; Platoni "Apologie des Sok

rates" - 8 peatükki), käsikirju ("Der Ästhetik" — 2 osa) ja 

loengute kontsepte (loengud Horatiuse satiiridest; filosoo

fia ajaloost - 4 köidet; sissejuhatus vana-aja numismaa

tikasse).

Kogusse kuuluvad ka üksikud trükitud loengud, ettekan

ded, tõlked ja muud tööd teistelt autoritelt. Põhjalikuks 

läbitöötamiseks on Morgenstern lasknud need köita vaheleh

tedega. Hiljem on Morgenstern lehed täitnud rohkete märkus

te, paranduste ja täiendustega. Näiteks E.D. Весki "Grundriss 

der Archäologie" ja Xenophoni "Memorabilia Socratis".

Käsikirjade kogumisel ei lähtunud Morgenstern mitte 

ainult erialasest temaatikast, vaid koondas übte ka biograa

filisi materjale nimekate kaasaegsete kohtas Tartu ülikooli

ga seotud isikud J.Ph.G^Ewere, G.B. Jäsche, P.M. Klinger,

G.A. Mannteuffel; Morgensterni õpetajad G.B.Funk ja F.A.Welf, 

Königsbergi professor J.В. Köhler, luuletaja ja maalikunst

nik K.G. Grass; J.W. Goethe ning filosoof I. Kant.

Osa neist on ta koondanud nn. Morgenstemiana alla, ku

hu kuuluvad veel märkmed Erasmusest, Melanchthonist, Luthe

rist, F. Delbrückist, loeng Georg Zoegast, Danzigis visanda
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tud kavand 5-osalisele näidendile "Cecilia11 ja plaan Mor

gensterni tulevasteks töödeks:

a) tõlkeid filoloogia alalt|

b) töid kogutud materjalidest;

c) õpperaamat moraalifilosoofiast!

d) K. Morgensterni elu ja õppimise logu (esialgu enda 

jaoks).

Oma laadilt on materjalid siin väga mitmesugused: elu

lood (J.Fh.G. Ewers, G.B. Jäsche), ettekanded (F.A.Wolfist, 

J.W. Goethest, G.B. Funkist, F.M. Klingerist), nekroloogid 

(G.B. Jäschele, J.Fh.G. Ewersile, F.M. Klingerile), kirjad 

(42 kirja adresseeritud Jäschele, 31 Klingeri kirja G.F.p*^ 

rotile jt.), märkmeid ja artikleid ajalehtedest, kutseid 

ning kuulutusi.

Qn ka eelpeel nimetatud isikute käsikirju: G.B.Jäsche 

"Liebe und Glaube", mis on tegelikult Jäsche "hommikomõtted" 

oma varalahkunud naisest Sallyst; 2 köidet Jäsche filosoo- 

fiaalaseid märkmeid, mis Morgenetern pärast sõbra surma te

ma pärandist ise välja valis, süstematiseeris ja köita las

kis* G.B. Funki tõlkeid Horatiuse oodidest* loengud Horatiu

se satiiride ja kirjade erinevustest; K.G. Grassi luuletusi; 

J.B. Köhleri 10 käsikirja "Collectaneorum volumina" ning 

"Excerpta varia collecta studio atque opera" ja teisi.

Omaste dokumentide ja käsikirjade osas on lesk M. Mor

genstern oma õigusi materjalide eraldamiseks kasutanud eri

ti ohtrasti. Raamatukogule pole üle antud lese enda kirju,

K. Morgensterni venna, õe ja äia major J.E.W. Lesedowi, te

ma naise Luise Lesedowi ja poegade kirju. Olemasolevatest 

materjalidest võib nimetada vaid K. Morgensterni isa pabe

reid ja ema käsikirju. Isale, doktor F.S. Morgensternile 

adresseeritud kirjad, dokumendid ja aukirjad on kokku köide

tud, einna kuulub ka lühike elulugu. Kuna Morgensterni ema 

kavatses välja anda kasiraamatu "Die Hausmutter in der 

Stadt", siis on sellest mitmeid valminud peatükke, aga ka 

visandeid, toiduvalmistamise retsepte, botaanilisi märkmeid, 

mis K. Morgenstern on läbi lugenud ning parandanud. Peale 

nimetatud töö on mitu tõlgitud jutustust prantsuse keelest



ja hulgaliselt 1 aalet osi. Praeguseni on säilinud lea Morgen» 

steml ema herbaaritm.

Tööalaseid materjale on tähtsamate komisjonide ja üli

kooli allasutuste tegevuse kohta, millest Karl Morgenstern 

oma elu jookaol oaa võttis*

Peamise osa moodustavad mitmesugused paberid koolikomis

joni tööst. Selle liikmena tegi Morgenstern kaasa mitmeid 

ringkäike Liivi-, Kura-, Eestimaa ja Soome kubermangu kooli

desse. Kogus leidub reisil nfihtu kohta tehtud märkmeid, üli

koolile esitatud aruandeid ja ettepanekuid nimetatud piir

kondade gümnaasiumide, kreis- ja erakoolide töö parandami

seks, samuti märkmeid koolikomisjoni istungitelt (10 köidet).

Oldlse õpetajate instituudi tööst räägivad direktsiooni 

zurnaal 1803-1820, aastaaruanded, ringkirjad, protokollid ja 

aktid, seminaristide sisseastumisavaldused, nimekirjad jpm.

Pedagoogilis-filoloogllise seminari ühe direktorina on 

Morgenstern pidanud direktsiooni lumaali, moodustanud semi

nari kogomiku 1821-1831» hoidnud alal pabereid, ringkirju ja 

aruandeid seminari asjaajamisest 1832-1833*

Suur hulk materjale selgitab, mis liiki, millistelt 

kunstnikelt ja millisel arvul kunstiväärtuai sisaldas Morgen

sterni loodad ülikooli kunstimuuseum. Sama küäimust, samuti 

kogu laiendamist puudutab sealjuures säilitatav arvukas kir

javahetus.

Tööd ülikooli raamatukogus kajastavad vaid 2 raamatuko

gu direktori zumaali 1823-1839 ja tellimused raairatukaup- 

meestele koos raamatute retsensioonidega. Põhiline osa Mor

gens ternl-aegse raamatukogu dokumentaalsetest materjalidest 

säilitatakse raamatukogu arhiivlfondis.

Peaaegu kõik Morgensterni käsikirjade kogus leiduvad ma

terjalid on köidetud juba tema enda juhendamisel, mille kohta 

on ka märkmeid korrespondentsirsamatutes. Kirjad Morgenster- 

nile, päevikud, suuremate reiside päevikud ja tähtsamad loen

gud on nägusas poolnahkköites, seljal kuldtrükis pealkiri ja 

vajaduse korral ka piiraastad. Ülejäänud materjalid on papp- 

või paberköites, vaid väike osa temaatilisi ja biograafilisi
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märkmeid asetseb lahtistel lehtedel ümbrikes ?61 sappides*

K. Morgensterni käsikirjade kogus aitavad onrijal 

orienteeruda 3 kataloogis

1) käsikirjaline temaatiline kataloog "K. Morgenstern*s 

Handschriften Sammlung", Bille on koostanud Morgenstern 

lset

2) trükitud kataloog Morgensterni raamatukogu, käsikirjade 

ja kunstivarade kohta “Catalogue MBS* et bibllothecae 

Carol. Morgenstern" (Dorpat, 186õ)|

3) kirjade kataloog autorite alfabeedis, koostatud aastail 

1925-1926.

Morgensterni käsikirjade kogu pakub tänapäeva uurijale 

huvitavat temaatilist materjali klassikalisest filoloogiast, 

numismaatikast ja filosoofiast, aga ka palju Informeerivat 

nii Karl Morgensterni enda, tema suhete kui ka paljude tun

tud isikute ning tolleaegse kunsti-, kirjandus- ja üldse 

kultuurielu kohta Venemaal, Baltikumis ja Lääne-Suroopas. 

Briti väärtuslikku leidub siin Tartu ja Tartu ülikooli aja

loo kohta. Morgensterni käsikirjade kogu väärtust võib hin

nata Vilhelm Süssi sõnadega, kes leidis, et Morgenstern on 

säilitanud meile ”... oma pisimaterjaliga otsekui Pompeil

mineviku kultuurist, mille uurimisel võib rohkem õppida kui2
mõnest pretensioonikast kultuuriajaloolisest teosest" •

2W. Suss. S. 14.
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E. MQRGBHBTBEHI TOQDXST

S. К i i s

Karl Morgensterni tööd kõnelevad tema suurest erudit

sioonist, armastusest kirjanduse ja kunsti vastu, selgest 

mõistusest, tööst noorte õpetajana Ja valgustajana, tema 

kirjad aga sidemetest oma aja väljapaistvate teadlaste Ja 

kirjanikega.

TRÜ Teaduslikus Raamatukogus peetakse Morgensterni 

personaalbibliograafia kartoteeki, kuhu koondatakse trükis 

avaldatud K. Morgensterni tööd ning tema kohta ilmunud kir

jutised, Kartoteegi koostamisel on läbi vaadatud TRÜ Tea

dusliku Raamatukogu kataloogid, kartoteek "TRÜ - ajalugu; 

Õppejõudude, teenistujate, üliõpilaste Ja kasvandike bio- 

bxbliograafia" Ja teatmeteosed, kus antakse andmeid Mor

gensterni elust, tegevusest ning töödest. Kõige põhjaliku

mad andmed Morgensterni tööde kohta antakse K, Goedeke 

väljaande "Grundriss zur Geschichte der deutschen Dichtung 

aus den Quellen" 7. Ja 15* köites. Nendest esimeses on an

tud Morgensterni napid eluloolised andmed ning kirjandust 

tema kohta (6 nimetust^Morgensterni tööde loetelu Ja aval

datud kirjavahetust (ca 140 nimetust). 1 5. köites antakse 
täiendavalt kirjandust Morgensterni kohta {JA nimetust), 

neli retsensiooni tema töödele ning kolm eelmisest köitest 

väljajäänud Morgensterni artiklit. J.F. Recke Ja К.Б. 

Napiersky koostatud biograafilises leksikonis antakse üle

vaade K. Morgensterni elust ning loetletakse tema tööd. 

Viimased on esitatud gruppidena; K. Morgensterni tööd, 

retsensioonid, toimetatud väljaanded. Recke Ja Napiersky 

leksikonis toodud andmeid redigeeris Morgenstern ise Ja 

tehtud täiendusi võttis arvesse Th. Beise. J.G. Meuseli 

koostatud saksa kirjanike leksikoni viies köites tuuakse

106



nappe andmeid К. Morgensterni elust ning antakse ainult 

tähtsamad tööd. Morgensterni toode loetelu leidub ka 

L. Mercklini mälestuskõne lepua.

Osa Karl Morgensterni kirjutisi on anonüümsed või on 

kasutatud lühendeid tema perekonnanimest: Mstn., -et, 

M-st-n. Mõnikord selgub Morgensterni autorsus ajakirja 

sisukorrast, kus tuuakse kirjutaja nimi või näiteks välja

andes "Dõrptische Beyträge" avaldatud artiklite kohta mär

kus "vom Herausgeber". Mitme töö puhul, mis ilmusid ano

nüümselt, on Morgenstern hiljem ülikooli raamatukogu ek

semplari kirjutanud oma nime. Toetudes L. Mercklinile, on 

Morgensterni personaalbibliograafia kartoteeki sisse võe

tud ka artiklid, mille autoriks on märgitud Buphranor.

Teised bibliograafiad Euphranori nime all kirjutatud ar

tikleid ei registreeri. Praegu sisaldab kartoteek ca 450 

nimetust.

Karl Morgensterni personaalkartoteegi ülesehitus on 

j ärgmine:

I. K. Morgensterni tööd, retsensioonid, tema toime

tatud, välja antud ja eessõnaga varustatud teiste autorite 

tööd. See kartoteegi mahukaim osa sisaldab ca 25o nimetust, 

Materjal on järjestatud kronoloogiliselt. Kordustrükkide 

puhul kasutatakse viiteid.

II. Kirjavahetus. Publitseeritud 65 kirjast pärine

vad 55 teistelt isikutelt. Kirjavahetus on järjestatud al

fabeetiliselt kirja saatjate järgi.

III. Kirjutised K. Morgensterni kohta (65 nimetust) 

on järjestatud tööde autorite nimede ja anonüümsete artikli

te pealkirjade alfabeedis.

IV. Teatmeteosed ja ajakirjad, mida on kasutatud

K. Morgensterni tööde kartoteegi koostamisel, on järjesta

tud alfabeetiliselt.

K. Morgensterni tööde temaatika on lai. Tema esimesed
a -------------------------------

L. Mercklln. Ksrl Morgenstern. Gedachtnissrede. Dorpat,
1853, 55 S.
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artiklid kiaitlesid filoeoofiaprobleeae, kaid kõige.епав on 

ta avaldanud kirjanduse- ja kunstialaseid kirjutisi. Karto

teegis on registreeritud K. Morgensterni esiaese tööna "Die 

Menge des Lebens im Weltall"2 . Siin avalduvad noore Morgen- 

aterni põhiaõtted ja vaated* Filosoofia alal kaitses ta ka 

doktoritööd "De Platonis Hepublioa Coaaentationes tree”3.

Ka hiliseaatel aastatel on K. Morgenstern kirjutanud rea 

artikleid filosoofiast, käsitledes veel aitaes töös ka Pla- 
tonit.

üabee 20# töödest on kirjandusteadusest. Kujunemisro- 

aaani oleauat ja ajalugu käsitlevad "Ueber das Wesen des Bil-
А С

dungsroaans" ja "Zur Geschichte des Bildungsromans" . Põhja

likult on K. Morgenstern analüüsinud Goethe roaaani "Wilhelm 

Heisters Lehrjahre"6 sisu, tegelasi, keelt ja stiili. Veel 

vääriks teiste hulgast oma põhjalikkuse ja andmeterikkusega 

esiletõstmist "Rede über den Einfluss des Studiums der grie

chischen und römischen Klassiker auf harmonische Bildung zum 

Menschen" P  Huvitav ja omapärane on kirjandusteaduslik töö 

"über einen deutschen Classiker".® Selles kõneldakse F.И. 

Klingerist, ilma et kordki mainitaks tema nime.

Morgensterni sulest on ilmunud ca 30 retsensiooni. Ta 

oli tunnustatud kriitik, kes on retsenseerinud töid filosoo

fiast, religioonist, kunsti ja kirjanduse alalt. Nii ilmusid 

Morgensterni retsensioonid G.G. Füllebomi toimetatud teose

^Philosophisches Magazin. Bd. 3. Halle, 1791, S. 491-498. 

%alis, 1794. X, 316 S.
^Inländisches Museum. Bd. 1. Dorpat, 1820, H. 2, S. 46—61;
H. 3, S. 13-27.
^Neues Museum der teutschen Provinzen Russlands. Bd. 1. 
Dorpat, 1824. S. 1-46.

^üeber Wilhelm Meister's Lehrjahre I. und II. Band. - 
Neue Bibliothek der schönen Wissenschaften und der freyen 
Künste. Bd. 57. Leipzig, 1796, S. 59-70.

^F.J. Seber. Sammlung von Muster deutscher Prosaiker.
Abt. 2.' Köln, 1819, S. 765-790.

®Vt. käesolev kogumik lk. 45, v. 8.
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"Beyträge cor Geschichte der Riilosophie" 6. ja 7« osale 

0795 ja 1796) 3* tööle "Plato'* Briefe nebat einer hiato- 

riechen Einleitung und Anaerkungen von J.G. Schlosser"
A Q

0795) ning nitseid teiai arvestatavaid retsensioone.

Earl Morgenstern oli alati ilu kussardaja ning aeliest 

tulenes ka tema sügav huvi kunstiktisisuste ja -teoate vaa- 

tu* Eunstialaaed artiklid, millest kõneldakse Qkaikateat 

maalidest, kunstnikest või arhitektuurist, soodustavad Mor- 

genateml artikli teat 20$ (ea 50 nim.). Mahukaim kunstiala« 
ne töö "Reise in Italien im J/ahre/ 1809""11 on reiairaasat, 

ais jutustab Saksamaa, Bveitsi, Prantausmaa ning Itaalia 

kunativäärtustest. Pideva* huvi on K. Morgenatemil olnud 

Itaalia kunstniku Raffaeli toode vastu. Viimase kohta aval

datud artiklitest on märkimisväärsed "Ober Rafael Sansio'a 

Verklärung"^2 ja 1805*a. ilmunud "über einige Gemälde"1^,

sille I osa on pühendatud Raffaeli Sixtuse madonnale. Rida
14

kirjutisi on toodud väljaandes "Dõrptische Beyträge" •

K. Morgenstern tundis huvi nusisaaatika vastu ning avaldaa 

trükis mõne haruldasema mündi kirjelduse (näit* Sitsiilis 

kuldmünt 12. sajandist^).

Tolleaegse kõnekunstiprofessori kohustuseks oli üli

kooli aastapäeva aktusekõne pidamine. Karl Morgenstern oli 

tunnustatud hea ja huvitava oraatorina. Osa tema kõnedest 

ilmus trükis. Need moodustavad avaldatud töödest ca 13#.
Л g

Nendest võiks nimetada "Plan im leseni" , omamoodi ilukir-

q
'Annalen der Philosophie und des philosophischen Geistes 
von einer Gesellschaft gelehrter Männer. Leipzig, 1796,
S. 368-372; 1797, s. 408-412.

10
Neue Bibliothek der schönen Wissenschaften und der 
freyen Künste. Bd. 59. Leipzig, 1797, S. 248-271.

^B d .  I. Dorpat-Leipzig, 1813. 806 S.

12Dorpat-Leipzig, 1822. VI, 42 S.
^Dorpat, 1805. 36 S.

14Bd. I. 1814, S. 116-132, 317-338.
1 5

Sendungen der Kurländischen Gesellschaft für Literatur 
und Kunst. Bd. 1. Mifcau, 1840. S. 39-40.

Л /Г
Johannes Müller oder Plan im Leben nebst Plan im Lesen 
und von den Grenzen weiblicher Bildung. Drey Reden. 
Leipzig, 1808, S. 59-90.
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janduse aoovitusnimestikku üliõpilastele. Tähelepanuvääri

vad on aga mälestuskõned Winke lmemaist^, Müllerist^®, 

ELopstockist^, Goethest20 ja Jäschest2^.

Samuti kuulus elokventsiprofessori ülesannete hulka 

ladinakeelsete loenguprogrammide koostamine, millele tava

kohaselt oli lisatud mÖni uurimus. Viimased moodustavad 

Horgensterni teaduslikust pärandist 6$. Ta lubab loengu

programmide koostamisel silraas pidada kolme seisukohta:

1) teadaanded vastavatud ülikooli elust; 2) soovitused

Õppimise otstarbekaks korraldamiseks; 3) üldised teadus-
22

likud küsimused.

Tartu Ülikooli pex-ioodil koostatud loenguprogrammid 

ja nende juures ilmunud tööd on avaldatud väljaandes
p X  Oh.

"Catalogue praelectionum..." ^ ja "Scholae semestres..." . 

1805.a. ilmus väärtuslik uurimus antiikaja mnemotehnikast 

"Commentatio de arte veterum mnemonica"• Peale nimetatu 

avaldati loenguprogrammides kirjutisi väga erinevatel tee

madel, Nii kõneldakse neis Tartu ülikooli hoonete ehitami

sest, antiikaja filosoofidest ja kirjanikest, numismaati

kast ja muust. Tähelepanu väärib K, Morgensterni esteetika-

kursuse programm "Grundriss einer Einleitung zur Ästhetik
25

mit Andeutungen zur Geschichte derselben". Nimetatud pro-

^^Johann Winkelmann. Eine Rede. Leipzig, 1805. VI, 74 S. 

18Vt. v. 16, 1k« 1-58.

^^Klopstock als vaterländischer Dichter. Dorpat-Leipzig,
1814. 66 S.

20Johann Wolfgang Goethe. St.Petersburg, 1833. IV, 52 S. 

2^Dr. Gottlob Benjamin Jäsche. Dorpat-Leipzig, 1843. 58 S. 

22W. Süss, S. 124.
2^Catalogus praelectionum semestrium in üniversitate lite- 

rarum Caesare^,quae Dorpati constitute est. Dorpati, 
1803- 1822.

24Scholae semestres in Caesarea Üniversitate litteraria, 
quae Dorpati constitute est. Dorpati, 1822-1836.

2^Dorpat, 1815. 32 S.
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grammi põhjalik analüüs on antud L. Stolovitii artiklis26.

Varasemast, Halle ülikoolis töötamise perioodist on 

pälvinud tunnustuse 1798.a* trükitud programm "De fide his- 

toriea Velleji Paterculi, inprimis de adulatione ei obiec- 

ta" ja 1801.a. avaldatud "De Satirae atque Bpistolae Hora- 

tianae discrimine".

Kümmekond artiklit on Morgenstern kirjutanud Tartu 

ülikooli raamatukogust ning kunstimuuseumist, mille asutaja 

ja innukas propageerija ta oli* Reas artiklites, nagu "Ge

nera lbericht der Universitäts-Bibliothek zu Dorpat für das 
27

Jahr 1854 " ja "Verzeichniss der interessanteren Bücher

geschenke, welche die Kaiserl. Univ.-Bibiiethek in Dorpat
pö

ito den letzten fünf Jahren erhalten" , on ülevaated raama

tukogust, sinna saabunud raamatutest, kingitustest, kata

loogidest. Artiklites "Museum der Kunst in Dorpat" ° ja 

"Das Museum der Kunst" ^  vaadeldakse ülikooli kunstimuuseu

mis leiduvaid münte, maale, vase- ja puulöikeid, litograa

fiaid.

Morgensternilt ilmus ka lühisõnumeid Tartu seltskond

likust elust.

1815.-1821.a. andis Morgenstern välja Dörptische Bey- 

träge für Freunde der Philosophie, Litteratur und Kunst.

In drey Bänden. Jg. 1815. 1814. 1816. Dorpat-Leipzig, 1813- 

1821. Kaastööd tegid professorid H.L. Böhlendorff,

G. Ewers, Ch. Garve, K. Grass, G.B. Jäsche, H.K.E.Köhler,

P.E. Rambach, A.H. v. Weyrauch. Väljaandes publitseeriti 

teiste artiklite k6rval ka tuntud isikute (J.W, Goethe,

I. Kant, C.M. Wieland, J.G. Fichte jt.) kirjavahetust. Üldse

^6Л.Н.Столович. О программе курса эстетики Карла Моргенштерна. 

- Уч. зап. ТГУ, 67, 1958, с.237-243.
Р 7
~'Dorpater Jahrbücher für Litteratur, Statistik und Kunst, 
besonders Russlands. Bd. 5. Leipzig, 1835. S.538-544.

28Dass., S. 544-551. '

£'^Dass., Bd. 3. Riga u. Dorpat, 1854. S. 71-76.

3o- Die Kaiserliche Universität zu Dorpat. Denkschrift zu 
ihrer 25 Feier des 12. Dec. Dorpat, 1827, S. 14-17.
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ilmus väljaande kolmes kSitee 56 artiklit, milledest 37 on 

kirjutanud või kooetanud Karl Horgeuatern ise. Esimese köi

te eessõna aeerael avaldab Morgenstern läkituse oma Õpeta

jale, teoloogia ja filosoofia profeasorile G.B. Funkile, 

milles selgitab oaa väljaande eesmärki - avaldada kirju

tisi filosoofia, kirjanduse ja kunsti sõpradele. Igas köi

tes esinevas peatükis "Chronik der Kaiserl. Universität zu 

Dorpat vom J/ahre/ ..." esitatakse jooksva aasta sündmusi, 

tuuakse muudatused ülikooli professorite ja ametnike koos

seisus, teateid avalikest kõnedest, ülikooli väljaannetest, 

üliõpilaste auhinnatõödest, kaitstud magistri- ja doktori

dissertatsioonidest ja muudest ülikooli elusse puutuvatest 

küsimustest. K. Morgenstern oma läkituses avaldab lootust, 

et kui hiljem keegi seda üritust jätkab, saab Tartu ülikool 

täieliku kroonika, nagu on kõigil Saksamaa ülikoolidel. 

"Dõrptische Beyträge" II köites kurdab Morgenstern paberi 

hindade pidevat tõusu ning et väljaanne hädavaevu suudab 

katta trükkimise kulud. Kolmas aastakäik jäigi viimaseks.

Teaduslike kirjutiste kõrval harrastas Morgenstern ka 

luuletamist* Ta luuletuste tase oli isegi asjaarmastaja koh

ta liiga madal. Pealegi olid need ebaõnnestunult varustatud 

märkustega, kus kõneldakse tingimustest, mis sundisid luu

letust kirjutama. K. Morgensterni ainuke luuletuskogu "Töne 

vom Lebenspfade” ilmus 1818.a.

Oaa rikkalikust kirjavahetusest on K. Morgenstern aval

danud kirju saksa kirjanikelt ja teadlastelt (J.W.Goethelt,

F, Sohillerilt, C.M. Wielandilt, I. Kantilt), oma õpetaja

telt ja sõpradelt (G.B. Funkilt, J.A. Eberhardilt, F.A.Wol- 

filt, J. Müllerilt).
Karl Morgensternist on kirjutatud mitmeid mahukaid töid. 

Need aitavad mõista teda kui inimest oma vooruste ja puudus

tega, teadlast, õppejõudu, ülikooli esimest raamatukoguhoid

jat, suurt esteeti. Põhjalikem nendest väljaannetest on 

1928-1929.a. ilmunud laia kultuuriajaloolise taustaga 

W. Süssi monograafia "Karl Morgenstern (1770-1852)” (329 

lk.)^1, E. Vigeli uurimus "Tartu Riikliku ülikooli Teadus-

^1E.V. Tartu ülikooli Toimetused, B, XVI2 , 1929; XIX2 , 1930.
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Ilka Raamatukogu a*utamine ja areng aastail 1802-1839" 

vaatleb K. Morgensterni tegevust raamatukogu direktorina. 

Paljud kaasaegsed autorid seenutavad teda osa mälestustes, 

kaasa arvatud Th. B e r n h a r d ! Ja J.W. Krause^*-. Tesast rää

gib ka raamatukoguhoidja E» Andere oma ülikooli raamatuko

guga seotud sälestustss.^

Karl Morgensterni tööd on ilmunud ajavahemikus 1791- 

184-9, kusjuures kõige viljakamad on aastad 1800-1822. Pea

aegu kõik Morgensterni tööd on varustatud põhjalike biblio

graafiliste andmetega, kus sageli antakse hinnang ühe või 

teise töö kohta. Tal oli plaanis kirjutada mitmeid suuri 

teaduslikke uurimusi, kuid need Jäid teostamata tema suure 

organisatsioonilise tegevuse tõttu ülikoolis, raamatukogus 

Ja muuseumis.

Peaaegu kõigile Baltimail, eriti aga Tartus ilmunud 

teaduslikele Ja kultuurialastele ajakirjadele on Morgen

stern kaastööd teinud. Ka reas Saksasaal väljaantavates aja

kirjades ilmus tema artikleid.

Järgnevalt tuuakse kronoloogilises järjestuses nende 

ajakirjade nimetused, kus K. Morgenstern pidevamalt avaldas 

oma artikleid.

B a l t i k u m i s  i l m u n  ii d a j a k i r j a d :  

Zeitung für Literatur und Kunst. Hrsg. von G. Merkel. 

Riga, 1811-1812.

Livona* Ein historisch-poetisches Taschenbuch für die 

deutsch-russischen Ostseeprovinzen. Hrsg. von. G. Tielemann, 

Riga-Dorpat, 1812, 1815.

Dõrptische Beyträge für Freunde der Philosophie, Litte- 

ratur und Kunst. In 3 Bänden. Hrsg. von K. Morgenstern. Jg. 

1813. 1814. 1816» Dorpat-Leipzig, 1813-1821.

^ T R Ü  Toim., 115, 1962. 111 lk.

^Th. v. Bernhardi. Jugenderinnerungen. Leipzig, 1893.
s. 1 6 5 - w : ------ *

*4J.W. Krause. Das erste Jahrzehnt der ehemaligen Universi
tät Dorpat. - Baltische Monatsschrift, 1802, Bd.54,
S. 89-91.

^Erinnerungen des Bibliothekars Emil Anders (1810-1840). 
-Dass., 1892, Bd. 39, S. 89-105, 146-160, 214-233, 285- 
301 .
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Llvländische Schulblätter zum Besten einiger abgebrann— 

ten Schulen in den Vorstädten von Riga. Hrsg. von. A. Alba

nus. Riga, 1813.

Livonas Blumenkranz. Hrsg. von G. Tielemann, Riga-Dor- 

pat, 1818.

Heue Inländische Blätter. Hrsg. von F.E. Raobach. Dor

pat, 1818.

Inländisches Museum. Hrsg. von O.E. Raupach. Dorpat,

1820.

Heues Museum der teutschen Provinzen Russlands. Hrsg. 

von С.E. Raupach. Dorpat, 1824.

Die Quatember. Zeitschrift für naturwissenschaftliche, 

geschichtliche, philologische, literärische und gemischte 

Gegenstände. Hrsg. von E.C. v. Trautwetter, Mitau, 1830.

Dorpater Jahrbücher für Litteratur, Statistik und 

Kunst, besonders Russlands. Hrsg. von K.L. Blum, C.F. v. 

Borg, F.G. Bunge, E.D.S. Friedländer, K.C.T.F. Goebel,

F. Kruse, C.F. Heue. Riga-Dorpat, 1833-1835.

Das Inland. Eine Wochenschrift für llv-, Esth- und 

Curländische Geschichte, Geographie, Statistik und Littera

tur. Hrsg. von. F.G. v. Bunge, K.E. Napiersky, C.J.A. Pau- 

cker, W. Peters-Steffenhagen, Th. Beise, C.v. Rummel,

J. Dede, C. Reinthal, W. Schultz, 0. Kienitz, H. Eisen- 

schaidt, C. Hecel. Dorpat, 1836, 1841, 1844, 1848, 1849. 

S a k s a m a a l  i l m u n u d  a j a k i r j a d :  

Philosophisches Magazin. Hrsg. von J.A. Eberhard.

Halle, 1791.
Philosophisches Archiv. Hrsg. von J.A. Eberhard.

Berlin, 1792.
Annalen der Philosophie und des philosophischen Geis

tes von einer Gesellschaft gelehrter Männer. Hrsg. von 

L.H. Jakob. Halle-Leipzig, 1795-1797.

Deutsches Magazin. Hrsg. von C.U.D. v. Eggers. Altona,

1795-1797, 1799-1800.
Der Neue Teutsche Merkur. Hrsg. von. C.M. Wieland. 

Weimar, 1795, 1798-1802.
Philosophisches Journal in Gesellschaft mit mehreren
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Gelehrten. Hrsg. von J.H. Abicht. Erlangen, 1795*

Neue Bibliothek der schönen Wissenschaften und der 

freyen Künste. Leipzig, 1796-1798, 1800-1802.

Morgenblatt für gebildete Stände. Stuttgart-Thübingen, 

1809-1811.
T e a t m e t e o s e d ,  milledes antakse ulatusliku

malt andmeid К. Morgensterni elust ja töödest:

Meusel, J.G. Das gelehrte Teutechland oder Lexikon 

der jetzt lebenden teutschen Schriftsteller.

Bd. 5. J. 1797, S. 287-289.

Bd. 10. J. 1803, S. 521.

Bd. 11. J. 1805, S. 5^7.

Bd. 14. J. 1810, S. 592.

Bd. 18. J. 1821, S. 731.

Recke, J.F. und Napiersky, K.E. Allgemeines Schrift

steller- und Gelehrten-Lexikon der Provinzen Livland, Esth- 

land und Kurland. Bd. 5. Mitau, 1851, S. 247-265.

Beck«, J.F. und Napiersky, К.Б., bearbeitet von Th. Boi

se. Allgemeines Schriftsteller- und Gelehrten-Lexikon der 

Provinzen Livland, Ehstland und Kurland. Nachträge und Fort

setzungen, bearbeitet von Th. Beie«. Bd.2« Mitau, 1861,

S. 50-54.

Goedeke, K. Grundriss zur Geschichte der deutschen 

Dichtung aus den Quellen. Bd. 7» Dresden, 1900, S. 471-475.

Dass., 2-te, neue bearbeitete Auflage. Bd.15. Hrsg. 

von J.H. Jacob. Berlin, 1964, S. 521-324.

Биографический словарь профессоров и преподавателей Импе

раторского Юрьевского, бывшего Дерптского, университета за сто 

лет его существования (1802-1902). Под ред. Г.В.Левицкого.

Т.2. Юрьев, 1903, с.453-458.
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DAATUMEID KAHL MQHGENSTEEJJI ELUST

1770, 28« augustil sundis Johann Karl Siaon Morgenstern Mag- 

deburgie.

Isa: Dr. Prledx-ich Simon Morgenstern Hallest, Magde

burg! linnaarst, tuntud ka kirjamehena Ja loodus

uurijana, kunstiteoste kollektsionäär. Suri 1782 

/?/.
Sea: Johanna Katharina, sünd. Bromine, haritud daam, 

kirjutas naiste hariduse Ja töö kohta; tegeles 

laialdaselt heategevusega.

1780-1788 õppis Magdeburgi toomkoolis; 1785-1788 primas

(s.t. kõrgemas klassis eriprogrammi alusel tuntud 

pedagoogi G.B. Punki Juhtimisel).

1788 astus Halle ülikooli Ja kirjutas end sisse kui 

"culter philasaphlae" - saoviks seostada filosoofia 

Ja klassikaline fUeloegia.

1789 võttis osa F»A. Wolfi poolt asutatud filoloogili

sest seminarist.

1791 ilmus Morgensterni esimene artikkel: Über die Menge

des Lebens im Weltall. - Eberhard's Philosophi

sches Magazin. Bd. 3» Halle, 1791, S. 491-498.

Õppevaheaegadel reisid Leipzigi, Dessausse, Braun- 

schweigi, Jenasse, Weimari, Dresdenisse Jm. tutvu

maks sealsete muuseumide, raamatukogude, teatrite 

Ja kultuuritegelastega.

1794, 1 5. mail kaitses dissertatsiooni "Comraentationes tres de 
Platonis republics".

Habiliteerus privaatdotsendina Halle ülikooli Juu

res.
1797 nimetati Halle ülikooli erakorraliseks professoriks.

1798-1802 professor Danzigi Athenaeumis.
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1802

1802

1802

1802

1803

1803-

1803-

1803'

1805

1808

1808-

1809-

1810.

1814.

1817

1817

1817

, 6. juunil nimetati Tartu ülikooli elokventsi ja klas

sikalise filoloogia, esteetika ning kirjanduse ja 

kunstiajaloo professoriks. Esteetika professuuri

ga eeo b tue ka ülikooli raamatukogu juhatamine.

9. novembril andis ametivande ülikooli nõukogus, 
novembris esimene seisukohavõtt ülikooli küsimustes 

(vastulause õigusteaduskonna poolt esitatud tsen- 

suurikomitee projektile), 

talv - 1803 märts töö ülikooli põhimääruse ("Statu

ten") kallal.

Kunstimuuseumi asutamine.

Raamatukogu asukohaks valiti Темы varemed.

Aia rajamine Toomem&e veerule.

>1804 (1. aug* -3 1. juuli) filosoofiateaduskonna filo

soofia ja matemaatika osakonna dekaan.

■1804 koolikomisjoni liige.

.1806 õpetajate instituudi direktor (verwaltender Direk

tor) .

avas Viiburi tütarlastekooli.

10. märts kunstimuuseum viidi tema korterist üle üli

kooli peahoonesse.

•1809 Itaalia-reis (läbi Saksamaa, Pariisi ja Šveitsi). 

■1810 (1. aug, - 31. juuli) filosoofiateaduskonna filo

soofia ja matemaatika osakonna dekaan.

■1820 õpetajate instituudi direktor (verwaltender Direk

tor) .

•1815 (1. aug. - 31. juuli) filosoofiateaduskonna filo

soofia ja matemaatika osakonna dekaan, 

kutse professori kohale Königsbergi ülikooli, mil

le Morgenstern tagasi lükkas.

Morgensterni professuur jagunes kaheks: 1) elo- 

kvente ja klassikaline kirjandus, 2) esteetika 
ning kirjanduse ja kunsti ajalugu. Morgenstern 

jäi esialgu mõlema kateedri juhatajaks, 

detsembris abiellus 19-aastase Wilhelmine (Minna) v. 

Lesedowiga.



1818-1819

1820

1820-1821

1821

1821-1822

1826, 25.

1827 , 23.

1827-1828

1829

1833, 16. 

1837, 17. 

1837

1839, 31. 

1844, 15. 

1844

1845-1846 

1848, 25. 

1849

(1. aug. - 31* Juuli) filosoofiateaduskonna filo
soofia ja matemaatika osakonna dekaan, 

kirjanduse ajaloo, klassikalise filoloogia ja pe

dagoogika kateedri professoriks määrati J.V. 

Prancke. Morgensterni aineteks jäid elokvents, 

klassikaline filoloogia, esteetika ja kunstiaja

lugu.

(1 . aug. - 31. juuli) filosoofiateaduskonna filo
soofia ja matemaatika osakonne dekaan, 

asutati pedag**gili*-filel«»giline seminar, 

mille direktoriks (geschäftsführender Direktor) 

sai Morgenstern (vaheldumisi poolaastate kaupa 

teiste professoritega.

(1 . aug. - 31. juuli) filosoofiateaduskonna filo

soofia ja matemaatika osakonne dekaan, 

oktoobril valiti Peterburi Teaduste Akadee

mia auliikmeks.

juunil esitas ülikooli nõukogule kriitika F.Reus- 

si bibliograafilise süsteemi kohta, 

reis Saksamaale ja Austriasse,,

ostis prof. J.W. Krause pärijailt maja Vana tän.9 

(nüüd Ülikooli ja Kitsa tän. nurgal, Suveaia kohal). 

novembril pensioneeriti professori kohalt, kuid pa

luti jätkata loenguid.

märtsil pensioneeriti kunstimuuseumi direktori ko

halt.

reis Saksamaale.

mail pensioneeriti raamatukogu direktori kohalt 

(andis raamatukogu üle F.G. Bungele). 

mail 50. doktorijuubeli pidulik tähistamine Tartu 

ülikooli poolt.

valiti Õpetatud Eesti Seltsi auliikmeks, 

reis Saksamaale.

mail kinkis oma aia Toomemäe veerul ülikoolile, 

ilmus viimane artikkel Morgensterni sulest:

Besuch bei Lichtenberg. 1791. - Arbeiten der
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Kurländischen Gesellschaft für Literatur und 

Kunst. H. 7. Mitau, 1849, S. 137-140.

1852, 15. septeebril (u.k.j.) K. Morgenstern suri pärast 

lühiajalist haigust.

16.
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