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SAATEKS 

Biograafiateatmikud on vajalikeks käsiraamatuteks palju

dele teadusega tegelejaile nende igapäevases uurimistöös. 

Eestiga seotud üsna rikkalikus eluloolises teatmekirjanduses 

paremaks orienteerumiseks ongi koostatud järgnev Mo- ja bib

liograafiline trükis. 

Eesti ajalooalase eluloolise teatmekirjanduse tekkest ja 

arengust on koostatud kandidaaditöö (vt. 532, 544).Selles on 

biograafiateatmikud jaotatud üldisteks, erialasteks ja piir

kondlikeks. Käesoleva uurimuse seisukohalt olulise, kuid au

tori poolt trükisõnas 1983. ja 1984. a. avaldatud ainese 

(eluloolise teatmekirjanduse algus, üldised ja mõne eriala 

biograafiateatmikud) tutvustamisel piirdutakse vastavatele 

artiklitele viitamise ning lühikokkuvõttega. See tekitab pa

ratamatu disproportsiooni varasema ja viimaste aastate mater

jali esitamisel, kuid aitab vältida samalaadse ainese korda

mist trükisõnas. Nii jäävad selle ülevaate keskmesse just 

erialased ja piirkondlikud biograafiaväljaanded. Käsitlus on 

viidud 31. detsembrini 1989. 

Eluloolise teatmekirjanduse väljaandmise ergutamiseks ja 

tunnustamiseks seadis Eesti Pimedate tthing oma muuseumi 

nõukogu ettepanekul 1990. a. sisse biograafika preemia. Seda 
antakse välja iga kolme aasta tagant. Preemia määramisega 

kaasneb bibliograafilise trükise koostamine, mis registree

rib kodu- ja välismaist eesti biograafikaalast kirjandust 

alates 1. jaanuarist 1990. 

Kasutatud kirjandus ja allikad on jaotatud kahte ossa.Ni

metused 1-364 registreerivad eluloolist andmestikku sisalda

vaid materjale. Nimetused 365-552 hõlmavad aga põhiliselt 

bibliograafiaväljaandeid ja arvustusi, kusjuures need on 

tekstis varustatud lühendiga "vt.". Ka omaette võetuna c*i see 

loend hinnatav, kuna enamasti kõnekad pealkirjad suudavad 

iseseisvalt uurijatele tuge pakkuda. 
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Elulooline teatmekirjandus on väga mitmekesine. Biograa

fiad esinevad kas üksikult (juubeliartikkel, elulookirjeldus 

ehk ^m^iculum vrtae, autobiograafia, nekroloog jms.) või 

kogumikena. Viimasel juhul võib olla tegemist puhtatüübilis-

te biograafialeksikonide, elulugusid sisaldavate entsüklo

peediate voi biograafilise teatmeosaga väljaannetega. 

Eestlasi ja Eestiga seotud isikuid käsitlev biograafiline 

t eatmekirj andus on küllalt arvukas, kuid tihti vähetuntud. 

See on ilmunud trükistena voi koostatud käsikirjadena kodu-

ning välismaal ligi kolme sajandi vältel seitsmes erinevas 

keeles (eesti, inglise, ladina, läti, prantsuse, saksa, ve

ne). Võõrkeelsetest biograafiateatmikest käsitletakse vaid 

neid, mille tundmine eesti temaatika seisukohalt seda kõige 

enam nõuab. Vaevalt leidub mõnd kirjandus-, kunsti-, muusika-

või teaduslugu, samuti näitekunsti ja muid kultuurielu vald

kondi puudutavat teost, kus ei esitataks rohket eluloolist 

andmestikku. Taolistest väljaannetest vaadeldakse siin aga 

valdavalt neid, millel on biograafialeksikoni tunnustega 

elulooline teatmeosa. 

Pole ülearune küsida, missugustest bibliograafiaväljaan-

netest võib leida eesti biograafilist teatmekirjandust ning 

sellega seotud artikleid ja arvustusi. Nimetatud otstarbeks 

on kasutatavad paljud kirjandusnimestikud, esmajoones aga 

eesti ajaloobibliograafia käsiraamatud. 

Eluloolise teatmekirjanduse väljaselgitamisel on asenda

matud E. Winkelmanni (vt, 524), E. Blumfeldti ja N. Loone 

(vt. 378) ning õpetatud Eesti Seltsi (vt. 380) koostatud põh
jalikud ajaloobibliograafia väljaanded ja H. Palli tuumakas 

ülevaateartikkel (vt. 458). Samavõrd väärtuslikud on ka ees

ti raamatuid registreerivad üld- (vt. 371, 383, 538) ja 

koondnimestikud (vt, 450). Ei saa mööda minna ka jooksvalt 

ilmuvatest raamatu- ning artiklite ja retsensioonide krooni

katest, samuti viimaste koondväljaannetest (vt, 373)• Tuge 

pakuvad ka Tartu Ülikooli Raamatukogu, Eesti TA Pr.R.Kreutz

waldi nim. Kirjandusmuuseumi, Eesti NSV Riikliku Raamatupa-

lati, Eesti Rahvusraamatukogu ja Eesti TA Teadusliku Raama

tukogu mitmesugused kartoteegid ning kataloogid (neist hin

natavaim on Kirjandusmuuseumi bibliograafia osakonnas asuv 
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personaalia kartoteek). On aga olemas ka personaaliaid tru
kistena, näit. TÜ (vt. 498), samuti kaasaegsete meditsiini

lt. 381) ja raamatukogutöötajate (vt. 473) kohta. Teatavas

ti sisaldavad koik need personaaliad viiteid tähestikuliselt 

reastatud isikute eluloolistele allikatele. Eestikeelsest 

biograafilisest teatmekirjandusest igakülgse ülevaate saami

seks peab tundma veel välis-eesti bibliograafiaväljaandeid 

(vt. 386). 

Trükitud bibliograafianimestike kõrval tuleb kasutada ka 

käsikirjalisi. 1959. a. koostas TÜ üliõpilane A. Asbaum-Htis-

salu kursusetöö "Biograafiad eesti keeles" (vt. 540). Selles 

käsitleti ajavahemikus 1940-1958 Eestis ilmunud ja põhili

selt üksikuid elulugusid sisaldanud 228 ilukirjanduslikku ja 
teaduslikku teost. 1960. a. valmis tal samal teemal ka diplo

mitöö (vt. 539), mis oli ajas veelgi kaugemale minevikku 

ulatuv. Kahjuks on see väärtuslik uurimus kaotsi läinud. 

Eesti eluloolise teatmekirjanduse seisukohalt tähtsaima 

bibliograafianimestiku autoriks on E. Oissar. 1963. a. val

mis tal esialgne käsikiri "Eesti biograafilised teatmikud" 

(vt. 542), lisalehtedega tublisti täiendatud variant (vt. 

543) aga 1965. a. Nimetatud tööd sisaldavad põhiliselt bal

tisaksa ja eesti eluloolisi ning genealoogilisi teatmeteo

seid ajavahemikust 1690-1965. Neist käsikirjadest saame väär

tuslikke andmeid üldistest ja 17 eriala biograafiateatmikest. 

Viimaste hulgas figureerivad teosed järgmiste elualade esin

dajate kohta: ajaloolased, majandustegelased, trükkalid, ag

ronoomid, kirjanikud, kunstnikud, heliloojad, näitlejad-

teatritegelased, haridustegelased, tervishoiutöötajad, loo

maarstid, sportlased, sõjaväelased, riigitegelased, vaimuli

kud, õigusteadlased ja tehnika-ala tegelased. 

Käsitledes eesti elulooliste teatmeteoste kujunemislugu, 

olgu peatutud ka nimetatud valdkonna uurijatel. Kaalukamate 

sellekohaste kirjutiste autoritena võib märkida E.Annuse (vt. 

369; vt. 370, lk. 50-52) ja E. Pillau (vt. 462) nime. Nende 

artiklid on üsna püüdlikult koostatud, kuid mahus väga pii
ratud. 

Varasem baltisaksa elulooline teatmekirjandus on taustaks 

eesti sellealastele teatmikele. XVIII saj. oli tuntumaks bio— 
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graafiateatmike autoriks Pr. K. Gadebusch (106; 107), kelle 

ühele tööle kirjutas jätku K.E. Napiersky (191). Baltisaksa 

ajalookirjanduses on väga rikkalikult biograafiateatmikke 

paljude kutsealade kohta. Rohket eluloolist ainest sisaldab 

ka baltisaksa ajakiri "Inland". Saksamaal aastatel 1875-1912 

ilmunud monumentaalne "Allgemeine Deutsche Biographie" (14) 

on samuti oluline käsiraamat. Baltisakslastest ümberasujaid 

1939. a. kajastab sellekohane väärtuslik nimestik (15). 

Kuivõrd Eesti minevik seostub tihedalt koigi Läänemere

maade ajalooga, siis on vajalik kasutada Leedu (170; 171; 

172; 182), Läti (163; 164; 165; 330), Poola (215), Rootsi 

(22; 251; 252), Saksa Demokraatliku Vabariigi (194), Saksa

maa Liitvabariigi (32, vt. 451), Soome (20; 250), Taani (29; 

30; 31) ja Vene (309; ЗЮ; 311; 329; 335; vt. 414) teatme

teoseid. Neist hinnatavamad on saksa- ja venekeelsed. Ida-

Saksamaa, Poola, Rootsi ja Taani uusimate biograafialeksiko-

nide koostamisega pole veel lõpule jõutud. Kahe viimase kaas

autoriteks on ka välis-eesti ajaloolased (E. Blumfeldt, V. 

Helk, A. Soom). Saksamaa Liitvabariigis on avaldatud ka bal

tisakslaste, eriti vaimulike (103; 169) ja üliõpilaste (13) 

biograafialeksikone. Lääne-Saksamaal publitseeriti 1970. a. 

suurt huvi pakkuv "Deutschbaltisches Biographisches Lexikon 

171О-196О" (32). See mahukas teos sisaldab imetlusväärselt 

kõrgel vormistuslikul tasemel koostatud 3625 biograafiat. Ka 

enam kui veerandsajaleheküljeline eluloolise teatmekirjandu

se nimestik suurendab leksikoni väärtust. Seda teatmeteost on 

eesti lugejale tutvustanud E. Oissar (vt. 451). 

Eesti temaatika uurimisel on kasutatavad trükised, mida 

registreerivad I. Kaufmann! faktirohked käsiraamatud vene 

entsüklopeediatest (vt, 536) ja biograafia- ning biobiblio-
graafialeksikonidest (vt. 534, 535J. 

Käesolev väljaanne sisaldab uurimuses esinenud erialade, 

isikute ja lühendite loendi.Autor tänab rohkeid abilisi ning 

ootab tulevase töö huvides parandusi,täiendusi ja biograafi-

kaalaseid uudiseid aadressil 202400 Tartu, W. Struve t. 1, 

TÜ Raamatukogu. 
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1.0.0. ELULOOLISE TEATMEKIRJANDUSE ALGUSEST (vt. 408) 

Teadaolevalt tunti Eestis elulugude vastu huvi hiljemalt 

XVI saj. Seda ei ole ajendanud teaduslikud, vaid poliitili

sed vajadused. Nimelt korraldasid Rootsi võimud Pohja-Eestis 

1586.a. üldise mõisate revisjoni ja 1589.a. mõisnike ülekuu

lamise« Nende aktsioonide käigus taheti välja selgitada, 

kuivõrd lojaalsed olid alamad olnud sagedaste võimuvahetuste 

aegu mitu aastakümmet väldanud Liivi (1558-1583) ja teiste 

sõdade keerises. Süstemaatiline elulugude uurimine algas 

Eestis aga nähtavasti XVII-XVIII saj. vahetuse paiku. Sel 

ajal koostati ladinakeelsed biograafialeksikonid Narva (192), 

Pärnu (248), Tallinna (232) ja Tartu (33) literaatidest.Mui

de, nende linnade kesk- ja uusaegse kodanikkonna kohta on 

viimastel aastakümnetel publitseeritud mitmeid eluloolisi 

trükiseid (27; 99; 160; 231 ; 258; 259).Ka Eesti maaelanikest 
on jõutud välja anda kaalukaid eluloolise ja genealoogilise 

sisuga teaduslikke raamatuid. 

Eesti Ajalooarhiiv hakkas 1988. a. publitseerima Eestimaa 

1725.-1726. a. adramaarevis j one (64). Seni on neid ilmunud 

Harju-, Järva- ja Virumaa kohta. Trükijärge ootab Läänemaa. 

On huvipakkuv, et 1736.a. trükiti Tallinnas Peterburi 

Teaduste Akadeemia väljaandena taani päritolu õpetlase A.B. 

Selliuse koostatud ladinakeelne vene kirjameeste leksikon 

(245). 
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Eestlastest hernhuutlased kirjutasid oma biograafiaid ju

ba XVIII saj. (220). Õpetatud Eesti Seltsi tegevust kajasta

vas trükisõnas leidub märkus, et 9. sept, 1861. a. arutati 

elulooliste andmete kogumist nimekate eestlaste kohta (vt. 

487). See kavatsus aga nähtavasti teoks ei saanud. 

Eesti biograafilise teatmekirjanduse püsivama väärtusega 

taotlused ja saavutused jäävad aga rahvusliku liikumise aja

järku, XIX saj. neljanda veerandi algusesse. Baltisakslaste 

J.F. v. Recke ja K.E. Napiersky poolt a. 1827-1832 avaldatud 

üldise tuntusega "Allgemeines Schriftsteller- und Gelehrten-

Lexikon der Provinzen Livland, Esthland und Kurland" (229) 

koos lisaköidetega (189) andis idee eesti kirjameeste elu

loolise teatmiku koostamiseks. Aastatest 1877-1885 on säili

nud Eesti Kirjameeste Seltsi liikmete J. Hurda (vt. 547), J. 

Jungi (vt. 400, 545, 546, 549, 550) ning J. Kunderi (vt.548, 

551, 552) huvitav kirja- ja mõttevahetus. Eesti biograafili

se teatmekirjanduse algaastail tegid M. J. Eisen (96, vt. 

483, 509, 5Ю, 511, 512), J. Kunder (148; 149; 150), J. R. 

Rezold (63), N. Bahtin (pseud. Novitš) (327), K. A. Hermann 

(113), T. Sander (242), M. Kampmann-Kampmaa (125; 126), G. 

Suits ning K. E. Sööt (255) jt, (85) tulemusrikast tööd kir

janike elulugude uurimisel. 

Kõnesoleva ajajärgu väljapaistvama eluloolise teatmiku 

sünd on seotud ajalehega "Postimees", 1890-ndatel aastatel 

alanud trükiste koostamine ajalehe kaastöölistest (217; 218) 

viis 1909. a. hinnatava illustreeritud biograafilise teatme

osaga juübeliteose ""Postimees" 1857-1907" (216, lk. 145— 

260, vt. 467, 481, 482) väljaandmisele. 
Häid kogemusi saadi veel teiste nimekate isikute (84; 

175; 185; 213; vt. 388) biograafiate koostamisel, sealhulgas 

heliloojate, kunstnike, misjonäride, õpetajate, õpilaste, 

üliõpilaste, samuti rahvaluulekogujate kohta (230; vt. 396). 

Viimaste puhul tuleks tähelepanu juhtida ka mõnele hilisema

le väljaandele (224, lk. 110-111 ; 225, lk. 81-84; 226, lk. 

92-94; 29O, lk. 45-48; 294). Üht-teist väärtuslikku lisas ka 

K.A. Hermanni (90) ja J. Muide (111) entsüklopeediline tege

vus. Asja uudsuse ja kogemuste vähesuse tõttu saatis seda 

ajakirjanduse veergudel kohati teravaks muutunud arutelu, 
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milles osales К, A. Hermann (vt. 395) ise, aga ka H. Prants 

(vt. 465, 466), J.V.Veski (vt. 519, 520) jt. (vt. 382, 440). 

Elu- ja kultuuriloolise materjali seisukohalt on hinnata

vad veel eesti genealoogia tolleaegsed saavutused Kurrikof-

fide (154), Masingute (181), Undritzite (285) jt. suguvõsade 

uurimisel. Kogu sellealase kirjanduse on ulatuslikult läbi 

töötanud A. Ehapalu (vt. 541). 

2.0.0. ÜLDISED BIOGRAAFIALEKSIKONID (vt. 4О6) 

Eesti esimeseks ja seni ainsaks puhtatüübiliseks, üldise 

iseloomuga teaduslik-ajalooliseks elulooliseks käsiraamatuks 

on aastail 1926-1929 Akadeemilise Ajaloo-Seltsi avaldatud 

"Eesti biograafiline leksikon" (40) ja selle täiendusköide 

(41). Need toovad vastavalt 1143 ja 678 isiku elulood meie 

ajaloo käesolevast aastatuhandest. Kogu seda suurt tööd 

saatsid arvukad tutvustavad artiklid perioodikas, mille au

toriteks olid A. R. Cederberg (vt. 376), H. Haljaspõld (vt. 

393), R. Kleis (vt. 418), 0. Liiv (vt. 430), L. Metslang 

(vt. 442), H. Ottenson-Kleis (vt. 417, 455, 456), H. Sepp 

(vt. 485), M. Sorgsepp (vt. 489, 490, 491), P. Treiberg-

Tarvel (vt. 505) jt. (vt. 460, 526). PÕhikÖite ilmumisel 

juhtis arvustus tunnustuse kõrval tähelepanu isikute valiku 

küsitavustele. Leksikonile heideti ette küll pahem- (vt. 

391), küll parempoolitsemist (vt. 492). Ei oldud rahul ka 

"kahtlase väärtusega" kirjameeste (vt. 425) lülitamisega 

teatmikku ja paljude slaavi päritolu isikute (vt. 434), sa

muti eesti põllumajandus- (vt. 441, 495), muusika- (vt, 

372), spordi- (vt. 454), usu- (vt. 453) ning teatritegelaste 

(vt. 432, 435, 436) jt. (vt. 506) väljajätmisega. 

Eesti Kirjanduse Seltsi ajaloo toimkonna ülesandel tegi 

1927. a. huvitavat biograafilist uurimistööd ajaloolane E. 

Blumfeldt, koostades "Kirjanike, kunstnike ja teadlaste ni

mestiku ja biograafiate käsikirja" (351). 

2 9 



1932.a. ilmus sama seltsi väljaandel nimekate kaasaegsete 

isikute biograafialeksikon "Eesti avalikud tegelased" (39), 

mis sisaldas hinnanguid, vältides üksnes faktilist eluloolist 

andmestikku. Teatmikku valiti kogu Eesti ulatuses võimali

kult paljudelt elualadelt 1842 biograafiat. Koostamisega 

kaasnesid pöördumised üldsuse poole vajalike teadete saami

seks (vt. 379, 528). Sellegi leksikoni arvustustes kõneldi 

kordaminekutest ja vajakajäämistest käsikäes (vt. 392, 433, 

494). Nimetatud teatmiku andmestikku kasutades avaldas H. 

Haljaspõld 1933.a. ajakirjas "Romaan" omapärase kalendaariu-

mi (236). Käsitletud leksikoni illustreeritud täiendusköidet 

hakati trükkima 1940. a., kuid see jäi lõpetamata. Ilmus aga 

üks selle väljaande pealkirja matkinud biograafiline trükis 

"Eesti avalikke tegelasi" (38). 

Akadeemilise Ajaloo-Seltsi ja Eesti Kirjanduse Seltsi 

publitseeritud leksikonide koostamise käigus kogutud suure 

kultuuriloolise väärtusega käsikirjalist biograafilist ma

terjali säilitatakse tänapäevani Eesti TA Pr. R. Kreutzwaldi 

nim. Kirjandusmuuseumis (342; 343). 

Rohket eluloolist andmestikku sisaldavad ka B. Linde 

(143), R. Kleisi (42, vt. 443; 44; 299) ja J. Roosi (75) 

toimetatud üldentsüklopeediad. Just R. Kleisil on eesti bio

graafilise teatmekirjanduse arendamisel hindamatud teened. 

See suure töö- ja organiseerimisvõimega, kõrgelt erudeeritud 

teadlane toimetas kaht eespool nimetatud leksikoni (39; 40) 

ning üldentsüklopeediat (42; 299) ja osales nende täiendus-

köidete (41; 44) koostamisel. 

194O. a. alanud Nõukogude Liidu annektsioon katkestas 

Eesti ajaloo loomuliku arengu. Saksa okupatsiooni aastad 

(1941—1944) pingestasid olukorda veelgi. Sellega kaasnes 

eesti ühiskonna senisest suurem lõhenemine kodu- ja välis

maiseks. Läände põgenenute kohta on meil infot tänini vähe

võitu. Üheks seda lünka täitvaks, lausa entsüklopeedilise 

väärtusega teoseks on H. Mäelo koostatud ja 1957. a. Lundis 

ilmunud raamat "Eesti naine läbi aegade" (186). Kuigi sel

lel puuduvad kõik meie poolt eluloolisele teatmeteosele 

esitatud nõuded, on sealt siiski võimalik leida nimekate 

eesti naiste kohta andmeid, mida meil alates 1940. a. kusa

gilt mujalt saada pole. 
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Kuivõrd, tänapäeval pole eesti keeles koostatud üldise 

iseloomuga puhtatüübilist biograafialeksikoni, peavad seda 

kaudselt asendama mitmesugused entsüklopeedilised teatmeteo

sed. 1957. a. hakkas Rootsis ilmuma ka biograafiaid sisalda

nud entsüklopeedia (43, vt. 499), mille väljaandmist ei suu

detud aga lõpule viia. Aastatel 1968-1976 raamaturiiulitele 

jõudnud ENE (70) sisaldab kokku 10 959 elulugu, millest 1988 

on ühenduses Eestiga. Nende biograafiate koostamise ja vali

kuga seotud küsimusi puudutasid oma kirjutistes N. Alumäe 

(vt. 367), E. Jansen (vt. 397), K. Martinson (vt. 537),R. 

Põldmäe (vt. 468), L. Raudtits (vt. 478, 479), H. Riikoja 

(vt. 484), H. Tonson (vt. 508) jt. ENE kasutamist eluloolise 

teatmikuna hõlbustab 1978. a. avaldatud lisa (72, vt. 513). 

Biograafilist andmestikku sisaldavad teisedki teatmeteosed 

(67; 69; 97, vt. 426; 201, vt. 474; 202; 331), samuti 1985.a. 

ilmumist alustanud ENE uus trükk (71). Selle peaaegu 2000 

elulugu sisaldava I köite biograafiatele on ette heidetud 

vormistuslikku ebaühtlust (vt. 411). On isegi kõneldud elu

looliselt nõrga ja seisakuaja vaimust kantud uue ENE välja

andmise peatamisest ning kohe kolmanda trüki kallale asumi

sest (vt. 461). 

Pärast poolesajandilist sunnitud vaheaega on 1989. a. ENE 

toimetuse algatusel ette võetud tänuväärne töö "Väikese ees

ti biograafilise leksikoni" koostamiseks. Tööjuhendi vormis

tajana ja näidiselulugude kirjutajana on asjaga tihedalt 

seotud U. Ussisoo. Leksikoni võetakse umb. 15 000 nimekat 

tegelast, kes on Eesti ajaloos silma paistnud alates 24. 

veebruarist 1918. See pretsedenditult suure biograafiate ar

vuga teatmik nõuab iga isiku kohta vaid nappe, 4-5-realisi 

andmeid. Vaatamata sellele, annab ka taoline esitus võimalu

se tulevasest leksikonist teada saada kõige olulisemat, mil

leks on andmed elu piirdaatumite, sünnikoha, hariduse, ameti 

jms. kohta. 

1989. a. läksid ENE toimetuse algatusel käima ka eeltööd 

kauaoodatud uue "Eesti biograafilise leksikoni" väljaandmi

seks. See on kahtlemata meie tänapäeva biograafika kõige 

silmapaistvamaks sündmuseks. Leksikoni märksõnastiku kokku

seadmisega on juhtivalt tegev Ü. Karu, kelle sõnul võetakse 
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sinna umbes 4500 isikut kogu Eesti ajaloost. Teatmiku mahuks 

on ette nähtud 110 autoripoognat ja selles jagub igale elu

loole 500-8000 täheruumi. Ka lühim, 20-realine biograafia 

tuleb pikem, kui see tavaliselt ENE-s on. 

Uue EBL-i koormust vähendab lähemas tulevikus ette võetav 

"Kes on kes?" tüüpi kaasaegsete Eesti tegelaste biograafia-

leksikoni kirjutamine. Minevikus oli meil selliseks R.Kleisi 

toimetatud "Eesti avalikud tegelased" (39). 

3.0.0. ERIALASED BIO GRAAFIALEKSIKONID 

Üheaegselt eesti biograafilise teatmekirjanduse tekkega 

algas ka selle spetsialiseerumine. Erialaseid eluloolisi kä

siraamatuid võib teatava tinglikkusega jaotada kutse- ja 

harrastusalasteks. Esimesel juhul on tegemist isikute töö-, 

teisel aga huvialadega. 

3.1.0. Kutsealased biograafialeksikonid 

3.1.1. õpilased (vt. 412) 

Ka eesti koolinoortel on oma biograafiateatmikud, mida 

küll üksnes suvaliselt võib kutsealaste hulka arvata. Teera

jajateks olid siingi baltisakslased. Näitena olgu toodud ühe 

Tartu (244) ja ühe Tallinna (110; 115) gümnaasiumi õpilaste 

kohta ilmunud biograafilised teatmeteosed. 

Keskkoolide (gümnaasiumide) aastapäevateostes on hiljem

gi avaldatud väärtuslikku eluloolist ainest.Seda võib kinni

tada 1933. a. välja antud biograafilise teatmeosaga raamat 

"Hugo Treffneri gümnaasiumi 50. a. juubeli album" (116, lk. 

407-432, vt. 522). 
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Meie õpilaskonda käsitlevas eluloolises teatmekirjanduses 

tuleb kesksele kohale seada 1937.a. ilmunud haridusministee

riumi väljaanne "Eesti abituriendid 1937" (36). See tutvus

tas biograafiliselt Eesti 42 keskkooli 1937. a. abituriente. 

1888. a. alustas Põltsamaa lähedal Kaarlimõisas tööd Ees

ti Aleksandri-linnakool. Nimetatud õppeasutuse ajaloo ja 

elulugude uurimisele asuti juba 19Ю. a., tulemusrikkamalt 

aga pärast 1927. a. Oma aastatepikkuse töö vilja võttis H. 

Kruus kokku 1939. a. ilmunud monograafia "Eesti Aleksandri-

kool" (145, lk. 313-332, vt. 480) elulugude osas. 

Mõnedes kaasajal ilmunud õpilasalmanahhides on ära trüki

tud kooli küpsustunnistusega lõpetanute nimekirju. 

1988. a. avaldati eluloolise teatmeosaga "Tallinna pime

date kool 1883-1914" (124, lk. 65-75)» See toob kooli vastu

võtmise järjekorras andmeid 53 õpilasest. Iga lapse kohta 

saab teada järgmist : nimi, elu piirdaatumid, kodukoht, ter

vislik seisund, vanus kooli astumisel ja sealt lahkumisel, 

õpiaastad ning edasine käekäik. Neist mõnede kohta on and

meid ka ühes käsikirjalises leksikonis (348). 

3.1.2. õpetajad (vt. 409) 

Aegade jooksul on loodud trükiste ja käsikirjadena mit

meid huvitavaid biograafilise sisuga teatmematerjale õpeta

jate seminaride ning ühingute, vähemal määral ka üldharidus-

ja kutsekoolide kohta. Juba 1911. a. alustati Kaarma õpeta

jate Seminari kasvandike eluloolise mälestusteose koostamist 

(vt. 527), kuid kirjutada suudeti ainult ajalooline ülevaa-

teartikkel (vt. 414; vrd. 377). Häid tulemusi on aga saavu

tatud Kuuda (156, Vt. 448), Tartu (161; 268; 355; 362; 363), 

Hollmanni (140, lk. 35-37), Läänemaa (177), Võru (298, lk. 

187-266), Rakvere (354; vt. 366, 477) õpetajate seminari 

ning Riia vaimuliku kooli ja seminariga (358; vt. 523) seo

tud isikute uurimisel. 

Eesti kooli ajaloo seisukohalt väärib suurt tähelepanu 

baltisaksa ja läti teadlaste töö Valga (123; 214), Volma-
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ri (288, vt. 365) ja Balti (17) õpetajate seminari kasvandi

ke elulooliste teatmike väljaandmisel. 

Viimased aastad on toonud uut ka seni vähetuntud Tallinna 

õpetajate Seminari (1919-1930) kasvandike elulugude uurimis

se. 1982. a. toimunud järjekordsel seminaristide kokkutule

kul voeti vastu otsus õppeasutuse kõigi üheksa lennu elu

looliste albumite koostamiseks. Selleks valiti igast lennust 

üks vilistlane oma kaasseminaristide biograafilisi jm. and

meid koguma ning vormistama. Töö läbiviimisel kasutati üht

seid põhimõtteid. 1984. a. valmisid seminari 1922.a. (I lend) 

ja 1923. a. (II lend) lõpetanute album. Nende kokkuseadja-

teks olid vastavalt V. Hein (360) ja E. Liivand (361). Nime

tatud käsikirjalised tööd esitavad lennusiseselt tähestiku

liselt reastatult kokku 51 biograafiat, enamasti koos port

reefotoga. Elulugude koostamisel soovinuks näha suuremat 

täpsust ja vormistuslikku ühtlust. See puudutab esmajoones 

elu piirdaatumeid ja ametisoleku aegu ning kohti.Maailmavaa

telise iseloomustuse ja kutsealaste teenete esitamise kõrval 

pidanuks õpetajaid tutvustama rohkem ka pedagoogilisest kül

jest. Albumite tänuväärset biograafilist andmestikku täien

davad seminari elu kajastavad arvukad fotod ja mälestused. 

Ka õpetajate ühingud on avaldanud oma väljaannetes (112, 

lk. 14-16; 289) biograafiaid. Pedagoogide elulugude tundma

õppimisel tulevad teataval määral arvesse üldharidus- (19; 

259) ja kutsekoole (260) tutvustavad ajaloolise kallakuga 

raamatud. 

Ühiskondlikus Pedagoogika Uurimise Instituudis on algata

tud eesti õpetajate biograafialeksikoni koostamise mõte. 

3.1.3. Üliõpilased 

Kõrgkoolide õppurite nagu ka kooliõpilaste paigutamine 

teiste kutsealade esindajate kõrvale on mõneti küsitav, kuid 

annab siiski hea võimaluse teatmekirjanduse sellise liigitu

se raames nende käsitlemiseks. Üliõpilaste elulugude uurimi

sel on eriti baltisaksa, aga ka vene (312) ja eesti (91, vt. 
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385; 92; 93; 94; vt. 389) biograafilises teatmekirjan

duses pikad traditsioonid. Suurt tööd on tehtud balti

saksa üliõpilasorganisatsioonide liikmeskonna elulugude 

jäädvustamisel sellekohastes "Album Academicum'ides" (9; 10; 

11; 12; 13). 

Eesti üliõpilaskonna ajaloo seisukohalt pakub huvi Riia 

Polütehnilise Instituudi 50. aastapäevaks 1912. a. ilmunud 

biograafiline juübeliväljaanne (8) ja paljude teistegi Lää

nemeremaade suurkoolide analoogilised trükised. Baltisaksa 

akadeemiliste elulooliste teoste hulgas kuulub aga keskne 

koht Tartu ülikooli 1852. (6), 1867. (4) ja 1889. a. (5) 

"Album Academicum'iie". Viimase koostajateks olid A. Hassal-

blatt ja G. Otto ning see sisaldab ajavahemikus 1802-1889 

ülikooli sisseastumise järjekorras reastatud 14 331 üliõpi

lase lühibiograafiad. Nimeloend võimaldab selles monumen

taalses leksikonis kergesti orienteeruda. 

Eesti sõjajärgse eluloolise teatmekirjanduse üks tippteo

seid ilmus 1984. a. A. Teringu sulest. Selleks on Tartu üli

koolis aastatel 1632-1710 kõrgharidusele pürginud üliõpilas

te "Album Academicum" (7). Tolleaegse rahvusvaheliselt ühtse 

ladinakeelse kõrghariduse tõttu oli Tartu ülikoolil oma kas

vandike ja õppejõudude kaudu tihe side Läänemere-äärsete 

ning teistegi maadega. Just paljurahvuselise uurijate kon

tingendi huve arvestades on leksikon saksakeelne ja koosneb 

kolmest põhiosast. Lehekülgedel 17-127 on antud ulatuslik 

ajalooline ja statistiline ülevaade Tartu üliõpilaskonnast 

XVII saj. ja XVIII saj. algul. See lühimonograafia mõõtu 

välja andev uurimus põhineb Tartu üliõpilaste päritolu, ela-

mis- ja õppimistingimuste, haridus- ning ametikäigu jms. 

igakülgsel analüüsil. Samu küsimusi on A. Tering käsitlenud 

ka ühes oma eestikeelses artiklis (vt. 503). Lehekülgedel 

132-396 paikneb teatmiku põhiosa, kokku 1706 Academia Gus-

£aviana ja Acadgmia Gustavo-Carlina üliõpilase biograafiad. 

Ehkki nende kunagiste studiosug1 te elu ja tegevus jääb sa

jandite taha, on A. Tering oma sihikindla tööga 16-nes kõdu

ja välismaa arhiivis ning käsikirjade kogus suutnud kõigi 

nende kohta midagi leida. Tema poolt kasutatud eluloo üles

ehituse skeem annab Tartu kõrgkooli sisseastumise järjekor-
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ras reastatud ja nummerdatud üliõpilaste kohta järgmisi and

meid: nimi, eludaatumid, päritolu- voi sünnikoht, isa nimi 

ja tegevusala, oppimis- ja tööaastad ning -kohad jms., samu

ti viiteid kasutatud allikatele. Lehekülgedel 397-524 paik

neb allikate ja isiku- ning kohanimede register. Need sisal

davad viiteid 61-le allikapublikatsioonile ja umbes 350 ni

metust kirjandust. Arvustus võttis A. Teringu "Album Acade-

micum'i" soodsalt vastu (vt. 404, 444, 445). T. Veispak juh

tis aga oma hinnangus tähelepanu ka mõnedele leksikonis esi

nevatele 'Näpuvigadele" (vt. 518). 

1972. a. alustati Tartu ülikoolis aastatel 1889-1918 õp

pinud üliõpilaste eluloolisi andmeid esitava "Album Academi

cum' i" koostamist (vt. 472). Selle käsikiri oli põhilises 

osas valmis juba ülikooli 350. juubeliks 1982.a., kuid trü

kiti alles aastatel 1986-1988 pealkirja all "Tartu ülikooli 

üliõpilaskonna teatmik 1889-1918" (271). Tervikuna hõlmab 

see kolmeosaline, kuid ühtse numeratsiooniga käsiraamat üli

õpilasi, kelle matriklinumbrid jäävad vahemikku 14 332 kuni 

28 988. Leksikon põhineb Eesti Ajalooarhiivis säilitatavatel 

Tartu ülikooli rikkalikel arhivaalidel. Saksa ja vene keeles 

toodud sisukord, leksikoni kasutamise juhend, samuti sona-

lühendite seletused võimaldavad teatmeteosega suhelda ka 

eesti keelt mittevaldavatel lugejatel. 

Kõnesolev "Album Academicum" toob kronoloogiliselt (sis

seastumise aasta ja semestrite kaupa) matriklinumbrite jär

jekorras reastatud üliõpilaste perekonna- ja eesnime (-ni

med), täpse sünniaja, seisuse, sünnikoha, haridustee ning 

surma-aasta. Teatmiku isikunimede register annab üliõpilase 

nime, matriklinumbri ja viiteid teda käsitlevatele allikate

le. Leksikoni lisas tuuakse eluloolisi andmeid nende umbes 

kolme tuhande üliõpilase kohta,kelle stuudium oli alanud va

hetult enne 1889.a.ja jätkus ka pärast seda.Leidlik lühenda

mise süsteem aitab vaikida materjali kordamist ja säästa tähe

ruumi. Kunagiste üliõpilaste surma-aasta kõrvale tulnuks siis

ki lisada võimalusel ka kuupäev.Ehk olnuks otstarbekam jätta 

isikunimede registrile üksnes nimeloendi ülesanded ja paigu

tada allikaviited sealt elulugude juurde, sarnaselt äsja 

mainitud lisale. Leksikoni üheveeruline ülesehitus ei õigus-

16 



ta end, sest suur trükipind jääb kasutamata (vt. 533). õigu

poolest polegi need päris biograafiad, vaid napid ankeedi-

andmed. 

Sama autorite kollektiiv on analoogilistel põhimõtetel 

üles ehitanud ka aastatel 1919-1944 Tartu ülikoolis õppinute 

(umb. 20 000 immatrikuleeritut) "Album Academicum'i" käsi

kirja (З64). Sellegi koostamine lõpetati esialgselt 1982.a. 

Nagu selgub 1989. a. toimetuse poolt avaldatud üleskut

sest, on otsustatud leksikoni voetud 19 954 üliõpilase kohta 

lisada eluloolisi andmeid ka õpingujärgsest ajast (vt. 496). 

Üldsuse kaasabil teha loodetav täiendus tõstab selle teatmi

ku äsja kirjeldatud väljaandest tublisti kõrgemale. 

Tartu ülikooli ajaloo ja kasvandike biograafiatega on oma 

maa seisukohalt mõnevõrra tegeldud ka Leedus (173; 174) ja 

Lätis (277; 295). 

Tänapäeva Eesti kõrgkoolide kasvandike elulugude läbitöö

tamine on seni olnud tagasihoidlik. Tuleb rahulduda paari 

suurkooli mõne või kõigi teaduskondade üliõpilaste või lõpe

tanute nimekirjadega. Selle näiteks võivad olla 1960. a. lõ

pust pärinev Tartu ülikooli üliõpilaskonna loend (266, lk. 

42-94), samuti kehakultuuriteaduskonna (281, lk. 38-71; 282, 

lk. 52-82) ja keemiaosakonna (264, lk. 217-228; 265, lk. 

152-159) sõjajärgsete vilistlaste nimekirjad. 

Eesti Põllumajanduse Akadeemia kõigi lõpetanute (kokku 

11 135 isikut) nimestikud aastatest 1951-1980 on koondatud 

väljaandesse "Eesti Põllumajanduse Akadeemialt põllumajandu

sele" (74). Nimeloendi puudumisel on selle teatmiku kasuta

mine aga äärmiselt tülikas. 

Ainus arvestatav katse tänapäeva üliõpilaskonna biograa

fiate tutvustamisel on tehtud Tallinna Tehnikaülikoolis. Va

hepeal teist nime kandnud õppeasutuse poolesajandilisel juu

belil ilmus 1986. a. ulatusliku eluloolise teatmeosaga "Ehi

tusinsenerid TPI-st" (95, lk. 174-245). Siin pole tegemist 

küll kogu õppeasutusega, isegi mitte teaduskonnaga terviku

na. Vaatluse all on väike valik (kokku 214 isikut) ehitus-

teaduskonna lõpetanud nimekamatest inseneridest ja arhitek

tidest, kelle hulgas leidub ka vanema põlvkonna õppejõude 

(mõnedel juhtudel pole nad TTÜ kasvandikud). Raamatu bio
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graafiline teatmeosa on alfabeetiline ja illustreeritud.Elu

lood pole üles ehitatud rangetel teaduslikel põhimõtetel. 

Jätkub ruumi nii lõpetatud keskkooli kui ametialase tegevu

se, aga ka harrastuste äramärkimiseks. Tervikuna annavad 

biograafiad ulatusliku ülevaate viimaste aastakümnete ehi

tustegevusest ja selle juhtidest Eestis, Häirib elulugudes 

kasutatav õppeasutuse mitmetähenduslik nimetus "vana Tallin

na Tehnikum". 

3.1.4. Teadlased ja kõrgkoolide õppejõud 

Kõnesoleva teema seisukohalt kuulub tähtis koht Tartu 

ülikooli käsitlevale eluloolisele teatmekirjandusele. See 

hõlmab peale üliõpilaste ka õppejõude ja teadlasi ülikooli 

asutamisest 1632. a. kuni kaasajani. 

Meie aima_mater'i 300.juubeliks koostati 1932.a. kuue au

tori poolt biograafiline teos "Tartu-Pärnu rootsiaegse üli

kooli usuteaduskonna õppejõud, nende elukäik ja tegevus" 

(247). 

Ülikooli Academia Gu^tajfiana Tartu ajajärku (1632-1656) 

esindab 11 ja Дсао^епиа Gu^ta^-Cai^Hjia aega ( 1690-17Ю) 7 

teoloogia õppejõu ühe- kuni viieleheküljelist elulugu. Selle 

pikkus olenes biograafiliste andmete hulgast ja töötamisaja 

kestusest. Trükis on illustreeritud ülikooli matrikli kahe 

fotokoopia ja koguni paari usuteaduskonna õppejõu (J.G. Ge-

zelius, L. Molin) portreega. Oskuslikult üles ehitatud tabel 

näitab üksikute õppejõudude ametisoleku järjekorda ja aega. 

Sissejuhatava osa ja biograafiate arvukad viited annavad 

tunnistust kasutatud ajalooallikate rohkusest. Vastuoluliste 

teadete kõrvutamist ja selle pinnal kriitiliste järelduste 

tegemist tuleb tihti ette. Teoloogia õppejõudude elulugudes 

on andmeid isiku sünni- ja surmaaja, kodukoha, vanemate, ha

ridus- ning ametikäigu jm. kohta. Erilise tähelepanu all on 

õppejõu akadeemiline, pedagoogiline ning teaduslik tegevus 

nii Tartus kui ka enne ja pärast teenistust Emajõe Ateenas. 

18 



Ka ülikooli kolme ja poole sajandi juubeliks 1982. a. il

munud kolmeköiteline "Tartu ülikooli ajalugu" sisaldab roh

kelt eluloolist materjali. Selle väljaande esimese köite 

vastavas tabelis on kokku 53 ̂ ademia Gustaviana ja Academia 

Gugt^m-CaroHna professori biograafilisi andmeid (269, lk. 

279-283). 

1802. a. taasavatud Tartu ülikooli isikulisest koossei

sust on läbi aegade välja antud suurel arvul mitmesuguseid 

saksa-,vene- ja eestikeelseid teatmikke. Aastatel 1802-1902 

töötanud professoritest ja õppejõududest ilmus 1902-1903 

G.V. Levitski toimetatuna põhjalik kaheköiteline "Биографи

ческий словарь профессоров и преподавателей Имп. Юрьевско

го... Университета..." (308). Ülikooli struktuuri aluseks 

võttes esitab see teaduskondade kaupa kronoloogiliselt õppe

jõudude sisukaid elulugusid, mis mõnel juhul on autobiograa

filised. Neisse on lülitatud ka teaduslike tööde nimekirjad. 

Esimene köide tutvustab usu-, füüsika-matemaatika- ja õigus

teaduskonda, teine aga arsti- ning ajaloo-keeleteaduskonda. 

Tihe faktiline materjal, käsikäes ametiaegu ja õppetööd fik

seerivate tabelite, samuti mõlemat köidet läbiva isikunimede 

registriga, teeb leksikoni väärtuslikuks ning hõlpsasti ka

sutatavaks. 

Muide, Tartu ülikooli sama ajajärgu usuteaduskonna õppe

jõududest on olemas veel J. Prey koostatud iseseisev uurimus 

(104). 

Juba aastaid tagasi R. Kleisi (vt. 469, lk. 638) algata

tud mote järje koostamiseks G.V. Levitski leksikonile on 

taas päevakorrale tõusnud. 1986. a. lõpul laekusid autori

telt esimesed artiklid teatmikule, mille toimetajaks on üli

kooli vanemteadur H. Tankler. Põhilises osas juba koos oleva 

leksikoni käsikiri on venekeelne ja hõlmab aastaid 1902-1918. 

Tartu ülikool on kõigil aegadel olnud nii õppe- kui tea

dusasutus. 1973. a. ilmus trükist E. Oissare koostatud bib

liograaf ianimestik "Tartu ülikoolis kaitstud ' väitekirjad 

1802-1918" (204). Selles on toodud andmeid usu-, õigus-, 

ajaloo-keele-, füüsika-matemaatikateaduskonna 369-st magist

ri- ja doktoriväitekirjast ja nende koostajast. Kuigi tead

laste kohta esitatud eluloolised andmed piirduvad sünni- ja 
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surmaaja ning -kohaga, annab teos üsna põhjaliku loetelu 

selleaegset teadlaskonda käsitlenud biograafialeksikonidest 

ja muudest allikatest. 

Eesti meditsiini ajaloo uurijana tuntud H. Normann on 

aastatel 1924-1925 tegelnud "Tartu ülikooli õppejõudude al

bumi" koostamisega. Sellest annavad tunnistust talle nimeta

tud teemal saadetud kirjad (344, s. 191, s. 195, s. 207, s. 

213, s. 214). Õige pea on ta selle teatmiku kokkuseadmise 

idee vahetanud endale lähedasema, arstide leksikoni vastu. 

üheks paremaks 1920-ndate aastate õppejõudude elulooliste 

andmete allikaks on juubeliväljaarme "Eesti Vabariigi Tartu 

Ülikool 1919-1929" (89). 

Hea, et ebasoodsatel aegadel ei voetud ette Tartu ülikoo

lis aastatel 1919-1944 töötanud õppejõudude biograafilise 

teatmeteose koostamist. Küll oli aga 1987. a. sündmuseks 

trükis avaldatud "Tartu Riikliku Ülikooli oppe-teaduskoos-

seisu biobibliograafianimestik 1944-1980" (267). Jällegi 

suurkooli kolme ja poolesajandiliseks juubeliks koostatud, 

kuid mitmeaastase hilinemisega trükitud teatmik jõudis kasu

tajateni mõnevõrra aegunult. Leksikoni andmestik lõpeb 1980. 

a. Pikk ilmumistsükkel kahandab alati elulooliste teatme

teoste päevakajalisust ja väärtust. Arvukate kaastööliste 

osavotul on kirjutatud sajad biograafiad vähemalt ühe se

mestri TÜ-s ametis olnud õppejõududest ja aunimetust voi 

kandidaadikraadi omanud teadlastest. Eluloolisi andmeid ri

kastavad teaduslikku tegevust iseloomustavad bibliograafili

sed andmed ja kasutatud biograafilised allikad. Nimeloendis 

on registreeritud umb. 1600 isikut. Seega on tegemist ühe 

kogukama kaasaegse trükitud eluloolise väljaandega. Leksikon 

edastab biograafiaid rektoraadi, 12 teaduskonna, üleülikoo
liliste asutuste ja raamatukogu kohta. Kasutajad on kohanud 

neis rohkelt faktivigu. Elulooline uurimistöö nõuab suurt 

täpsust. Kas ei võinuks teaduskondade järjestus olla tähes

tikuline? Tartu ülikooli üsna keerukas struktuuris paremaks 

orienteerumiseks oleks ka kateedrite loend kindlasti kasuks 

tulnud. 
Praegu tegeldakse jätku koostamisega Tartu ülikooli sel

lele leksikonile, nimetatud otstarbel saadeti 1989. a. suur
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kooli kõigile allasutustele värskete elulooliste andmete 

saamiseks üksikasjalise küsimustikuga ankeedid. Uus teatmik 

tuleb tähestikulise ülesehitusega ja hõlmab aastaid 1981-

1990. Isikute valik on eelkäijast avaram. Seal juba avalda

tud biograafiaid üksnes täiendatakse. Ka tutvustatakse üli

kooli struktuuris vahepeal aset leidnud muudatusi. Sedavõrd 

auväärne õppeasutus peaks saama endale lubada nimekate isi

kute (näiteks professorite ja teadusdoktorite) portreefotode 

avaldamist. Kindlasti kaovad uue väljaande elulugudest "val

ged laigud". 

Päevakorral on analoogilise leksikoni koostamine aastate 

1919-1944 kohta. 

1977. a. jõudis lugejani H. Tankieri ja H. Käsperl omapä

rane väljaanne "Tartu ülikooli professorite, NSV Liidu Tea

duste Akadeemia liikmete portreid ja autograafe" (270). Tea

duste Akadeemia 250. ja Tartu ülikooli taasavamise 175. aas

tapäeva meenutanud teos sisaldab tähestikuliselt 64 välja

paistva õpetlase sünni- ja surma-aastaid, eriala, professo

riks ja akadeemikuks oleku aegu. Tervikuna on väljaanne küll 

rohkem illustratiivse kui biograafilise väärtusega. 

Eestiga üldse voi üksnes õpingutega Tartu ülikoolis seo

tud sama akadeemia vastavalt 171 ja 70 liikmest leiame ana

loogilisi nappe eluloolisi andmeid 1978. a. K. Martinson! 

(З17) ja 1982. a. H. Tankieri (262) sulest ilmunud uurimus

test. Selle akadeemia liikmeskonda tutvustavad ka 1908. 

(333), 1925. (332) ja 1974. a. (304) ilmunud nimestikud. 

Eesti Põllumajanduse Akadeemia 30. juubeliks ilmus 1981. 

a. "Eesti Põllumajanduse Akadeemia õppe-teadusliku koosseisu 

biobibliograafiline teatmeteos 1951-1981" (73). Sellesse 

ühtviisi aja- ja eluloolisse teatmikku voeti akadeemia prae

guste ning endiste rektorite, teadurite ja õppejõudude (pro

fessorid, dotsendid ja viimaste kohusetäitjad ning teeneka

mad abiõppejõud) kokku üle 600 biograafia. Need on paiguta

tud vastavalt EPA struktuurile kaheksasse, enamasti tähesti

kuliselt korrastatud ossa - rektorid, 6 teaduskonda ja üle-

akadeemialised kateedrid koos kõrgkooli allasutustega. Teat

meteose iseloomu arvestades on selles elulugude tavapäraste 

koostisosade (nimi, elu piirdaatumid, kõrghariduse omandami-
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ne, ametikäik jms.) kõrval asetatud rõhk õppe- ja teadustöö 

tutvustamisele. On mindud koguni selliste peensuste nagu 

teaduslike ettekannete ja komandeeringute fikseerimiseni. 

Rõõmustab teaduslike tööde nimestike ja isikuid käsitlevate 

biograafiliste materjalide võimalikult rohke ja üksikasjali

ne esitamine. Teatmeteose 24 pilditahvlile on koondatud EPA 

minevikust ja tänapäevast nelja, põhiliselt alfabeetiliselt 

järjestatud isikute rühma (4 rektorit, 34 teadusdoktorit-

professorit,? teaduste kandidaati-professorit, 159 dotsenti) 

fotod. Sellelt omanäoliselt teatmeteoselt tahtnuks loota pa

remat proportsioonitunnet. Mitte igakord pole õppejõudude 

ja õpetlaste pedagoogiline ja teaduslik kaal kooskõlas nende 

elulugude sisukuse ja mahuga. Teatmiku kasutamist hõlbustab 

nimeregister. 
Biograafilist uurimistööd on mõnel määral tehtud veel 

Tallinna Tehnikaülikooli 50. aastapäevaks 1986.a. ilmunud ja 

õppeasutuse vahepealset nime kandnud raamatu "Ehitusinsene

rid TPI-st" (95, lk. 174-245) eluloolise teatmeosa kirjuta

misel. 

Ajakiri "Horisont" (183) avas 1970.a. olulise rubriigi, 

kus tutvustatakse lühieluloo (enamasti koos fotoga) kaudu 

ajakirjas esmakordselt kirjutavaid kaastöölisi. Nende bio

graafiad sisaldavad lisaks ees- ja perekonnanimele sünniaja 

ning -koha ja andmeid hariduse ning ametikäigu kohta. Nii on 

aastate jooksul lugejani jõudnud suur hulk kõige erinevamate 

teadusharude viljelejate asjalikke elulookirjeldusi. 

Sarnast rubriiki on koostatud ka teistes eesti ajakirja

des (178), kuid mitte nii järjekindlalt ja sellisel tasemel. 

Aasta 1970 tõi kaasa veel historiograafiliste artiklite 

kogumiku "Leninlik etapp eesti ajalooteaduses" (168, lk. 

407-430) ilmumise, mis sisaldas autorite ja isikunimede re

gistriga ühendatult 177 lühibiograafiat. Neid koostati aja

loolastest ja lähedaste erialade teadlastest (arheoloogid, 

arhivaarid, bibliograafid, etnograafid, kunstiteadlased, mu-

seoloogid jt.). Monerealised lühielulood registris kätkevad 

endas isiku nime, sünni- ja surmaaja ning -koha, eriala, 

kõrgkooli lõpetamise aasta jms. kõrval teaduslikke ning pe

dagoogilisi kutse- ja aunimetusi, liikmeks olekut teaduste 

akadeemiates. Lähenedes vaadeldud registrile kui biograafia
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te kogumikule, jätab mõnigi asi soovida. Lühielulugusid 

koostati vaid neist eesti teadlastest, kelle elu- ja tööaas

tad on seotud nõukogude perioodiga. Seda põhimõtet pole jär

gitud näiteks P. Linnuse, eriti aga P. Tarveli puhul. Juhtub 

sedagi, et märkimata on jäänud isiku elukutse (E. Plotnik, 

J. Saat). Ka faktivigu on sisse lipsanud. Sellest hoolimata 

on tegemist väga huvitava ja harva esineva katsega lülitada 

biograafiaid autorite ja isikunimede registrisse. Selles 

peitub üliväärtuslik biograafiline andmestik meie ajalootea

dusega seotud õpetlastest. 

Ajaloolaste kõrval on meil kasutada häid kaasaegseid elu

loolisi trükiseid ja käsikirju astronoomide ja geodeetide 

(307, lk. 127-178), keeleteadlaste (132, lk. 169-226) ning 

matemaatikute (345; 353; 359) jt. kohta. Seejuures võib neid 

tutvustav biograafiline aines olla esitatud mitmeti: koos 

bibliograafiliste andmetega (astronoomid ja geodeedid), kä

sikäes teadustegevuse iseloomustamisega TÜ diplomitöödes 

(matemaatikud) või iseseisvas eluloolises teatmeosas (keele

teadlased). Viimasel puhul on koondatud 1976.a. ilmunud raa

matute "Keel, mida me uurime" (133) ja "Keel, mida me hari

me" (132) 47 autorit (koos portreefotoga) teise väljaande 

biograafilisse ossa. 

Seevastu 1979. a. trükitud rikka eluloolise andmestikuga 

"Teadus ja tänapäev" (272) ei esitle autoreid taoliselt,vaid 

hoopis nende kirjutatud artiklite juures. 

õpetlaste biograafiate tutvustamise avardamiseks võiks 

jätkata ja täiustada personaalia rubriiki 1968. a. ilmumist 

alustanud sariväljaandes "Teaduse ajaloo lehekülgi Eestis" 

(273). 

Eesti teadlaskonna osalt lünkliku biograafilise uurimise 

kõrval leidub siiski rühm isikuid, kellega on võrdlemisi am

mendavalt tegeldud. Nendeks on meie tippteadlased, 1946. a. 

taasavatud Teaduste Akadeemia akadeemikud ja korrespondent

liikmed. Nimetatud asutust tutvustavates väljaannetes (üks 

eesti-, teine venekeelne) "Eesti NSV Teaduste Akadeemia 

1980-1985" (68, lk. 317-357; 305, lk. 345-390) on H. Õiglase 

koostatud põhjalik illustreeritud elulooline teatmeosa. See 

hõlmab tähestikuliselt 86 nimeka eesti teadlase (ka manala
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meeste) sisutihedaid, ühtsetel põhimõtetel kirjutatud bio

graafiaid. Need kajastavad ilmekalt akadeemikute ning kor-

respondentliikmete haridus- ja ametikäiku, teadustöö põhi

suundi ning peamisi saavutusi. 

Kõnesolevas akadeemias, aga ka Eesti kõrgkoolides on pub

litseeritud paljude väljapaistvate teadlaste kohta väärtus

likke biobibliograafilisi trükiseid. Ajaloo Instituudis on 

kaalutud võimalust asuda teadlaste leksikoni koostamisele. 

Stockholmis asuva Eesti Teadusliku Instituudi poolt läbi 

viidud ulatusliku eeltöö tulemusena valmis 1984. a. biograa

filine teatmeteos "Eesti teadlased väljaspool kodumaad" (82). 

Raamatus tuuakse andmed esimese ja teise põlvkonna välis-

eesti, aga ka baltisaksa ja rootsi teadlastest, kes alusta

sid oma ametiteed Eestis. Küllap peab tõesti paika tõik, et 

maailma iga maineka ülikooli koosseisus on eestlasest pro

fessor. õieti on see kurb leksikon isamaale kaduma läinud 

andekatest teadlastest. Tuleb ka rõõmustada, sest turvaline 

elu paguluses päästis need ajud inimkonna kultuurile. Teat

mik saab rohkete avaldatud aadresside kaudu olla sillaks ko

du- ja välismaa vahel. 

Viimastel aastatel on jätkunud ka Eestis heatasemeline 

töö teadlaste elulugude uurimisel,mida võib tõendada 1989.a. 

ilmunud teoreetilise bioloogia ajalugu käsitlenud teeside 

kogumik. See kannab pealkirja "Baltisaksa loodusteadlased 

Eestis ja nende tööd bioloogia teooria alal" (18). Autorid 

Eesti Loodusuurijäte Seltsist ja Tartu Ülikooli Üliõpilaste 

Teaduslikust Ühingust kirjutasid 29 biograafilist artiklit, 

mis mõne erandiga on reastatud sünniaja järgi. Allikaviide-

tega varustatud kirjutistes põimuvad elu- ja teadusloolised 

andmed. Peale selle koostas U. Kalla samale trükisele bio

graafilise lisa, milles on baltisakslaste tuntud leksikonile 

(32) tuginedes kokku seatud 62 lühielulugu. 
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3.1.5. Arstid 

Eesti meedikute elulugude uurimisega on minevikus palju 

tegeldud. Sellealases töös saavutas hinnatavaid tulemusi dr. 

I. Brennsohn. Tema sulest jõudis 1905. a. trükki sisukas 

leksikon Liivimaa (26) ja 1922.a. Eesti (23) arstidest. Tar

tu kui meditsiinihariduse keskuse seisukohalt pole biograa

filiselt vähema tähtsusega 1902. (24) ja 1929.a. (25) ilmu

nud Kuramaa ning 1909. a. väljaantud Peterburi (21) arstide 

leksikon. 

Aeg toob aga arstide perre pidevalt täiendust, mis nõuab 

uusi biograafiateatmikke. Seda tunnetades asus Tartu ülikoo

li meditsiiniprofessor ja ühtlasi ajakirja "Eesti Arst" toi

metuse sekretär H. Normann 1920-ndate aastate lõpul põhjali

ku 26-punktilise ankeedi abil koguma eluloolist andmestikku. 

Sama ajakirja üleskutsest selgub, et kavatsusel oli "Eestis 

töötavate arstide biograafilise leksikoni'• koostamine (344* 
s. 95, 1. 1). Kahjuks see ei teostunud. 

Aastatel 1983-1984 Tartu ülikooli raamatukogus korrasta
tud H. Normanni fondi (344) säilikud 95-123 sisaldavad kokku 

umb. 340 arsti ankeete, autobiograafiaid, kirju ja portree

fotosid. On kaheldav, kas 1930-ndatel aastatel kogutud elu

looline materjal jõudis pool sajandit hiljem tervikuna raa

matukokku. Liiga pikk on neil aegadel Eestis praktiseerinud 

arstide nimekiri, kelle kohta ei leidu H. Normanni fondis 

andmeid. Olemasolevgi biograafiline aines pole vormistatud 

käsikirjana. Siiski on tegemist hinnatava algandmete koguga, 

mida ei jäta kasutamata küll ükski eeati meditsiini ajaloo 

uurija. 

3.1.6. Arhitektid, kunstnikud ja 

restauraatorid 

Eesti pinnal elanud ja taieseid loonud kunstnike biograa
fiate uurimisega tegelesid juba baltisakslased (195; 196), 
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Ei puudu ka põhjalikud käsitlused tarbekunstnikest. Nii on 

näiteks ilmunud mitu leksikonilaadset trükist kullasseppa-

dest (105; 197). 

Üks väärtuslik algatus pärineb aastast 1916, mil A. Kivi 

pöördus avalikkuse poole üleskutsega koguda andmeid meie 

kunsti ja kunstnike kohta ning moodustada saadud materjali

dest arhiiv Eesti Kirjanduse Seltsi juurde tulevaste uurija

te tarbeks (vt. 415). 

1928.a. ilmus V. Vaga uurimus "Tartu ülikooli arkitektid" 

(286, lk. 37-39). Selles käsitletakse XIX-XX saj. Tartu üli

kooli teenistuses olnud või sama suurkooli ülesandel -tööta

nud arhitektide enamasti klassitsistlikku loomingut seotuna 

Euroopa juhtivate maade, samuti Eesti ja Läti arhitektuuri-

ning ehituslooga. Teoses tuuakse ka tähestikuliselt ülikoo

lis aastatel 1803-1928 tegutsenud 8 arhitekti elulood. 

1932.a. hakkas Eesti Kunstimuuseum koguma eluloolisi and

meid meie kunstnikkonnast (vt. 384). Tänapäeval teeb selle

alast tööd Tartu Riiklik Kunstimuuseum. 

Kunstirahva seisukohalt tuleb lugeda silmapaistvaks saa

vutuseks leksikoni "Eesti riigi-, avaliku- ja kultuurielu 

tegelased 1918-1938" (77) ilmumist 1939.a. Tegemist on Eesti 

Kunstnikkude Liidu ümber koondunud 533 kunstniku ja kunsti

metseeni ning 13 valitsuse liikme biograafiaid ja fotosid 

sisaldanud teatmeteosega. Selles on käsitletud rõhuvas üle

kaalus kunstimetseene, kelle kaudu saab läbilõike eesti oma

aegse ühiskondliku elu silmapaistvaist isikuist (arstid, in

senerid, juristid, kaupmehed, kirikuõpetajad jt.). Teosest 

ei selgu aga nende side kunstiga. Leksikonis on ka rohkem 

kui 30 reproduktsiooni. 
1920. a. alustas J. Genss eesti kunstnike biograafiate 

ulatuslikku kogumist ankeetide abil. Selle tulemusena valmis 

tal 1936.a. mahukas käsikiri "Kunstiajaloo materjale" (347), 

mis sisaldab ca 300 elulugu. Käsikirjas on rikkalikult bio

graafilisi andmeid, taieste nimestikke, kleebiseid jms. Jät

kuva töö tulemusena valmis 1952.a. lõpul mahukas neljaosali

ne 12-köiteline (lisaköited peale selle) käsikiri "Eesti 

kunsti materjale" (346), mille L. Gensi valduses olev esime

ne eksemplar on varustatud reproduktsioonide ja ajaleheloi-

genditega. 



Käsikirja kaheköiteline esimene osa sisaldab tähestikuli

selt järjestatud biobibliograafilisi andmeid arhitektidest, 

kunstnikest ja kunsti teemal kirjutanutest. Neist igaühe 

kohta käiv bibliograafianimestik jaguneb kaheks - esmalt re

gistreeritakse isiku enda artikleid, siis teda käsitlevaid 

kirjutisi. 

Kolmeköiteline teine osa ei paku eluloolise teatmekirjan

duse seisukohalt otsest huvi. Selles suhtes on aga väga täh

tis käsikirja kolmas osa - kunstnike leksikon. Sinna on 

koondatud loomingu, päritolu, elukoha jms. kaudu Eestiga 

ühenduses seisnud mitmest rahvusest kunstiinimesi. Tuginedes 

isikliku uurimistöö kõrval eesti, baltisaksa, läti ning vene 

biograafilisele ja kunstiajaloolisele materjalile, valmiski 

J. Genssil 6-köiteline leksikon.See hõlmab 2140 biograafiat, 

mis on tähestikuliselt paigutatud köidetesse järgmiselt: I 

(A - G), II (H - K), III (L - M), IV (N - R), V (S - U), VI 

(V - Ü), Iga köide algab sisukorra ülesandeid täitva kunst

nike ja erialade registriga. Viimane loetleb 10 tegevusala 

esindajaid: arhitektid, ehitusmeistrid, maalikunstnikudj 

graafikud, kujurid, puunikerdajad, rakenduskunstnikud, kul

lassepad, tinavalajad, kunstiteadlased, tihe isiku kohta too

dud andmestik koosneb J. Genssi kirjutatud eluloost, selle 

allikaist, mõnedel juhtudel autobiograafiast, bibliograafia-

teadetest, teoste nimestikest jms. Kuus köidet elulugusid 

jõudsid kaante vahele aastaks 1949. Siis ja pisut hiljem 

laekunud täiendavad biograafilised andmed koondas J. Genss 

ca 300-leheküljelisse eraldi köitesse. 

J. Genssi käsikirja neljandaks osaks on üheköiteline iko-

nograafiline uurimus neist Eestis sündinud ja elanud välja

paistvatest isikutest, kellest on loodud portreid graafikas, 

skulptuuris või õlis. Isikud (kokku 1075) esindavad portre-

teerimisaja järgi kolme ajalooepohhi - aega enne 1917. a., 

ajavahemikku 1920-1940 ja kaasaega. Tegelaste ühtne numerat

sioon läbib kolme ajastut, mille siseselt on nad järjestatud 

aga tähestikuliselt. Isikute ja erialade registrid võimalda

vad materjali suures hulgas kergesti orienteeruda. Ikono

graafia annab iga isiku nime ja lühikeste elulooliste teade

te järel kronoloogiliselt andmeid tema portree(de) kunsti-
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lise teostuse, autorite, esmakordse eksponeerimise, omaniku 

jms. kohta. 

J. Genssi käsikiri ei ole küllaldaselt viimistletud ega 

mõeldud sellisena trükis avaldamiseks. Seal leidub ebatäpsu

si ja lünki. Ometi on meil tegemist ainulaadse kunsti- ja 

eluloolise andmestikuga, millega võrdse kokkuseadmist pole 

meil seni keegi üritanud. 

Ikonograafilise teema juurde tagasi tulles lisatagu, et 

meie tuntud inimesi on süstemaatiliselt jäädvustatud ka fo

todel ja karikatuuris. 

Käesoleva sajandi esimesel kümnendil alustasid -Tallinna 

päevapiltnikud vennad Parikased mitu aastakümmet väldanud 

kavakindlat tööd, mis viis 20 000 fotonegatiivist koosnenud 

arhiivi loomisele (276, lk. 82). Selles olid esindatud koik 

meie omaaegsed tähtsamad ühiskonna- ja kultuuritegelased. 

Kahjuks on vendade Parikaste unikaalne, terviklikku säilita

mist nõudnud fotonegatiivide arhiiv Eesti mitme muuseumi 

vahel ära jagatud. 

Minevikus on karikatuuri kaudu nimekaid eestlasi tutvus

tanud A. Gailit (108), K.A. Hindrey (114), Gori (222), R. 

Tiitus (279), J. Jensen (253) jt. (188). E. Laugaste koostas 

1939,a. isegi sellekohase eriuurimuse (167). 

J. Genssi käsikirjas on andmeid ka ehitusmeistritest. 

Sellega seoses tuleks tähelepanu juhtida läti kunstiteadlase 

P, Campe sulest 1951. a. Stockholmis ilmunud ehitusalal te

gutsenud inimeste mahukale saksakeelsele kutsealasele leksi

konile, millele tuli 1957. a. samalt autorilt jätk (28). Ni

metatud kahes köites on eluloolisi andmeid Kura- ja Liivi-

maal töötanud 6500 isiku kohta aastatest 1400-1850. Nende 

hulgas esineb arvukalt meistreid, kes on jätnud oma nime ka 

eesti arhitektuuri ajalukku. Leksikoni I köite vastavas re

gistris on antud Eestiga otseselt seotud 93 ehitusmehe nimed 

koos muude vajalike andmetega. 
P. Campe omaaegse uurimusega haakub mõnevõrra kunstiaja

loolase N. Raidi sulest 1987. a. ilmunud monograafia "Tartu 

ehitusmeistrid 17. sajandist kuni 19. sajandi keskpaigani" 

(263). Selle koostamisel on läbi töötatud hiiglaslik arhii

vimaterjal ja asjasse puutuv trükisõna. Tulemuseks on ligi 
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600 eesti ja saksa soost ehitusalal tegutsenud käsitöölise 

elulooliste ning ametit tutvustanud andmete kavakindel esi

tamine. Läbimõeldud teatmeaparaat muudab teose hõlpsasti ka

sutatavaks. Arvustaja Ü. Liitoja pole rahul ehitusmeistrite 

lahus käsitlemisega, olenevalt kuuluvusest Jaani või Maarja 

kogudusse. Lehekülje numbrite puudumisel on ebaõnnestunud ka 

isiku- ja kohanimede register (vt, 428). Kuna trükikoda on 

teinud oma "vigade paranduse", osutub võimalikuks praakiehed 

välja vahetada. 

Kunstnikud olid esimesed, kellest Nõukogude Eestis anti 

1956, a, välja pärast aastaid kestnud biograafialeksikonide 

põuda eluloolist teatmeosa sisaldanud emakeelne teos. Sel

leks oli Eesti Kunstimuuseumis 1953, a. välja pandud alalisi 

ülevaatenäituse kataloog "Realistlik kunst Eestis, XIX sa

jandi algusest kuni tänapäevani" (228, lk. 17-132), mis 

avaldati ka venekeelsena (328, lk. 21-140). Selles käsitle

takse meie kunstiajaloo poolteisesajandilist perioodi, mil

le juhatasid sisse XIX aastasaja baltisaksa päritoluga kuns

ti viljelejad Eestis. Keskmesse jäävad aga meie oma mitme 

põlvkonna kunstnikud. Kataloogi biograafiline osa jaguneb 

vastavalt kujutava kunsti harudele kolmeks - maal, graafika 

ja skulptuur, millest igaüks poolitub omakorda nõukogude-

eelseks ja -aegseks perioodiks. Maali osa annab 62, graafika 

46 ja skulptuur 24 oma ajastu piires tähestikuliselt järjes

tatud elulugu rõhuga taidurite eriharidusele ja loomingule. 

Kui kunstniku tegevus hõlmas mõlemat käsitletud ajastut või 

mitut kunstiharu, aitavad teose sisemine viitesüsteem ning 

nimeregister leida vajalikke elu- ja loominguloolisi and

meid, samuti reproduktsioone, 

L. Gens peab seda teost biograafilisest küljest tänuväär

seks (vt. 387). Samas juhib arvustaja tähelepanu vajadusele 

kinni pidada elulugude koostamisel ühtsetest põhimõtetest. 

Retsensent heidab kataloogi biograafiatele ette kunstnike 

sünnikohtade, sotsiaalse päritolu ja loomingulooliste andme

te ebaühtlast esitamist. Selleaegsed noored kunstnikud A.Es-

kel, E.Haggi, E. Rebane, E. Silm, H. Viidalepp jt, on jäänud 

hoopis loomingulise iseloomustuseta. Real juhtumeil ei nõus

tu arvustaja kunstnikele (V. Loik, 0, Männi, A, Mölder) an* 
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tud ühekülgsete hinnangutega. Sõjajärgses kutsealases teat

mekirjanduses on see 1953» a. seisuga koostatud leksikonliku 

ülesehitusega raamat jäänud ainsaks, kust võib ammutada pal

jude kunstiliikide esindajate eluloolisi andmeid. 

1962.a. ilmus vene keeles H. Kuma koostatud biograafilise 

teatmeosaga vähetuntud käsitlus "Прикладное искусство Со

ветской Эстонии и его мастера" (316, lk. 192-197)# Rohkelt 

illustreeritud teos annab ajaloolise tausta kõrval üksikute 

tarbekunsti harude (sisekujundus, keraamika, metall- ja 

nahkehistöö, klaasi- ning portselanimaal) esindajate loomin

gu iseloomustusi. Raamat lõpeb 27 tähestikuliselt paigutatud 

tarbekunstniku elulooga. Neis esitatakse lühiteateid ajava

hemikus 1901-1930 sündinud kaasaegsete kunstnike kodukohta-

de, kunstiõpingute, näitustest osavõtu, auhindade saamise, 

taieste asupaiga jm. kohta. Teatmiku kog\; andmestiku viib 

kokku isikunimede register. 

1973« a. ilmus K. Kirme sulest tema kandidaadiväitekirjal 

põhinenud eluloolise teatmeosaga monograafia "Eesti nahk

ehistöö" (139, lk. 153-157). Mõnele leheküljele koondatud 83 

tähestikuliselt järjestatud lühibiograafiat hõlmavad üksnes 

teoses esinevaid isikuid. Kõnesolev monograafia tutvustab 

oma kunstiliigi arengulugu kaasajast tagasi kuni viimase sa

jandivahetuseni ja kaugemalegi. Kunstnike eluloolisi andmeid 

on ka teose rikkalikult illustreeritud ajaloolises osas. Nii 

jõuab meieni terviklik pilt eesti tuntud nahakunstnike ning 

raamatuköitjäte haridus- ja kutseteest. I. Teder pidas K. 

Kirme hinnanguid raamatus toodud autoritele täpseteks ja am

mendavateks (vt. 502). Arvustaja ei leia millegipärast vaja

liku olevat tutvustada Tallinna Kunstiülikooli lõpetanud na-

hakunstnikke ja nende diplomitöid. 

1963« a. pandi alus eesti graafikat tutvustavatele välja

annetele. Need on omamoodi aruandeiks meie graafikute loo

mingust. Kahjuks on vaid suureformaadilisel esikväljaandel 

"Eesti graafika" (53, lk. 201-206) biograafiline teatmeosa. 

See annab neljas keeles (eesti,inglise, saksa, vene) eluloo

lisi andmeid loomingu kronoloogias järjestatud kokku 60 meie 

paremast graafikust. Need esindavad oma taieste reprodukt

sioonide ja lühibiograafiatega ligikaudu poolteisesajandi-
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list perioodi eesti graafika ajaloos. P. Luhtein leidis ni

metatud esikteosest palju sellist, mis ei tee au kunstiväl-

jaandele (vt. 438). Pärast 1963. a. laiema avalikkuse ette 

astunud uue põlvkonna graafikute biograafiad, nagu ka nende 

vanemate kolleegide värskemad elu- ja loominguloolised and

med väärinuks selle erialase teose hilisemates väljaannetes 

samuti nõuetekohast esitamist. 

Rootsis avaldati 1980. a. välismaal elavatele rahvuskaas

lastest kunstnikele pühendatud eesti- ja ingliskeelne "Eesti 

graafikuid" (54). See sisaldab perekonnanimede alfabeedis 30 

kunstniku lühibiograafiad, portreefotod, bibliograafianimes-

tikud ja igalt autorilt ühe taiese reproduktsiooni. Samal 

aastal valmis ka USA-s 260 lühibiograafiat ja reproduktsioo

ni sisaldanud leksikon "Välis-Eesti kunstnikke" (300). 

Siinkohal olgu kõneldud ka mõni sõna graafika alaliigist 

karikatuurist. 1982. a. ilmus tervelt kaks tähelepanuväärse 

biograafilise teatmeosaga karikatuuriväljaannet. 

Juba 1979. a. valmis eesti keskmise ja noorema põlvkonna 

karikaturistide viimase kümnendi loomingu näidistest kuns-f 

tiraamatu "Kuueteistkümne mäng" (157) käsikiri. Selles an

takse ka vanuseliselt järjestatud ja portreedega illustree

ritud elulugusid, kus on üksikasjalisi andmeid kunstnike de

büüdist, õpingutest, osalemisest näitustel, auhindade võit

misest jms, 

1982. a. tähistas ajakiri "Pikker" oma pideva ilmumise 

veerandsajandilist juubelit väljaandega "Karikatuurinäituse 

"Mis siin naerda on?" kataloog" (128), Avalikkusele tutvus

tati ajakirja 44 aktiivsemat kaastöölist-kunstnikku (neist 

14 on tuttavad eespool kirjeldatud väljaande lehekülgedelt), 

Sellesse kunstiraamatusse on lülitatud ka mõned vanema põlv

konna karikaturistid ja rohkelt noori. Sünniaastate järgi 

reastatud kunstnike elulooliste andmete, foto ja loomingu 

näidiste kaudu jõuab lugejani asjalik ülevaade eesti karika

tuuri hetkeseisust. 

1979. a., veidi enne Tartu linna 950. aastapäeva, ilmus 

nimetatud sündmuse tähistamiseks M. Ruusi koostatud biograa

filise teatmeosaga album "Tartu maalijad" (238). See kutse

alane, kuid ühtlasi piirkondlik teatmeteos käsitleb kolmel 
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leheküljel kokku 23 maalija tähestikuliselt reastatud, elulu

gu. R. Loodus (pseud. G. Tamm) nimetas albumi seda osa as

jalikuks ja faktirohkeks (vt. 493)• 

1970.a. valmis "Eesti kunsti ajaloo" 2. köide, mis käsit

les ajavahemikku 1940-1965» Taolisele väljaandele omaselt on 

see koigi kunstiliikide osas rikas ka nende viljelejate elu-

loolistest andmetest. Arhitektidest on aga koostatud kolme

leheküljeline biograafiline teatmeosa (60, lk. 302-304)с 

Sinna on koondatud 75 arhitekti tähestikuliselt järjestatud 

napid elulood. Olenevalt isiku panusest eesti ehituskunsti, 

küünivad andmed sünniaasta ja kõrgkooli õpingute esitamisest 

kuni töökohtade ning aunimetuste märkimiseni. Domineerivad 

Tallinna Tehnikaülikooli kasvandikud, kuid esindatud on ka 

Brnos, Darmstadtis, Leningradis, Moskvas, Prahas, Riias jm. 

õppinud arhitektid. 

1977. a. avaldati trükis T. Nurga kolme väärtusliku elu

loolise teatmeosaga kandidaaditöö "Kõrgem Kunstikool "Pal

las"" (200, lk. 193-208). Tartu omanäolise suurkooli väga 

huvitava ajalooraamatu lehekülgedel on eraldi 22 "Pallase" 

pedagoogi, 79 lõpetanu ja 39 joonistusõpetajate kursuslase 

perekonnanimede alfabeedis paigutatud lühibiograafiat, mille 

keskmes on kunstihariduse käik. Nendele 15 leheküljele on 

koondatud tihe elulooline materjal paljudest "Pallasega" 

seotud kunstiinimestest. Kultuurilooliselt olnuks tarvilik 

tuua kasvõi nimestik nendest Tartu kõrgema kunstikooli kas

vandikest, kes lahkusid õppeasutusest kursust lõpetamata. 

J. Hain juhtis tähelepanu selle teose biograafilise osa mõ

nele vajakajäämisele, nagu H. Mugasto valele sünniaastale ja 

kunstiõpingute aja puudumisele J. Vahtra eluloos (vt. 390). 

Kunstiteoste loomise kõrval tuleb rääkida ka nende säili

tamisest ja restaureerimisest. Eestis viljeldakse põhiliselt 

graafika, köite, maali, paberi, puu ning musta ja värvilise 

metalli restaureerimist. 

1971. a. Tartus toimunud näituse puhul ilmunud kataloog 

"Ennistatud kultuuriväärtusi" (98) esitab 16 restauraatori 

(5 tallinlase, 11 tartlase) tööde kõrval ka nende lühibio

graaf iad. 
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ENE toimetuse juures tegelevad M, Alas ja H. Jogi bio

graaf ialeksikoni koostamisega eesti kunstnikest ja arhitek

tidest, kuhu voetakse 1200-1400 nimekama eesti, baltisaksa 

ning väliseesti kunstniku ja arhitekti elulood. Tuntumate 

isikute puhul lisatakse ka nende portreefotod ja teoste rep

roduktsioone. 

3.1.7. Fotograafid 

Kutse- ja harrastusalaste elulooliste teatmeteoste piiri

maile jäävad fotograafe käsitlevad trükised, kuivõrd neis 

vaadeldakse nii professionaale kui ka amatööre. 1974« a. ot

sustati panna alus eesti fotograafiat regulaarselt tutvusta

vale jätkväljaandele. Biograafilise teatmeosaga esikteos 

"Eesti foto 70" (51) andis ülevaate sellealasest tööst 1970. 

a. seisuga. Raamat sisaldab kokku 39 põhiliselt Tallinna ja 

Tartu, kuid ka Kohtla-Järve, Paide, Viljandi ning Voru kut

selise ja asjaarmastaja fotograafi lühielulugu. Need on 

koostatud eesti, inglise ja vene keeles, järjestatud pere

konnanimede alfabeedis ning varustatud isiku foto ja mõne 

näidisega loomingust. Iga lakooniline biograafia esitab pea

le nime ja sünniaasta andmeid elukutse, fotograafiaalase te

gevuse alguse, fotoklubisse kuuluvuse ja näitustest osavõtu 

kohta. P. Tooming pole rahul elulugudes näitusi ja auhindu 

käsitlevate standardsete lausetega, mis üldsõnalisuse tõttu 

kipuvad ilustama tegelikku olukorda (vt. 504). 

1976. a. ilmunud raamatus "Eesti foto 72" (52) on kahjuks 

loobutud elulugude tutvustamisest. Uued nimed väärinuks seda 

kindlasti. Antud juhul on mçil kasutada vaid autorite regis

ter, mis sisaldab tähestikuliselt reastatult kokku 74 nime 

koos nende sünniaasta ja raamatus reprodutseeritud fotode 

pealkirjadega. Kahele kirjeldatud väljaandele on uued visad 
järgnema. 

Enne 1940.a. tegutsenud fotograafidest toob K. Teder roh

kelt eluloolist andmestikku oma eriuurimuses "Eesti foto
graafia teerajajaid" (276). 
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3.1.8. Ajakirjanikud 

Juta 1890-ndatel aastatel ilmus ajalehe "Postimees" kaas

tööliste tutvustamiseks neli ""Postimehe" pildi-albumit" 

(217; 218), 1909. a. aga kaaluka biograafilise teatmeosaga 

juubelialbum ""Postimees" 1857-1907" (216, lk. 145-260), mis 

sisaldab ajalehe 322 nimeka kaastöölise elulood koos fotode

ga. See omal ajal soodsat vastukaja (vt. 467, 481, 482) 

leidnud väljaanne on kasutatav tänapäevalgi. 

Eesti Ajakirjanikkude Ühing, hilisema nimetusega Eesti 

Ajakirjanikkude Liit, andis ajavahemikus 1922-1939 Tallinnas 

välja 17 numbrit oma organisatsiooni albumit "Õitsituled" 

(302). Selle esimeste numbrite vastavates teatmeosades an

takse 171 ajakirjaniku biograafiad, mis ühe väljaande piires 

on järjestatud tähestikuliselt. Elulugudes on rõhk asetatud 

isikute žurnalistliku tegevuse tutvustamisele (millal alus

tas ajakirjanduslikke katsetusi, millistele perioodilistele 

väljaannetele tegi kaastööd, missuguseid lehemehe ameteid 

pidas jne.). Biograafilised osad hõlmavad Eesti Ajakirjanik

kude Liidu liikmete kõrval ka organiseerimata lehemehi. Aja

kirjanike albumites on eluloolise andmestiku allikaks veel 

liidu liikmete nimestikud, mitmed ajaloo- ja juubeliartiklid 

ning nekroloogid. 

N. Andreseni arvates tuleks tänapäeval ajakirjanikest 

koostada omaette biograafialeksikon (vt. 368, lk. 167). Kui

gi selleni pole veel jõutud, on siiski 1976. ja 1985. a. 

avaldatud Ajakirjanike Liidu tegevust ja liikmeskonda tut

vustavad eluloolise teatmeosaga kogumikud "Aeg trükis, eet

ris, ekraanil" (2, lk. 137-162; 3, lk. 129-214). Neis välja

annetes tuuakse ära liidu liikmete nimekiri ja eraldi vasta

valt 24 ja 85 fotodega varustatud elulugu teenelistest aja

kirjanikest, kultuuri- ja sporditegelastest, juristidest 

jne., kes kuuluvad liidu liikmeskonda. Biograafiad on ena

masti täpsed, üksikasjalised ja humoorikadki. Registreeriva 

andmestiku kõrval võinuks ehk mõnel juhul suurendada isikute 

ajakirjanduslike tõekspidamiste ja loomingu iseloomustust. 
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3.1.9. Kirjanikud 

Just kirjameestest taheti koostada Eesti esimest biograa-

fialeksikoni, kuid minevikus ei jõutud kirjanduslugude kõr

val ühegi kogukama teatmeteose väljaandmiseni. Alles 1950.a. 

ilmus leksikon "Писатели Советской Эстонии" (322) Moskvas 
toimunud Eesti NSV kirjanduse ja kunsti dekaadi puhul. See 

on ühtlasi vanim sõjajärgne biograafialeksikon eestlastest 

üldse. Tolleaegsed keerukad ajaloolised tingimused vajutasid 

väljaandele sügava pitseri. Leksikoni pikema kirjanduslooli

se artikli algvariandi koostas A. Kaal. Enne lõpliku kuju 

saamist arutati ja arvustati seda kirjandusinimeste koosole

kul (vt. 374). Nimetatud väljaandes on üksnes 35 (põhiliselt 

kaasaegse) tähestikuliselt järjestatud eesti "progressiivse" 

(teatmeteose sõnastus) kirjaniku elulood, kusjuures nende 

fotodega illustreeritud rea etteotsa paigutati A. Jakobson 

ja H. Leberecht. Leksikoni isikute valiku suunitlust ja äär

mist piiratust arvestades on sellest tolleaegsete olude tõt

tu välja jäänud isegi Eessaare Aadu, H. Pöögelmann, A. Ran-

naleet jt. Sarnaselt leksikonile on ka arvustus (vt. 416) 

tulvil rutakaist ümberhinnanguist, mis kohati trumpavad üle 

retsenseeritud raamatu niigi karikatuurseid ja kirjandusvä

listest hoovustest üleküllastatud osi. Elu- ja kirjandusloo

lise teatmeteosena kasutatakse ning meenutatakse seda trü

kist harva. 

Ka 1956. a. Moskvas peetud Eesti NSV kirjanduse ja kunsti 

dekaad tõi kaasa venekeelse biograafialeksikoni (321) ilmu

mise. See,enamasti kaasaegsete kirjanike perekonnanimede al
fabeedis ülesehitatud, fotode ja 85 elulooga varustatud 
teatmeteos on oma isikute Valikus, võrreldes 1950. a. leksi

koniga, märksa laiem, kuid siiski üsna piiratud. Eelmise 
teatmeteose 35 kirjanikust pole uude üle toodud vaid nelja 
(V. Buk, J. Lilienbach, 0. Münther, A. Tulik). Vahepealsetel 
aastatel oli ideoloogiline kliima meie kirjanduselus parane
nud. Kui 1950. a. väljaandes kandsid N. Andresen, E. Päll ja 
J. Semper kodanlike natsionalistide nime või nendega ei ol

dud rahul muudel põhjustel, siis 1956.a. leksikonis on nende 
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elulood teiste hulgas. F. Tuglase biograafia avaldamisega 

rehabiliteeriti mõnevõrra ka "Noor^Eesti" liikumist, mida 

1950. a, teravalt arvustati. 1956. a. väljaande sissejuhatav 

kirjanduslooline osa on,võrreldes eelkäija omaga, asjalik ja 

objektiivne. Tuntakse piinlikkust aastail 1949-1951 eesti 

kirjanduskriitikas valitsenud vulgaarsotsioloogilise meeto

di ja isikukultuse ajastu muude väärnähtuste pärast. Täna

päeva vaatenurgast on ka uuel leksikonil puudusi - mitmedki 

tõlgendused on lihtsustatud, paljud seisukohad vananenud jne. 

Kõigest hoolimata on see 3000-lises tiraažis trükitud teat

meteos tähelepanuväärne vähemalt kolmel põhjusel. 

a) Sõjajärgsete hinnangutega leksikonina kindlustas see 

eesti eluloolise teatmekirjanduse järjepidevuse. 

b) Vene keelt valdav lugeja sai esmakordselt nii põhjali

ku ülevaate eesti kirjanikest. 

c) Välismaa kirjandusteadlased on Nõukogudemaa literaate 

tutvustavate biograafialeksikonide koostamisel kasutanud 

eesti kirjanduse ühe allikana just seda väljaannet. On halb, 

et nimetatud trükist kaua ei uuendatud. Nii näiteks pidi 

Poolas 1966, a. avaldatud leksikon eesti kirjanduse osas ra

hulduma juba vananenud andmetega (vt, 403, 423). 

Kirjanike lühibiograafiate väljaandmise ajaloos moodusta

vad omaette lüli eesti ja vene keeles ilmunud eesti luule 

antoloogiad. Nii näiteks sisaldas 1950.a. ilmunud venekeelne 

eesti luule antoloogia (324, lk. 279-282) 16 kaasaegse poee

di ja 2 manalamehe (J. Barbarus, J. Sütiste) loomingu näi

teid ja lühielulood. Neist üksnes kolme (H. Angervaks, M. 

Nurme, M. Veetamm) ei leidu 1950. a. biograafialeksikonis 

(322), 1956. a. anti välja eesti luule venekeelne antoloogia 

(325, lk. З51-З61) koos 41, põhiliselt kaasaegse poeedi lü

hibiograaf iaga. 1956. a. leksikoni ei jõudnud neist vaid 9 

(L. Andre, P.Haavaoks, L. Hainsalu, J. Kaidla, K. Kangur, 

J. Kross, A. Rammo, M. Seping, V. Verev). Eesti luule vene

keelseid antoloogiaid on välja antud veel 1959. (306), 1961. 

(337, lk. 459-476) ja 1974. a. (326), kusjuures neis leidub 

vastavalt 52, 28 ja 38 poeedi eluloolisi andmeid (vt. 375). 

1954. a. F. Kotta ja R. Parve kohta ilmunud õhukese trükise 

"Lastekirjanike elulugusid" (162) kõrval oli just aasta 1955 
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meie biograafilise teatmekirjanduse väljaandmisel tähelepa

nuväärne, Siis trükiti esimesed mahukamad sõjajärgsed elulu

gusid sisaldanud teosed. Nendeks olid kolm kirjanike biobib-

liograafiat (120; 121 ; 227) ja kaheköiteline "Eesti luule 

antoloogia" (61), Viimane sisaldas kokku 58 vanuseliselt 

järjestatud ja fotodega varustatud biograafiat. Antoloogia 

kõik 27 kaasaegset poeeti on võetud 1956,a, välja antud ees

ti kirjanike venekeelsesse leksikoni (321), 1967,a, ilmus 

"Eesti luule. Antoloogia aastaist 1637-1965" (62), mis si

saldab 118 poeedi loomingunäidiste kõrval nende elulugusid, 

pilte ja koguni autogramme, 

1958, a, alustas H, Väli eesti laste- ja noorsookirjanike 

tutvustamist kogumikus "Jutupaunik", Tänaseks on ilmunud 7 

kogumikku, neist 5 biograafiatega (119), 

1977, a, ilmus elulooline teatmik "Эстонские советские 
детские писатели" (338), Mainitud biograafialeksikoni kaan

te vahel on alfabeedis reastatud 73 kirjaniku elulood koos 

fotodega. Kuigi nimetatud teatmeteos põhineb suures osas 

kergesti kättesaadavail eestikeelseil allikail, oli hädava

jalik selle avaldamine mingil kujul ka leksikoni autori 

A, Jaaksoo emakeeles. 

Ta jätkaski oma biograafilist uurimistööd 1987,a. rahvus

vahelistel eeskujudel välja antud entsüklopeedilise teatmi

kuga "Kes on kes ja mis on mis eesti lastekirjanduses" (117, 

lk. 9-266), Selles on eesti lastekirjanduse põhimõisteid se

letava poole tuhande märksõna hulgas 418 lühielulugu (ena

masti koos fotodega). Need kuuluvad kirjanikele, luuletaja

tele, kriitikutele, kirjastajatele, raamatuillustraatoritele 

jt. Avalikkuse ette on toodud suurel hulgal uusi nimesid. 

Teatmiku ulatuslikud lisad annavad mitmesugust andmestikku 

eesti lastekirjanduse ilmumise ja leviku, samuti lastele 

ning noorsoole määratud lava- ja linateoste, aga ka raama

tukogude ja retsensioonide kohta. Kuna viimased on esitatud 

arvustajate, mitte aga retsenseeritud teoste järgi, on nende 

andmete kasutamine mõnevõrra raskendatud. Täiendamist vajak

sid lühibiograafiad ja statistilised tabelid neist puuduva 

Eesti Vabariigis ilmunud lastekirjanduse osas, A, Jaaksoo 

teatmeteos on sellele vaatamata kultuurilooliselt väärtus-
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lik, Taolisel kujul ja tasemel pole eesti lastekirjandust 

varem tutvustatud. Kirjandusteadlane E. Teder on teinud rea 

tähelepanekuid A,Jaaksoo leksikoni aadressil (vt, 500), Need 
puudutavad esmajoones märksõnastiku koostamise küsitavusi, 

isikutele antud hinnanguid, vormistuslikku ebaühtlust, aga 

ka fakti- ja trükivigu. Lastekirjanduse asjatundjana lisab 

E, Teder hulgaliselt andmeid, mida saaks tulevikus täienda

tud väljaandes kasutada. 

1959, a, taheti panna alus regulaarselt ilmuvale kirjan

duslikule ja eluloolisele almanahhile. Selleks pöörduti koi

gi Eestis tegutsevate kirjanike poole üleskutsega kaastöö ja 

biograafiliste andmete saamiseks. Sarja esimeseks raamatuks 

sai "Kirjanduse sirvilauad 1959" (138). See sisaldas vanuse

lises järjekorras 100 meie literaadi (enamasti Kirjanike 

Liidu liikme) loomingu näidiseid (mone lühipala) ning elu-

ja kirjandusloolisi andmeid koos fotodega. Biograafiate rida 

algab noorimaga (L. Hainsalu) ja lõpeb vanimaga (M. Pukits). 

H, Johani sõnul sisaldab arv 100 teatava lihtsustamise juu

res 37 luuletajat, 33 prosaisti, 12 kriitikut, 7 lastekirja-

nikku, 6 tõlkijat ja 5 näitekirjanikku (vt. 398). Sama ar

vustaja kurdab, et raamatu kasutamist teatmeteosena rasken

dab autorite alfabeetilise registri puudumine, A, Tulik lu

ges almanahhi elulugudest välja "kümne aasta seaduse", mille 
kohaselt iga kümnendi järel kerkib esile uus rühm võimekaid 

kirjamehi (vt, 507). M, Тагose arvates pidanuks teoses olema 

rohkem kirjanike autobiograafilisi materjale (vt. 497), Elu

looliste teatmeteoste täiuslikkust kipub tihti varjutama 

puudulik isikute valik, mida käesoleval juhul arvustajad 

püüdsid uute nimede lisamisega täiendada. Niisugusenagi jäi 

see eestikeelne kirjanduslik ja biograafiline käsiraamat 

kauaks asendamatuks. 

M, Jogi oli seisukohal, et äsjakäsitletud kirjanduslikule 

almanahhile sarnased publikatsioonid peaksid ilmuma kahe ku

ni kolme, hiljemalt aga viie aasta tagant (vt. 401). Tegelik 

vaheaeg järgmise väljaandeni venis aga 15-le aastale. 1971. 

a. alustatud eeltööd viisid 1974. a. tulemusele. Erinevalt 

1959, a, väljaandest lahutati 1974.a, almanahhis "Kirjanduse 

sirvilauad" (137, lk, 311 — 360) elulood loomingust, Biograa
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fiaid (õnneks tähestikuliselt reastatult) koostati ainult 

Kirjanike Liidu liikmetest. Nii ongi teoses selle organisat

siooni 127 tegeva ja 7 manalasse varisenud esindaja fotod, 

elu- ning loominguloolised teated. M. Jogi märkis, et välja

andes avaldati küll mõne Kirjanike Liitu mittekuuluva sule-

mehe loomingut, kuid kahjuks mitte biograafiat. Arvustaja 

lisas sedagi, et teose pikaleveninud ilmumine nõrgestas nii 

almanahhi kirjandusliku kui ka eluloolise osa väärtust (vt. 

401, lk. 308). 

Samas retsensioonis soovitas M. Jõgi eesti keeles avalda

da 1973. a. ilmumist alustanud E. Mallese koostatavaid meie 

kirjanduse venekeelseid aastaülevaateid (336). Mõte teostus 

1978. a., mil hakati regulaarselt avaldama tänuväärse bio

graafilise teatmeosaga jätkväljaannet "Kirjanduse jaosmaa" 

(136). Selles tutvustatakse vaatluse all oleval aastal Kir

janike Liitu vastuvõetud liikmeid nende elulugude ja fotode

ga. 

Nimekate kirjanike elulugusid, mis on tihti ka autobio

graafiad, võib leida Eesti Rahvusraamatukogu poolt koostatud 

biobibliograafiatest. 

Sõjajärgse elulookirjanduse tähtsaima puhtatüübilise 

teatmeteose "Eesti kirjanduse biograafilise leksikoni" 

(EKBL) (58) saamisloost võib lugeda selle eessõnast ja E. 

Nirgi artiklist (vt. 449). 

1950-ndate aastate teisel poolel tekkinud mõtet koostada 

eesti kirjanikest biograafialeksikon asusid 1961. a. lõpul 

eeltööde kaudu ellu viima E. Nirk ja L. Remmelgas. 1962» a. 

arenes leksikoni koostamistöö edukalt. Loodi 500 nimest 

koosnenud kartoteek, määrati kindlaks elulugude ja kogu teo

se esialgne maht ning ülesehituse põhimõtted, valmis hulk 

prooviartikleid. Alles 1975. a. - eesti raamatu 450. juubeli 

aastal jõudis kauaoodatud EKBL lugejateni. Fotodega varusta

tud leksikon sisaldab 607 elulugu. Nelja suurusjärku jaota

tud biograafiad hõlmavad esmajoones ilukirjanduse loojaid 

(rõhuga XIX saj. ja kaasajale), kuid ka ajakirjanikke, bib

liograafe, folkloriste, kirjandusteadlasi, kirjastajaid, 

kriitikuid, kroonikuid, lingviste, publitsiste, tõlkijaid ja 

isegi rahvalaulikuid ning -jutustajaid jt. 
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Arvustajad E. Jansen ja 0. Kuningas juhivad tähelepanu 

pisivigadele ligi 30-es biograafias, samuti ebatäpsustele 

bibliograafiliste andmete esitamisel, võõrnimede kirjutami

sel, Eesti ajaloolise geograafia tundmisel, naisisikute sün-

niperekonnanimede märkimisel jne. (vt. 422). P. Olesk pole 

rahul, et kirjanike loomingu iseloomustus on paljusõnaline, 

elu piirdaatumid esitatakse lahus (elulookirjelduse alguses 

ja lõpus), isikute päritolu ja seltside nimede märkimisel 

esineb ebaühtlust, edastatav andmestik ei ole kaugeltki am

mendav, leidub arvukalt bio- ja bibliograafilisi vigu, lek

sikoni koostamisprintsiibid on tervikuna vajalikul määral 

välja töötamata jne. (vt. 452). M. Kahu arvates on leksikoni 

üheks nõrgemaks kohaks puudused isikute valikus (vt. 405). 

Arvustaja tunneb õigustatult muret EKBL-ist väljajäänud kir

jameeste pärast. Sarnaselt teistele retsensentidele loetleb 

M. Kahu nimesid, kellele pidanuks kuuluma koht EKBL-is. Õn

nestunuma teksti ja fotode paigutamisega saanuks leksikonile 

juurde võita kuni 7 autoripoognat, mis võimaldanuks teatme

teose senise mahu juures elulugude arvu suurendada. Loetle

des nimesid, juhib N. Andresen tähelepanu vajadusele võtta 

leksikoni rohkem keeleteadlasi, tsensoreid, teatriteadlasi, 

raamatugraafikuid ja -illustreerijaid, tõlkijaid, Eestiga 

seotud baltisaksa ja vene kirjanikke ning slaviste (vt.368). 

Vaatamata EKBL-i eessõna vastupidisele kinnitusele, puu

dub leksikonist nimeregister. See toob kaasa tõsiseid rasku

si töös kodaniku- ja varjunimedega, eestistamiseelsete ja 

-järgsete nimedega, abielu- ja sünniperekoimanimedega. Eri

nevate nimekujude korral puudub järjekindel leksikonisisene 

vastastikune viitamine. Mõneski vormistuslikus küsimuses on 

EKBL eeskuju vääriv. Nii näiteks esitatakse daatumeid vasta

valt vajadusele paralleelselt uue ja vana kalendri järgi. Ka 

elulugude lõppu lisatud allikaviited on teretulnud. Biograa

filised artiklid pole õnneks anonüümsed. Nende all on kokku 

25 autori nimemärgid, mis avatakse vastavas registris. Elu

looliste teatmeteoste koostamise kogemused tulevad ainult 

töös, mistõttu selle esimese suurteose vead on mõistetavad 

ja BKBL-i kordusväljaannetes välditavad. See leksikon olnuks 

märksa objektiivsem ja teaduslikum, kui tööd poleks igal 

sammul pärssinud "toimetaja" E. Sögel. 

40 



0. Jogi kutsus juba 1967.a. üles ЕКВЬ-i venekeelse lühen

datud variandi väljaandmisele, kus esitatav andmestik oleks 

tehtud hea valiku ja suure täpsusega (vt. 403, lk. 315). Te

ma arvates võimaldaks see vene keele valdajail (ka välis

maal) õigesti orienteeruda eesti kirjanduselus. 

Üheks biograafilise hõnguga ilukirjanduslikuks almanah

hiks oli 1979. a. trükimusta näinud teos "Hoori autoreid" 

(199). Väljaanne sisaldab 25 vanuseliselt järjestatud (vani

ma sünniaasta 1943, noorima 1962) algaja kirjaniku (4 neiu, 

21 noormehe) loomingut, eluloolisi andmeid ja fotosid. ITeist 

13 autorit esindavad luulet, 12 proosat. Kuna teosesse voeti 

neid noori sulemehi, kes polnud debüteerinud iseseisva raa

matuga, siis nimetas M. Mutt seda väljaannet omamoodi "lohu-

tusturniiriks", sest autorite sünniaastate järgi otsustades 

võinuks see neil kõigil (paar koolipoissi välja arvatud) il

munud olla (vt. 447). Teose biograafilist külge jälgides te

gi P. Soo tähelepaneku, et kaasajal hakkab kõrgharidus muu

tuma kirjanikuanneti üheks eeltingimuseks (vt. 488). Teose 

puhul on arvatud sedagi, et ei tuleks osutada suurt tähele

panu autorite loominguvälistele elufaktidele (vt. 529). 

Täienduseks eelpool käsitletud venekeelsetele kirjanike 

biograafialeksikonidele (321; 322) ilmus 1975. a, Moskvas 

M. Maueri sulest teatmik "Эстонская литература" (318), mis 
aitab mõnevõrra täita aastatepikkust tühikut. 

Vene keelt valdavatele eesti kirjanduse sõpradele oli 

kindlasti suursündmuseks 1984. a. N. Basseli koostatud bio-

bibliograafialeksikon " Писатели Советской Эстонии " (320). 

See hõlmab ajavahemikus 1940-1983 Eestis tegutsenud 240 

poeeti, proosa-, laste- ja näitekirjanikku, samuti kriiti

kut , tõlkijat, keele- ja kirjandusteadlast. Enamik neist 

kuulub või kuulus Kirjanike Liitu. Neljal pilditahvlil leia

vad koha ka 40 nimekama kirjandusinimese portreefotod. Vii

maseid väärinuks aga igaüks. Piltide taoline paigutus on 

üldse letisitav - tavapäraselt asub foto biograafia juures. 

Leksikoni kasutamist hõlbustavad neli lisa, mis sisaldavad 

elulugudes tihedamini kasutatavaid perioodilisi väljaandeid 

(transkribeerituna ja tõlgituna vene keelde), kirjanduslike 

preemiate ja kohalike teatrite ametlikke nimetusi ning vene
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keelseid teatmematerjale eesti kirjanduse kohta. Kõnesoleva 

leksikoni autorile oli muidugi suureks toeks EKBL (58). N. 

Bassel on aga oma teatmikku tublisti täiendanud nii elu- ja 

loomingulooliste andmete kui ka uute isikutega. Biograafiate 

ülesehitusele tulnuks ehk kasuks sünni- ja surmadaatumite 

esitamine üheskoos. Tarbetu sisukorra asemel oleks leksikoni 

väärtust tõstnud hoopis täielik nimeloend. 

N. Basselile kui koostajale-autorile ei keela arvustajad 

tunnustust, kuid seavad siiski kahtluse alla taolistel põhi

mõtetel koostatud leksikoni otstarbekohasuse. R, Kruusi ar

vates pidanuks muulastele määratud teatmik olema üles ehita

tud mitte "autahvli" vaid "telefoniraamatu" põhimõttel. Tei

siti öeldes poleks tulnud tutvustada tähtsamaiks peetuid, 

vaid võimalikult kõiki eesti kirjanduselu ilmet kujundanud 

isikuid. Kohasem olnuks ka selline vormistus, nagu seda ka

sutas E. Nirk oma ingliskeelses eesti kirjandusloos (198), 

kus loomingu iseloomustus ja biobibliograafiline andmestik 

lahus seisavad (vt, 421). S, Issakov on soovitanud selle 

leksikoni elulugudes julgemalt ja täpsemalt ära näidata su

gulussuhteid, samuti teatmiku lisasid täiendada kirjandusli

ke preemiate laureaatide ja rahva- ning teeneliste kirjanike 

nimestikuga (vt. 531). Arvustus on N. Basseli leksikoni an

destamatu puudusena ära märkinud ka isikunimede ladinatähe-

lise kuju mitteesitamist (vt, 402). Leksikoni nimede tagasi-

transkribeerimisel eesti keelde on nüüd vead vältimatud. 

Meie kirjanikke käsitlevate eluloolise sisuga teatmeteos

te pikka rivi täiendavad veel mitmed välis-eestlaste bio

graafiliselt rikkad kirjanduslood (59; 101) ja B. Kangro 

poolt 1989.a. avaldatud "Eesti kirjakuulutaja eksiilis" (vt. 

431) oma 276 elulooga. 

0. Kruusi toimetamisel alustati 1986. a. uue, umb. 1150 

elulooga "Eesti kirjanduse biograafilise leksikoni" trükiks 

ettevalmistamist. Võrreldes 1975.a. leksikoniga, tuleb selle 

maht poole suurem. Ka omandab teatmik senisest rahvusvaheli

sema ilme, sisaldades rohkelt meie kirjanduse eestindajaid, 

samuti siiani peaaegu täiesti maha vaikitud välis-eestlasi. 

Ka lisab toimetaja biograafiatesse uudsete momentidena elu 

piirdaatumite lähestikuse märkimise, sünnitalu ja matusepai-

ga esitamise, bibliograafiliste andmete tihendamise jms. 

(vt. 420). 
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3»1.10. Trükkalid 

1938. a. tähistas end graafikatööstuse juhtideks ehk fak

toriteks nimetanud isikute kutseühing "Poligraaf" oma asuta

mise 10. aastapäeva. Tol ajal levinud kombe kohaselt avalda

ti selle tähtpäeva meenutamiseks ka väike eluloolise teatme

osaga juubelialbum "Kümme aastat 1928-1938" (159, lk. 32-53)» 

Trükitööstuse olulise koha tõttu meie kultuuriloos paelub 

see väljaanne uurijate tähelepanu. Kutseõiguste kaitse, sa

muti ametialase solidaarsuse vajadus tingis taolise ühingu 

ellukutsumise trükikodade omanike ja tööliste analoogiliste 

organisatsioonide kõrvale. Albumi biograafiline osa annab 

tähestikuliselt ja illustreeritult 65 isiku elulood. Need 

kajastavad Eesti mitmetele juhtivatele kirjastustele, aja

lehtedele jt. kuulunud trükikodade ajalugu alates XIX sajan

di lõpust. Trükkalite kutsealast ja -ühingust annab taoline 

aja- ning elulooline väljaanne üsna asjaliku ülevaate. 

Tallinna Pedagoogilise Instituudi raamatukogunduse ja 

bibliograafia kateedris valmis M. Loti juhendamisel 1982. a. 

neli biograafilise kallakuga diplomitööd. Eesti trükkaleid, 

raamatukaupmehi, -köitjaid ja kirjastajaid käsitlevad uuri

mused hõlmavad ajavahemikku XVI sajandist kuni 1940. a. Üli

õpilased U. Aedma (340), E. Eelmäe (341), V. Ott (356) ja 

I. Ratas (357) on oma teema seisukohalt läbi töötanud kõik 

põhilised raamatuajaloo väljaanded, samuti eesti ja balti

saksa eluloolised teatmikud. Mainitud diplomitöödes on too

dud rohkesti biograafiaid, milles sisalduvat andmestikku on 

püütud paljudest aspektidest (sünniaeg ja -koht.hariduskäik, 

rahvuslik kuuluvus, eriala jms.) mõtestada ning üldistada. 

Nii on uurijatel kasutada suur hulk trükkaleid käsitlevaid 
eluloolisi materjale. 

3.1.11. Muusikategelased 

Baltisaksa ja eesti trükisõnas on heliloojaid ning muusi

kuid elulooliselt käsitletud juba aastail 1890 (237) ja 1894 
(56). 
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1923. a. vois lugeda E. Visnapuu koostatud "Muusika 

leksikoni" (vt. 525) I köite lõppu paigutatud reklaamist, et 

selle teatmeteose II osana ilmub peatselt biograafialeksikon. 

Aastad läksid, aga muusikategelaste leksikon trükki ei jõud

nud. Küll ilmus 1937.a. A. Kasemetsa sulest elulooliselt ri

kas "Eesti muusika arenemislugu" (129). 

Kaasajal on muusikateadlased üsna virgad oma kutsealase 

eluloolise teatmekirjanduse avaldamisel. 1956. a. anti Mosk

vas toimunud Eesti NSV kirjanduse ja kunsti dekaadi puhul 

välja meie muusikaelule pühendatud koguka biograafilise 

teatmeosaga raamat "Музыка Советской Эстонии" (319, lk. 151— 
260). Selles tuuakse vanuselises järjekorras (mõned erandid 

•välja arvatud) 64 meie helilooja ja muusikateadlase eluloo

lisi andmeid koos foto ning loomingu või teadustöö iseloo

mustusega. Samast raamatust ilmus 1960.a. veidi muudetud ja 

täiendatud väljaanne "Nõukogude Eesti muusika" (203, lk. 

171-291), milles leidub 65 vanuse järgi reastatud isiku elu

lugu. Võrreldes venekeelse variandiga, pole eestikeelses 

metsasarvemängija E. Tamme ja muusikateadlase S. Milovski 

biograafiat. Venekeelses väljaandes puuduvad omakorda heli

loojad J. Rääts (tema küll nooruse tõttu), I. Sepp ja E. 

Võrk. Nende kahe ühtse kaanekujundusega raamatuga pandi tõ

hus alus eesti muusikategelaste elulugude uurimisele ja tut

vustamisele. 
Ajal, kui meie biograafialeksikonide väljaandmine edenes 

visalt, ilmusid 1964. a. pisut ootamatus väljaandes - "Kaua

mängivate heliplaatide kataloogis" (131) - 50 eesti heliloo

ja elulood. Tähestikuliselt reastatud ning fotoga varustatud 

biograafiad on koostatud ladusalt, kuid sünni- ja surmadaa

tumite osas puudulikult. 

1966. a. ilmus osast meie loomingulisest intelligentsist 

esimene kodumaine sõjajärgne emakeelne puhtatüübiline bio

graaf ialeksikon "Eesti heliloojad ja muusikateadlased" (55). 

See leksikon algab ulatusliku ülevaateartikliga meie muusi

kaajaloost. Teatmeteoses seisavad kesksel kohal Heliloojate 

Liidu liikmete elulood. Teistest muusikainimestest käsitleti 

vaid neid, kellele kuulus eriline koht meie kultuuriloos. 

Leksikoni 89-st alfabeetiliselt järjestatud ja fotodega il
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lustreeritud biograafiast figureeris 63 seni kõige täiusli

kumas, 1960.a. muusikaraamatus (välja jäid dirigent S. Proh-

horov ja helilooja I. Sepp). Teatmeteose elu- ja loomingu-

looline andmestik viidi 1. märtsini 1966. 

Biograafilise uurimistöö kogemuste nappus oli põhjuseks, 

miks arvustus suhtus sellesse teatmikku karmilt. Nii näiteks 

heideti ette puudulikkust isikute valikus (vt. 419). Leksi

konist ei leia tihtipeale neidki, keda raamatu sissejuhatu

ses tunnustavalt ära märgiti. Samas ,loetletakse eesti muusi

kaajaloost kümmekond väljapaistvat nime, keda tingimata pi

danuks võtma teatmeteosesse. Ei oldud rahul vormistusliku 

ebaühtluse, bibliograafiliste möödalaskmiste,rohkete fakti

vigadega jms. Teos võinuks üldse sisutihedani olla, H. Joo

nuks taunis muusikaleksikoni pealiskaudsust ja ebajärjekind

lust isikute sünnikohtade esitamisel, kusjuures Л. Oit on 

jäetud hoopis kodukohata (vt. 399), Kordamata tehtud kriiti

kat, tutvustatagu teistegi arvustajate vaateid (vt, 521). 

Leksikonis valitseb näiteks järjekindlusetus heliteoste 

tekstide märkimisel, biograafiatel puudub ühtlane ülesehi

tus, ei hinnata vääriliselt Л, Kasemetsa muusikaajaloolist 

tegevust, elulugude tähestikulises reastuses on H. Aumere ja 

T'î. Arro ära vahetatud jne. Neist arvukaist ja sageli piinli

kest, põhiliselt toimetamisalastest puudustest hoolimata 

leevendas leksikon pisut omaaegset teatmekirjanduse vaegust. 

Pealegi saaks edaspidises töös tehtud vigu vältida. Tundu

valt oleks näiteks vaja laiendada muusikaleksikoni võetavate 

isikute ringi, eriti interpreetide osas. 

Nii sisuliselt kui vormistuslikult on eeskujulik 1976. a. 

valminud väga põhjalik käsikiri "111 eesti heliloojat ja 

muusikateadlast" (352). Selles antakse isegi vokaalteoste 

sõnade autorite nimed, loetletakse üksikasjaliselt väikevor

me koos loomisaastatega ja esitatakse andmed ilmunud nooti

dest ning heliplaatidest jm. 

Rikkalikku eluloolist andmestikku muusikainimestest andis 

ajakirjas "Kultuur ja Elu" aastail 1977-1986 V. Ojakääru ar

tiklite sari "ABC" (1). 

1989.a. trükki läinud "Eesti muusika biograafilise leksi

koni" sünnikohaks on ENE toimetus. Peensusteni välja tööta
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tud skeemi alusel koostatud biograafiad sisaldavad faktiroh-

ket elu- ja loominguloolist andmestikku 699 eesti muusikate

gelasest. Isikute foto kõrval avaldatakse ka portreid kuns

tilises teostuses ja isegi hauamonumentide ülesvõtteid. Muu

sikaleksikoni, mille koostamisse ja viimistlemisse kaasati 

Eesti parimad sellealased jõud, toimetajaks on E. Eelhein. 

Koigi biograafiate lõpus on avatud autorite nimed. 

Belgradi ja Novi Sadi eestlasest professor, pianist A. 

Valdma vahendusel jõuavad meie muusikainimesed ka maailma 

eluloolistesse teatmeteostesse. Rahvusvahelise Biograafika 

Assotsiatsiooni Euroopa muusikaala peadirektorina soovitas 

ta "Who's who" leksikoni 15 eestlast. 

3.1.12. Teatri- ja filmitegelased 

Ka teatriga seotud inimestest, esmajoones näitlejatest on 

juba baltisakslased koostanud eluloolise kallakuga teatme

teoseid (237). 

Kaasajast märgitagu 1963. a. ilmumist alustanud teatri

alast jätkväljaannet, kus tehakse kokkuvõtteid möödunud hoo

ajast. Nimetatud sarja esikteoses "Teatrimärkmeid 1961/62" 

(274. lk. 151-158) seati sisse biograafiline teatmeosa lah

kunute mälestuseks, kus on 1962. a. surnud 9 teatritegelase 

elulood, õigemini nekroloogid. Need anti sellises järjekor

ras: P. Nigula, E. Raa, 0. Raukas, K. Vaha, M. Hellam, 

J. Viilup, A. Kütt, E. Vrabets, A. ICrutšinina. Raamatu bio

graafilise osa väljaandmise jätkamine oleks viinud aja jook

sul väärtusliku andmekogu tekkimiseni. Kahjuks ei sisaldanud 

kolm järgmist väljaannet üldse sellist teatmeosa. Ehkki 

1969. a. ilmunud raamatus "Teatrimärkmik 1965-1967" (275) 

taastati pealkirjaliselt teatriinimeste mälestamise rubriik, 

ei sisalda see enam nekrolooge, vaid üksnes lahkunute nime

sid, elukutseid ja sünni- ning surmadaatumeid. Siitpeale 

välja antud uutes teatmikes on igas keskmiselt kümnekonna 

(enamasti tähestikuliselt reastatud) kunagise teatritegelase 

nimed. Nende hulgas on endisi balletitantsijaid, draamanäit
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lejaid, kriitikuid, lavastajaid, ooperi- ja operetisoliste, 

teatrikooride ja -orkestrite dirigente ning liikmeid jt. 

Kõigest hoolimata jääb neile teostele suur elulooline väär

tus, kuna seal leidub mälestusi ja uurimuslikke kirjutisi 

eesti näitlejatest, lavastajatest, draamakirjanikest jt. 

teatriala tegelastest. Peale selle on neis väljaannetes kut

seliste teatrite kunstiliste koosseisude nimekirjad, Eesti 

Teatriliitu tutvustavaid materjale, teatrielu kroonikat, 

andmeid uuslavastustest jms. 

Juhtides tähelepanu kunstide omavahelise lähenemise ten

dentsile, märkis N. Andresen, et EKBL-is (58) on leidnud ko

ha ka mitmed teatriinimesed (vt. 368, lk. 168). 

Parema puudumisel tuleb praegu rahulduda eespool kirjel

datud trükiste kõrval eesti sõna- ja muusikalavastuste aja

lugu käsitlevate mitmesuguste (tihti tugevalt eluloolise si

suga) teostega. 

Taoliste trükiste väljaandmine seostub tavaliselt juube

litega. Nii oli see 1970.a., kui Tartu teatri 100. sünnipäe

va tähistati kahe (eesti- ja venekeelse) brošüüriga ""Vane

muine" täna ja eile" (291; 313).Juubilari koosseisu regist

reerinud rohkete nimestike kõrval on selles suuremat tähe

lepanu pööratud aunimetusega "teeneline" pärjatud isikutele. 

Abielupaar K. Irdi ja E. Käidu kõrval oli neid 20. Viimased 

on reastatud tähestikuliselt, varustatud portreefoto ja üsna 

pika osatäitmiste loeteluga. 

1971« a. ilmus väljaanne ""Vanemuise" ballett" (292) koos 

biograafilise lisaga 33 balletitantsijast. See sisaldab ees

ti, saksa ja vene keeles andmeid koreograafilise ettevalmis

tuse, "Vanemuisesse" tuleku ja tähtsamate osatäitmiste koh

ta. 

Kõnesolevat teemat käsitlevate elulooliste teoste hulgas 

võib julgesti kesksele kohale paigutada 1981. a. trükitud 

""Estonia" lauluteatri rajajaid" (100). Selle tähtsa kul-

tuuriasutuse 75. juubelile pühendatud sissejuhatava artikli 

järel on 41 mõneleheküljelist loomingulist biograafiat. Need 

hõlmavad kronoloogiliselt meie sajandi esimesest kümnendist 

kuni II maailmasõjani teatriellu astunud selliseid kuulsaid 

nimesid nagu "Estonia" muusikajuhid ja dirigendid O.Hermann, 
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R. Kull, A. Kapp, J. Aavik ning ooperi- ja operetisolistid 

E. Uuli, P. Pinna, B. Kuuskemaa, A. ja G. Säilik, 0. Mikk-

Krull, B. Hansen jt. Sama juubeli puhul anti 1981. a. välja 

eesti-, inglis- ja venekeelse tekstiga lustakas šaržiraamat 

"Naera, pajats!" (188), milles tuuakse ära ka 41 estoonlase 

eluaastad ja amet. 

1972. a. ilmumist alustanud iga-aastane filmograa.filine 
teatmik "Tallinnfilm" (261) on asendamatuks käsiraamatuks 

eesti filmirežissööride ja näitlejate biograafiate uurimisel. 

Neis väljaannetes tutvustatakse eeskätt antud aastal debütee

rinud dokumentaal-, multi- ja mängufilmide režissööre, samuti 

filminäitlejaid. Andmerohked elulood jutustavad eesti filmi-

režissööride ja -näitlejate tööst kohalikes, aga ka teiste 

liiduvabariikide filmistuudiotes vändatud linateoste valmi

misel. 

Tegeldakse rahvusvahelise, kuid eestikeskse kinoleksikoni 

koostamisega. Seni pole A.Ermeli vormistatud märksõnastikust 

kaugemale jõutud. 

Motte näitlejate biograafialeksilconi vajalikkusest ütle

sid välja juba 1976. a. E. Jansen ja 0. Kuningas (vt. 422, 

lk. 695). See soov on nüüd täitumas. Paar aastat tagasi 

alustas ENE toimetuse ülesandel U. Ussisoo "Eesti teatri 

biograafilise leksikoni" märksõnastiku koostamist. Mineviku 

ja tänapäeva nimekate näitekunsti tegelaste elulugude kirju

tamisele asuti Eesti Teatriliidu eestvedamisel 1988. a. Ka

vatsuste kohaselt valmib käsikiri 1991. a. Seda koostatakse 

kõigis Eesti teatrites jm. poolesaja kaasautori osavõtul. 

Leksikoni toimetab Eesti Draamateatri kirjandusala juhataja 

K. Haan. Lähemail aastail 50-autoripoognalises mahus ilmuv 

illustreeritud teatmeteos tõotab oma 2300 biograafiaga kuju

neda meie viimase aja leksikonidest mahukaimaks. 

3.1.13. Revolutsionäärid 

Tänapäeva eesti elulooliste teatmeteoste hulgas moodusta

vad omaette valdkonna revolutsionääride "biograafialeksikonid. 

Kuigi kutselisuse põhimõte nende inimeste puhul on mõnevõrra 
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tinglik, olgu neid käsitlev elulooline teatmekirj andus esi

tatud just siin. 

Sellesisulise kirjanduse hulgast olgu esmalt nimetatud 

K. Martinson! koostatud kaht lühielulugudega varustatud mä

lestusteost. 1958. a. trükitud raamat "Karastumine" (127) 

esitab koos autogrammide, fotode ja biograafiliste andmetega 

32 isikult mälestusi Eesti noorsoo revolutsioonilisest lii

kumisest. 1962. a. lugejani jõudnud fotodega illustreeritud 

teos "Trellide taga" (280, lk. 675-690) meie poliitvangidest 

sisaldab 16-lehekülj élis e iseseisva eluloolise teatmeosa,kus 

andmestik 40 revolutsionääri kohta on antud perekonnanimede 

tähestikulises järjekorras. Kuna molèmas väljaandes on rõhk 

mälestustel, siis jääb nappide teadetega lühibiograafiatele 

vaid teisejärguline osa. 

EKP Keskkomitee Partei Ajaloo Instituudi avaldatuna ilmus 

1962.a. esimene köide biograafilistest artiklitest koosnenud 

sariväljäandest "Revolutsiooni lipukandjad" (233), mis ilmus 

täiendatult 1964« a. ka venekeelsena (314)• Esikteosele li

sandus 1972. a. teine (234) ja 1978. a. kolmas (235) köide. 

Neis leiduvad iga raamatu piires tähestikuliselt järjesta-

tult kokku 159 manalasse varisenud isiku elulood ühes foto

dega. Selle sarja biograafiate kaudu saab teateid töölislii

kumise algusest ja pahempoolsete ideede tekkest Eestis ala

tes juba 1872. a. streigist Narva Kreenholmi manufaktuuris. 

Mainitud sariväljaanne on hinnatav ajalooallikana ka 1905,-

1907. ja 1917» a. revolutsioonisündmuste, samuti Kodusõja, 

Eestimaa Töörahva Kommuuni, põrandaaluse parteitöö, 1924. a. 
1. detsembri mässukatse, 1940. a. juunipöörde, Suure Isamaa

sõja ning sellele järgnenud taastamistöö jm. uurimisel. 

Revolutsionääride elulugude raamatutele kirjutati mitmeid 

arvustusi. Esimese köite puhul avaldas K. Martinson kahet

sust teatmeteosele vajalike allikaviidete puudumise üle (vt. 

439). Seda lünka järgnevates väljaannetes ei esine. Teise 

köite paljude faktivigade kõrval jyhtis K. Siilivask tähele

panu vajadusele ühtlustada elulugusid nii sisuliselt kui 

vormiliselt ja vältida üldtuntud sündmuste korduvat referee

rimist (vt. 486). Samas on juttu D. Uljanovi revolutsiooni

lise tegevuse ülehindamisest Tartu perioodil ja Suures Isa
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maasõjas silmapaistnud nõukogude sõjamehe M. Pasternaki bio

graafia sobimatusest kõnesolevasse väljaandesse. L. Raid on 

seisukohal, et revolutsionääride teist raamatut mitmekesis

tab paljude autorite kaasatõmbamine, mis kaaluvat üles 

isegi kõik artiklite ühtlustamisraskused (vt. 476). Kolmanda 

köitega seoses märkis A. Pähklimägi, et M. Kitsingu ja H.-M, 

Raesaare fotod on eksikombel ära vahetatud (vt. 471). Arvus

taja pole rahul ka sellega, et ei eristata rinnamärke meda

litest ega kasutata viimaste puhul täpseid eestikeelseid 

vasteid. L. Raidi arvates suurendas kolmanda elulugude kogu

miku sisutihedust ja emotsionaalset mõjujõudu ajaloolaste 

kõrval revolutsiooniveteranide D. Kuzmini ning 0. Lauristini 

autoriteks olek (vt. 475). 

Revolutsionääride biograafiate kolme raamatu ilmumise jä

rel võib teha veel mõned märkused. Näiteks häirib lugejat 

elulookirjelduste ühtlusetus sünni- ja surmaga seotud and

mestiku osas. Esimeses ja kolmandas köites antakse isikute 

sünnikoht paralleelselt omaaegse ja tänapäevase administra-

tiiv-territoriaalse jaotuse järgi. Teises köites piirdutakse 

tiksaey endiste haldusüksustega. Kaasaegsete administratiiv

üksuste alatasa muutuvad piirid teevad taolise dubleerimise 

vajaduse üldse küsitavaks. Järjekindlusetus avaldub ka revo-

lutsioonitegelaste sünnikohtade esitamisel. Seda tehakse kas 

talu, küla või valla täpsusega. Mõned biograafiad kolmandas 

köites katkevad ootamatult mitu aastat enne sündmustiku 

jõudmist isiku elutee lõppu. Isegi surma fakt tuleb üles ot

sida mujalt (portreefoto juurest). Nii ebameeldiv kui selle 

kirjeldamine ka pole, ei tohiks teaduslikus väljaandes vai

kides mööda minna isikukultuse perioodil Nõukogude Liidus 

ebaseaduslikult represseeritud eesti kommunistide traagili

sest saatusest. Selles suhtes on kõik omal kohal veel bio

graafiate teises köites. 
Revolutsioonitegelaste suhtes on eluloolise väärtusega 

mitmed nimestikud (166; 334) ning paaris eesti perioodilises 

väljaandes ilmunud tähtpäevade rubriigid (283; 284). 

Omapärase valiku revolutsionääride elulugudest annab 

1981. a. ilmunud kodu-uurijate artiklikogumik "Pärnu linnas 

ja rajoonis" (221). E. Vingissar, põhiliselt aga L. Soovik 
on koostanud selle juurde kuuluva perfokaartide mapi viiele 
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kaardile 90 tähestikuliselt järjestatud lühibiograafiat.Need 

konspektiivsed kutsealase ja ühtlasi piirkondliku kallakuga 

elulood on varustatud ka allikaviidetega. 

3.1.14» Sõjaväelased 

1931, a. ilmus Tallinnas juubeliväljaanne "Kõrgem soja-

kool" (158), mis annab üksikasjalise ülevaate kõrgemate oh

vitseride ettevalmistusest Eesti Vabariigis. Selle kõrval 

leidub biograafilisi andmeid ja fotosid sõjakooli õppejõudu

de, viie lennu kokku 102 ning Poola ja Soome sõjakoolide 

kolme kasvandiku kohta. Kooli lõpetanute lühielulood on len-

nusiseselt reastatud tähestikuliselt, sisaldades isiku nime 

kõrval tema aukraadi, sünniaja ja -koha, sõjaväelise kar

jääri ning teenete iseloomustuse. 

Eesti Vabariigi eest peetud sõjast (1918-1920) osavõtnu

test annab teatava pildi aastail 1929-1935 koostatud suure

formaadiline leksikon "Eesti Vabadusristi kavalerid" (86). 

Kriitpaberile trükitud mahuka luksusväljaande lehekülgedele 

suudeti koondada 2078 Vabadusristi kavalerist 1343 isiku 

biograafiad ja fotod. Lisaks Vabadussõja sündmustele sisal

davad elulood teateid ka Vene-Jaapani sõja (1904-1905) ning 

Esimese maailmasõja kohta ja annavad hulgaliselt muud objek

tiivset biograafilist infot. 

Elulooliselt on olulised veel mitmed nimestikulised väl

jaanded üksikutest Eesti sõjaväeosadest. Nendeks on näiteks 

1. polgu isikkoosseisu (155) ja Vabadussõjas langenud 9.pol

gu sõjaväelasi (76, lk. 244-252) registreerinud trükised. 

Punaarmee ridades Kodusõjast osavõtnutele on pühendatud 

1964. a. ilmunud EKP Keskkomitee Partei Ajaloo Instituudi 

koostatud elulooliste artiklite kogumik "Nad kaitsesid nõu

kogude võimu" (187). Biograafilisele teatmeteosele mõnevõrra 

tavatu pealkirjaga raamatus leiduvad 36 sõjaväelase alfabee

tiliselt reastatud elulood koos fotodega. Nende hulgas on 

mitme rahvuse esindajaid. Isikute valikus kuulub aga esikoht 

eestlastest Punaarmee komandöridele ja komissaridele, kes 
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võitlesid Kodusõja rinnetel Eestis,- Lätis, Ukrainas, Vene

maal jm. Selles biograafiate kogumikus esinevad taolised 

isikud nagu A. Kork, A. Kukk, P. Laasimir, A, Ludri, J. Pal-

vadre jt. Nimetatud biograafialeksikon on seda hinnatavam, 

et isikukultuse ajajärgul olid paljud neist sõjaväelastest 

represseeritud või ebasoosingus. Nii avanes esmakordselt 

võimalus sedavõrd ulatuslikult tutvuda Kodusõjas silma 

paistnud ja Eestiga seotud tuntud punaväelastega. Raamatu 

lõpus paikneb mitte väga hoolikalt viimistletud artikkel 

eestlaste kangelaslikkusest Kodusõjas. See sisaldab kirjel

dusi 31 eestlase sõjajuhtumustest, mille eest neid autasus

tati Punalipu ordeniga. Teose lõppu lisatud viited elulugude 

koostamisel kasutatud allikmaterjalidele on teretulnud. Sel 

puhul märkis aga arvustaja, et mõnede biograafiate (V. Mägi, 

A, Perenson jt.) kirjutamisel pole kahjuks tuginetud palju

dele olulistele teadaolevatele faktidele (vt. 530). 

Algselt kavandati see teatmik nagu "Revolutsiooni lipu-

kandjadki" ilmuma sarjana, aga see ei teostunud. 

1977.a. avaldati A. Nugise ja 0. Põletajevi koostatama Ko

dusõjas Punalipu ordeniga autasustatud eesti sõjaväelastele 

pühendatud teos "Огненные годы" (323). See sisaldab suuremal 
või vähemal määral eluloolisi andmeid kokku 96 ordeni kava

leri (nende hulgas üks naine - J. Koidu) kohta. Kahjuks pole 

raamatul biograafialeksikonile omast ülesehitust, mis takis

tab selle kasutamist teatmeteosena. Ei ole toetuda ka isiku

nimede registrile. 

A. Pähklimägi loeb teose suureks väärtuseks ligi 30 sõja

mehe esmakordset meenutamist trükisõnas. Tervelt 74 ordeni-

kandja osas oodanuks arvustaja märksa sisutihedamaid ülevaa

teid (vt. 470). V. Vare soovis samuti näha raamatus tervik

likumat esituslaadi, see tähendab tuntud ja vähem tuntud sõ

javäelaste võrdsemat käsitlust (vt. 515). 

1965.a. asuti Suures Isamaasõjas Nõukogude Liidu kangela

se nimetuse pälvinud eestlaste, samuti Eestis peetud lahin

gutes sama autasu saanud teiste rahvuste esindajate elulugu

de koostamisele. Siis valmis Eesti ^Riigiarhiivis mapp 36 

Nõukogude Liidu kangelase fotode ja lahingutee lühikese kir

jeldusega. Kangelaste väljaselgitamise tööd tehti edasi ja 
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selle tulemusena valmis 1978. a. samuti fotodega varustatud 

biograafialeksikon "Sõjasangarid" (254) Eestiga ühenduses 

seisnud Nõukogude Liidu kangelastest. Selle autoriteks olid 

ajaloolased, ajakirjanikud, arhiivitöötajad ja endised rin

demehed. Teatmikus on kokku 245 tähestikuliselt järjestatud 
elulugu, millest 12 (4*9%) kuuluvad eestlastele või Eestis 

sündinud kangelastele. Need olid A. Allik, I. Bašmanov,H. 

Hindreus, L. KuiIman, J. Kunder, L. Kurist, J. Laar, N. MatT 

jašin, A. Meri, A. Pappel, E. Puusepp ja A. Repson. Nende 

hulgast puudub E. Täht. Tema keeruline elukäik nõuaks 

samuti tähelepanu. Ühes ajaleheartiklis vihjati leksi

konist välja jäänud Noukogude Liidu kangelasele, len

dur A. Vii jantsonile, kelle isa oli rahvuselt eestlane 

(vt. 464). Öeldu on maksev ka tankist S. Miti kohta 
(vt. 427). Teatmeteoses leidub kõigi väeliikide esindaja
te, samuti luurajate ja partisanide biograafiaid, aille 

keskmes on kangelase nimetuse omistamisele aluseks olnud 
sõjasündmustik. 

Selles biograafiateatmikus häirivad lüngad kangelaste 

sünni- ja surmadaatumeis. Nii mahukas ja nimederohke raamat 

pidanuks olema tingimata varustatud isiku- ja kohanimede re

gistriga. See tõstnuks leksikoni kaalu sõjaajaloo käsiraama

tuna. H.-A.Lebb in loeb otstarbekaks laiendada kangelaste bio

graafiliste andmete esitamist ka nende elu sellele perioodi

le, mil nad lahkusid sõjaväeteenistusest (vt. 424)a Sama ar

vustaja peab vajalikuks teatmiku tõlkimist vene keelde ja 

iga eluloo autori avalikustamist. Retsensent väljendab loo

tust, et käesoleva raamatuga 162-lt 245-le tõusnud Eestiga 

seotud teadaolevate Nõukogude Liidu kangelaste arv suurene!} 

tulevikus veelgi. 

Suures Isamaasõjas Nõukogude Liidu kangelaseks saanud 

eestlaste või Eestis sündinute kohta kirjutas V. Pilt 1984* 
a. raamatu "Kolmteist kangelast" (142). Neist on üht-teist 
ilmunud vene keeleski (339). 

Kaasajal on kogu kõne all olnud biograafiline uurimistöö 
koondunud Eesti Akadeemilise sõjaajaloo Seltsi tegevusvälja 
(vt. 394). 
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3.1»15. Meremehed 

1938, a. ilmus biograafilise teatmeosaga "Ülevaade Eesti 

merekoolidest 1864-1935" (303» lk. 101-203). Seitsme Eesti 

ja ühe Läti (Heinaste) merekooli ajaloo kõrval esitatakse 

raamatu esimeses osas arvukalt ka merendustegelaste fotodega 

varustatud elulugusid. Teine osa annab tähestikuliselt ning 

illustreeritult 307 kapteni ja tüürimehe lilhibiograafiad.Iga 

elulugu koosneb mõnest napist teatest - isiku nimi, sünni-

ja surmaaeg, kutsehariduse käik, töökohad. Ajavahemikus 

1850-1910 sündinud meremeeste biograafiates vilksatab and

meid õpingutest Kuressaare, Käsmu, Narva, Paldiski, Pärnu ja 

Tallinna merekoolis. Teadmisi käidi nõutamas ka Tsaari-Vene-

maal ja välismaalgi. Eesti meremehed on läbi- ja kaugsõidu 

korras era- või riigiteenistuses kauba-, reisi- ning sõja

laevadel seilanud kõikidel ookeanidel ja külastanud kõiki 

mandreid. Elulood toovad lugejani paljude Eesti laevade ni

mesid ja tähtsamaid lehekülgi meresõidu minevikust. Kõik see 

teeb raamatu hinnatavaks. 

3.1.16. Põllumehed 

1920-ndatel aastatel Eestis korraldatud põllumajanduslike 

võistluste käigus tekkis mõte koondada neist osavõtnud tub

limate talude kirjeldused ühisesse väljaandesse,sinna otsus

tati võtta ka võistlustest eemale jäänud, kuid eeskuju vää

rinud talusid. Nii valmis 1928.a, raamat "Paremad talud Ees

tis" (209),kus tutvustati meie 9 maakonna (Pstseri- ja Valga

maa pole esindatud) kokku 39 edenenumat talu. Koos üksikas

jaliste majanduslike näitajate iseloomustamisega toodi ka 

mitmesugust fotomaterjali ja põllumeeste elulugusid. Teos 

oli muuseas mõeldud käsii'aamatuks põllutöökoolide õpilaste

le, aitamaks neid harjutustelude valikul. 

Peaaegu kõigi Eesti põllutöökoolide mitmete juubelite pu

hul on koostatud mälestusteoseid. Suuremal või vähemal mää-
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rai pakuvad need biograafilist huvi. Erilise väärtusega on 

näiteks 1931« a. ilmunud "Kuremaa kontrollassistentide kool 

1921-1931" (151, lk. 52-74). Selles leidub aastail 1923-1930 

mainitud kooli 8 lennu lõpetajate ja 1924. a. kursuslaste 

kokku 239 lühielulugu. Üle Eesti Kuremaale tulnud õppurid on 

lendude ja kursuste piires nummerdatud, kuid kahjuks mitte 

alfabeetiliselt reastatud. Iga noore spetsialisti nime, sün

niaasta ning -koha (enamasti maakonna ja valla täpsusega) 

kõrval saab teada tema senise haridus- ning ametitee. Agara

mate kontrollassistentide puhul on juttu nende ajakirjandus

likust, seltskondlikust vms. tegevusest. 

Ka ajavahemikus 1939-1961 anti välja rida lõpetajate al

bumeid, mis annavad ülevaate Kehtna (141)» Kuremaa (152; 

153)» Olustvere (37; 205) ja Tihemetsa (278) põllumajandus

like kutsekoolide üksikutest lendudest. Lõpetajaid tutvusta

takse (kuigi ebaühtlaselt) foto, sünniaja, elukoha ja humoo

rika iseloomustusega. 

1938. a, hilissügisel alustati eeltöid kõiki Eesti vähe

malt 10-hektarilisi talusid ja nende omanikke tutvustavate 

trükiste koostamiseks. Koguti andmeid 8 (Harju, Järva, Pär

nu, Tartu, Valga, Viljandi, Viru, Võru) maakonna põllumees

te kohta. Trükivalmis jõuti seada vaid Tartu-, Valga-, Vil

jandi- ja Võrumaa materjalid. Tegelikult ilmusid ainult kaks 

teost - 1939.a. "Eesti talundid. Tartumaa" (80) ja 1940, a, 

"Eesti talundid, võrumaa" (81), Need monumentaalsed kutse

alased ja ühtlasi piirkondlikud biograafiaväljaanded esita

vad maakonna ulatuses tähestikuliselt järjestatud valdade 

(neid oli Tartumaal 43, Võrumaal 26) piires alfabeetilised 

taluomanike nimekirjad. Iga talu kohta püütakse esitada vä

hemalt viis teadet - valdaja nimi ja talu nimetus, number, 

kinnistu number ning maa suurus hektarites. Lisaks sellele 

tuuakse võimaluse piires andmeid ka taluomanike elukäigu, 

perekonnaliikmete, talundite peamiste majandamissuundade, 

põllumajandusliku inventari, maakasutuse, võõra tööjõu ra

kendamise jne. kohta. Tartumaa raamatus tuuakse üle 11 600 

talu kirjeldused, kuid ainult ca 3700 peremehest on õnnestu

nud esitada eluloolisi andmeid. Võrumaa teos on trükilao 

paigutuselt õnnestunum ja ka teostuselt ühtlasem: kirjelda
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tud talude ja omanike liihibiograafiate arv on enam-vähem 

võrdne - 2900, 

Häirib, et kummaski teoses ei märgita talude külalist 

;ikuuluvust ega anta põllumeeste eestistatud nimede kõrval va

nu, Kuna käsitletud raamatud ilmusid pärast 1939, a, valdade 

reformi, siis tulnuks selgitada endise ja uue administra-

tiiv-territoriaalse jaotuse vahekorda. Need Tartu- ja Võru

maa tuhandete põllumeeste, samuti mitmete perekondade, talu

majade, koduloomade ja maatööd kujutavate piltidega illust

reeritud haruldased teosed on eriti vajalikud agraar-, asus

tus- ja kohaajaloolastele. 

3,1.17, Majandustegelased 

Mitmesuguste majanduslike organisatsioonide juubelivälja-

annetes esineb tihti biograafilisi andmeid. Olgu selle näi

teks 1932, a. ilmunud "Tallinna Kaupmeeste Selts 1917-1932" 

(256, lk, 49-186), Võrdlemisi lühikese aja jooksul koostatud 

trükitehniliselt laitmatus väljaandes on pealinna 127 ärime

he tähestikuliselt korrastatud ja fotoga varustatud elulood 

ning seltsi 147 elava ja 28 surnud liikme nimekiri. Eesti 

ärimeeste organisatsioonide, eriti aga sise- ja väliskauban

duse uurimisel on sellisel teosel vähemalt illustreeriva ma

terjali väärtus. 

Majandusliku kallakuga teatmeteostest on sisukamad puhta-

tüübilised biograafialeksikonid. 

Kaubandus-tööstuskoja eestvõttel alustati 1936.a, sügisel 

leksikoni "Eesti majandustegelased" (66) koostamist, millega 

jõuti lõpule 1938,a, Nagu selgub teatmeteose eessõnast, võe

ti sellesse Eesti kaubanduse, laevanduse, panganduse, ühis

tegevuse, põllu- ja riigimajanduse ca 12 000 esindaja hul

gast üle 1000 põhiliselt kaasaegse isiku. Nende elulood val

misid 12-punktilise ankeedi põhjal. Biograafiline materjal 

koguti asjaosalistelt vahetute kontaktide ja ka kirja teel. 

Kasutati veel mitmesuguseid majanduslooiise sisuga väljaan

deid, See fotodega varustatud biograafialeksikon on väärtus
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lik käsiraamat käesoleva sajandi esimese poole Eesti majan

duselu jälgimisel. 

Sisukas on ka aastatel 1937-1939 kaasaegsetest koostatud 

"Eesti majanduselu leksikon" (65). Kogenud toimetaja A.Leet-

maa võttis sinna sel ajal tegutsenud ligi 1300 käsitöölise 

ning kesk- ja väiketöösturi elulood. Biograafiatesse koonda

tud andmestik võimaldab pilku heita ka käsitletavast ajast 

tahapoole. Nii näiteks on mõnegi käsitöölise puhul märgitud 

ka vanema põlvkonna meistri nimi, kellelt amet õpitud. Hoo

limata teose sissejuhatavas osas antud lubadusest hoiduda 

hinnangutest ja piirduda vaid objektiivse eluloolise andmes

tikuga, on biograafiad kohati üsna reklaamihõngulised. Kül

lap nõudnuks see teatmeteos rohkem kui mõni teine kohanimede 

ja kindlasti ka majanduslike tegevusalade registrit. Need 

aitaksid orienteeruda leksikonis esinevate isikute ametiala

des ja -oskustes. 

Taolistel leksikonidel oli omal ajal eelkõige praktiline 

väärtus, mis seisnes ettevõtjate ning käsitööliste esitlemi

ses nende töö ja kaupade tellijaile ning tarbijaile, 

3.1,18. Käsitöölised 

Aastail 1975-1976 seadis A, Kaasik Eesti Pimedate Ühingu 

25. aastapäevaks kokku mõnevõrra pika ja vanamoelise peal

kirjaga omapärase käsikirjalise biograafialeksikoni "Eesti 

pimedate tegevuse aktiivsete organiseerijate ja väljapaist

vate pimedate lühielulood" (348). See sisaldab pimedate kä-

sitööalade (harja-, mati-, pintsli-, vitsatöö jt.) viljele

jate ning nende eluga seotud kokku 64 fotoga varustatud ja 

alfabeetiliselt reastatud isiku biograafiad. 

Välja on jäänud mitmed erandliku saatusega andekad pime

dad käsitöölised nagu E. Hallap, A. Kriisk, T. Luks, J. Mih-

kelson, T. Peterson, J. Rahamägi, H. Sepp, A. Udrik jt. Ei 

ole ka paljude eesti tuntud hoolekandetegelaste, silmaarsti

de, tüflopedagoogide ja pimedate kultuuritegelaste elulugu

sid. Leksikoni andmestiku rikastamiseks võinuks see biograa-
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filiate teadetega üheskoos tutvustada ka pimedate käsitöö

liste mitmesuguste eluvaldkondade nagu organisatsioonide, 

kooperatiivartellide, oppetootmiskombinaatide, hariduse, 

spordi, taidluse, trükiasjanduse, raamatukogude, silmaarsti-

teaduse, hoolekande, tüflotehnika jne. ajalugu. Sellistena 

jäävad biograafiad aga sisuvaesteks, Niisuguselgi kujul on 

meil tegemist Eesti pimedaid käsitöölisi ja neile lähedaste 

elualade esindajaid tutvustava ainulaadse materjaliga. Sel

lele pakub rohket lisa Eesti Pimedate Muuseumi personaalia 

kogu. 

3»1.19. Vaimulikud 

Baltisaksa biograafid on teinud suurt tööd Eestis elanud 

ja tegutsenud katoliku ning luteri usu vaimulikkonna elulu

gude jäädvustamisel. 

Eestimaa kubermangu (Harju-, Järva-, Lääne- ja Virumaa) 

kirikutele ning jutlustajatele on pühendatud 1849. a. trüki

tud H. R. Pauckeri teatmik "Ehstlands Geistlichkeit" (212). 

Tema poeg E.P.H. Paucker avaldas 1885. a. sellele raamatule 

lisa "Ehstlands Kirchen und Prediger seit 1848" (211). 

Liivimaa kubermangu (sealhulgas Pärnu-, Saare-, Tartu-, 

Viljandi- ja Võrumaa) vaimulikkonna analoogilisteks eluloo-

listeks teatmeteosteks on ajavahemikus 1843-1852 avaldatud 

K. E. Napiersky neljaköiteline leksikon "Beiträge zur Ge

schichte der Kirchen und Prediger in Livland" (190). Sellele 

koostas A.W. Keussler 1877.a. täiendusköite "Dr. Napiersky's 

Beiträge zur Geschichte der Kirchen und Prediger" (135). 

Liivimaa vanemat vaimulikkonda on uurinud L. Arbusоw sen., 

kes vormistas sellealase töö tulemused 1904. a. ilmunud raa

matus "Livlands Geistlichkeit vom Ende des 12. bis ins 16. 

Jahrhundert" (16). 

On teisigi faktirohkeid saksakeelseid biograafialeksikone 

baltisaksa teoloogide kohta üldse (169)» aga ka endise Lii

vimaa kubermangu (103) ja eraldi Saaremaa (243) osas. 

Eluloolise kallakuga trükiseid ja käsikirju on koostatud 

ka eesti keeles. Nii andis "Eesti Postimehe Missloni-Leht" 
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selle sajandi algul teavet misjonäridest (184)» Vaimulikkon-

da tutvustavaks väljaandeks on ka 1939« a. avaldatud "Eesti 

evangeeliumi luteriusu kirikud" (47). Selle abil saab täien

dada koigi Eesti luteri usu koguduste kirikuõpetajate nime

kirju 60-70 aasta ulatuses, s.o. A.W. Keussleri ja E.P.H. 

Pauckeri leksikonidest lahutava aja kohta. 

On ka trükiseid, mis registreerivad Eesti luteri usu ki

riku ametikandjaid kodumaal 1934. (48), 1943. (46) ja 1986. 

a. (50) ning paguluses 1980. (34) ja 1983.a. (35) seisuga. 

1956. a. pandi alus Eesti evangeelse luteri usu kiriku 

aastaraamatute (45) väljaandmisele ja seda jätkati 1982. a. 

(49). Paljud juubeliartiklid ja nekroloogid toovad seal il

lustreeritult kaasaegsete ning kunagiste kirikuõpetajate 

biograafiaid. 

Kuni viimase ajani oli rohkem kui sajandi ulatuses Eesti 

luteri usu vaimulikke käsitlevas eluloolises teatmekirjandu

ses tühik. Suures osas täitis selle 1988.a. Stockholmis il

munud rikka biograafilise osaga K, Veemi raamat "Eesti vaba 

rahvakirik" (293, lk. 385-467). Mainitud trükis sisaldab 

aastatest 1918-1988 tervelt 575 nummerdatud ning tähestiku

liselt järjestatud kodu- ja välismaise eesti kirikuõpetaja 

elulood. Need ajaraamid pole väga ranged, sest sinna mahuvad 

isegi mõned eelmisel sajandil ametisse astunud vaimulikud. 

Välis-eesti evangeelse luteri usu kiriku peapiiskop 1 . Veem 

on koos oma abilistega teinud ära hiiglasliku uurimistöö. 

Kodumaal enne 1944. a. töötanud, samuti välismaale siirdunud 

kirikuõpetajate biograafiad on loomulikult põhjalikud. Kaas

aegsete Eesti ametivendade elulood on küll napisõnalised,aga 

nad on siiski olemas. 

XIX saj. keskpaiku vallandus Eestis usuvahetuslik liiku

mine, mis tõi kaasa eestlaste massilise siirdumise luteri 

usust õigeusku. Aastatel 1847-1918 töötas õigeusu preestrite 

ettevalmistamisega tegelnud Riia vaimulik kool ja seminar. 

Neis õppeasutustes käinud Eestist pärit või Eestisse tööle 

tulnud 964 kasvandiku biograafiatest on 1920.-1970. aastatel 

koostatud kaheköiteline käsikirjaline leksikon "Riia Vaimu

liku Seminari kasvandike elulood" (358; vt. 523). Ka see 

biograafiateatmik on ühtlasi oluliseks allikaks kümnete ja 

kümnete eesti silmapaistvate poliitika- ja kultuuritegelaste 
elutee jälgimisel. 
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3.2.0. Harrastusalased biograafialeksikonid 

3.2.1. Sportlased (vt. 407) 

1937.a. ilmunud "Spordibiograafilise leksikoni" (249, vt. 

517), mis hõlmas 1280 eesti sportlase ja sporditegelase elu

lood, koostamisele andis tõuke Eesti võistkonna edukas esi

nemine Berliini olümpiamängudel 1936.a. Nähtavasti just sel

le teatmeteose mõjul tekkis idee samalaadse väljaande kokku

seadmiseks ühe maakonna ulatuses. Nii avaldatud "Eesti spor-

dibiograafiline leksikon. Virumaa 1939" (79) sisaldas 443 

atleedi ja aktivisti elulood. 1951.a. ilmus Rootsis biograa

filise teatmeosaga "Eesti spordi leksikon" (246). Selles 

leidub eluloolisi andmeid 42 spordikuulsuse kohta. Kodu- ja 

välismaal tegutsenud eesti atleetide kireva spordibiograafi

lise materjali muudab kergesti kasutatavaks isikunimede re

gister. 

Kaasajal on trükitud mitmeid eluloollstest artiklitest 

koosnevaid väljaandeid suusaspordi (210), samuti raske- (144) 

ning kergejõustiku (57) jt. alade harrastajatest. Esineb aga 

ka leksikonliku ülesehitusega trükiseid.Selliseid biograafi

lise teatmeosaga raamatuid ilmus näiteks 1958. a. kergejõus

tiklast e (134, lk. 198-215), 1965. a. maletajate (180, lk. 

417-517) ja 1970. a. jalgpallurite (118, lk. 264-370) kohta. 

Olümpia-aasta 1980 oli eesti harrastusalasele eluloolise

le teatmekirjandusele edukas. Siis trükiti neljas keeles 

(vene, inglise, saksa, prantsuse) biograafialeksikon 

"Эстонские спортсмены - призеры Олимпийских игр" (315) meie 

38 sportlasest, olümpiamängude medalistist. 

Veel 1970. a. polnud ENE kõrvale sugenenud ühtki elulugu

sid sisaldanud eestikeelset erialast entsüklopeediat (vt. 

463). 1980. a. toimus siingi nihe paremusele. Avaldati kaks 

biograafilise teatmeosaga entsüklopeedilist väljaannet. Need 

käsitlesid aastatel 1896-1976 (206, lk. 425-520) ja aastal 

1980 (208, lk. 42-71) toimunud olümpiamänge ning seal kaasa 

võistelnud sportlasi (nende hulgas oli vastavalt 61 ja 12 
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eestlast). Kahe nimetatud teatmeteose andmestik liideti 

1981. a. ca 2500 (sealhulgas Eestiga seotud 72 sportlase) 

biograafiaga koondväljaandesse "Olümpiamängud" (207» lk. 

537-716). 
1996. a. möödub sajand kaasaegsete olümpiamängude korral

damise algusest. Seda tähtpäeva tahetakse meil uue elulooli

se olümpiaraamatuga ära märkida. Sportlaste biograafiatega 

tegelemise on võtnud enda hooleks 1989» a, loodud kirjastus 

"Olympia". 

1989. a. moodustati kooperatiivi "Eesti Spordimaja" juur

de peatoimkond meie kaasaegse spordibiograafilise leksikoni 

väljaandmiseks. Selle, umb. 6OOO eluloost koosneva illust

reeritud teatmiku toimetajaks on H. Saarmann. 

3.2.2. Tuletõrjujad (vt. 4Ю) 

Meie eluloolise teatmekirjanduse ajaloo suurima biograa

fiate arvuga "Eesti tuletõrje leksikon" (83) ilmus 1940. a. 

See koosneb kahest omavahel sisuliselt seotud osast. Sisse

juhatus annab põhjaliku ülevaate poolteisesajandilisest 

(1788-1940) organiseeritud tuletorjeliikumise ajaloost Ees

tis. Käsitluse keskmes on aga paar viimast aastakümmet. Sa

mas antakse 1939. a. aruannete põhjal koostatud Eesti 395 

tähestikuliselt järjestatud tuletõrjeühingu lühiajalood. 

Tutvustatakse rühmadest, kompaniidest, divisjonidest ja bri

gaadidest koosnenud Eesti tuletõrje korpust. 

Leksikoni biograafiline osa toob tähestikuliselt lugejani 

fotodega illustreeritult umb. 3500 teeneka tuletorjetegela-

se elulood. Massilise biograafilise andmestiku hulgast saab 

teateid tuletorjealase ajakirjanduse väljaandmisest, tule

tõrjujate kursustest ning peakoosolekutest,sellealastest ko

du- ja välismaistest autasudest, tuletorjespordist, samuti 

eesti tuletõrjujate rahvusvahelistest sidemetest. 
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4.0.0. PIIRKONDLIKUD BIOGRAAFIALEKSIKONID 

Raamatuaastal 1935 seati eesmärk välja anda maakondade 

biograafialeksikone. Kuigi selliste teoste sarja süstemaati

lise koostamiseni ei jõutud, viidi mõte peaaegu kogu Eesti 

ulatuses siiski ellu. 

Hiiu-, Muhu- ja Saaremaa elanikest on koostatud kolm lek

sikoni. 1934. a. ilmus piirkondlik ja ühtlasi kutse- ning 

harrastusalane "Saare kirjanike ja tegelaste album" (239). 

Selles on 30 Saare- ja Muhumaaga seotud nii algajat kui ka 

tunnustatud literaati. Kõiki neid tutvustatakse perekonnani

mede alfabeedis eluloo, foto ja loomingu näidise kaudu. Mõ

nede kohalooliste trükiste (240, lk. 115-135; 297) põhjal 

võib öelda, et kõnesolnud leksikoni isikute valik võinuks 

avaram olla. Ka teose biograafiline ja ilukirjanduslik tase 

jätab soovida. 

On tähelepanuväärne, et Saaremaa ühe väikese (207,6 km2) 

kihelkonna inimestest loodi teatmik "Valjala avalikuelu te

gelased kuni suveni 1935" (287). Selle saatesõnas räägitakse 

teose koostamisloost, kihelkonna asendist ja piiridest. Sa

mas tutvustatakse leksikoni võetud isikute hariduslikku 

koosseisu ja kehtinud valiku põhimõtteid. Kirjeldatud välja

anne tahab oma 100 vanuseliselt järjestatud tegelase mõne

võrra kesiste, sünniaegu mitte sisaldavate elulugudega olla 

ühtlasi teejuhiks kohaliku ajaloo tundmaõppimisel. 

1938.a. tuli raamatuturule Hiiu-, Muhu- ja Saaremaa kaas

aegset tegelaskonda hõlmav, fotodega varustatud, mitte eriti 

heatasemeline "Eesti saarte sotsiaalolustik ja tegelased" 

(78)• See tutvustab esmalt saarte majandus-, haridus-, kul

tuuri- ja seltsielu ning esitab siis Kuressaare linna, Saa

remaa 11 ning Hiiumaa 4 valla, seejärel aga Muhu saare ja 

Sõrve poolsaare kokku üle 200 nimeka isiku biograafiad. Iga 

administratiivse üksuse käsitlus algab koduloolise kirjeldu

sega. 
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Leksikonis ei saa nõustuda järgnevaga: a) teatmeteoses 

esitatud valdade hulk ei küüni tegelikkuses eksisteerinud 

arvuni ; Ъ) pole vastuvõetav Sõrve poolsaare eraldamine muust 

Saaremaast; c) elulood kipuvad olema liiga üldsõnalised ja 

nende järjestamine pole tähestikuline. 

H. Mugasto-Johani ei olnud rahul leksikoniga sisukorra 

puudumise, portreefotode sihitu paigutuse ja elulugude süs

teemitu ülesehituse tõttu (vt. 446, lk. 28). A. Palmi ise

loomustuse kohaselt oli nimetatud teose koostajatel rohkem 

head tahet kui võimeid ja võimalusi (vt. 459, lk. 401).Koos

tamise ajal oli väljaande kohalooline väärtus tagasihoidlik, 

aastate möödudes see aga kasvab. 

Raamatuaasta vaimus koostatud esimene maakondlike tege

laste biograafiaid sisaldanud väljaanne "Sakalamaa elu" 

(241) ilmus A. Leetmaa koostatuna 1936. a. Selles on maakond 

jagatud põhiliselt kihelkondade järgi 12 piirkonnaks. Tut

vustatakse iga regiooni majanduslikku, hariduslikku ja kul

tuurilist tegevust ning selles osalenute elulugusid. Need 

(arvult 288) on koos fotodega koondatud piirkonniti, enamas

ti tähestikuliselt korrastatud biograafilisse teatmeossa. 

Linnade, suuremate asulate ja paljude valdade tegelaste elu

lood esitatakse aga hoopis kutsealade (kaubandus, käsitöö, 

tööstus jne,) järgi. Seega on teose biograafiate arv esita

tud numbrist tunduvalt suurem. Elu- ja kohaloolise ainese 

suhteliselt heatasemeline esitus moodustab Viljandimaa raa

matu tugeva külje. Ka arvustus on teose hea sõnaga ära mär

kinud (vt, 429)• Ometi nõudnuks piirkondlik biograafiline 

teatmeteos läbimõeldumat ülesehitust. Kasvõi nii, et reasta

da alfabeetiliselt Viljandimaa kõik vallad ja muud haldusük

sused ning nende juurde kuuluvad elulood. Praegusel kujul on 

raamat siiski ebaühtlane ja -ülevaatlik ning Viljandimaa 

olude mittetundjale raskesti kasutatav. Seda kergendanuks 

nimede ja kutsealade register ning maakonna kaart. 

Suure koduloolise väärtusega on J. Andrelleri ja A, Leet

maa 1937. a. koostatud "Pärnumaa tegelaste biograafiad" 

(223). See 1936« a. algul käsile võetud töö on teretuümd. 
igale Pärnumaa uuema ajalooga tegelejale. Kohanimede regist

ri puudumisel tuleb uurijal enesel mahukas leksikon kaanest 
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kaaneni läbi töötada. See vaev nähtud, avaneb tema ees maa

konna minevik koigi oma tahkudega kolmveerand sajandi ulatu

ses. Teatmeteose isikute valikus on vaid elavad tegelased, 

kelle hulgas on esikohal põllumehed.On esindatud ka kõikvõi

malikud muud elukutsed. Teatmeteose lehekülgedel paiknevad 

kunagiste majanduslike ja kultuurhariduslike seltside juhti

de ja liikmete objektiivset andmestikku sisaldavad elulood. 

Need inimesed kandsid omaaegset ühiskondlikku elu linnas ja 

maal. Pärnumaalaste leksikon sisaldab kokku ligi 1000 tähes

tikuliselt järjestatud biograafiat (põhiliselt fotodega). 

Arvustus on sellele teatmeteosele ette heitnud A. Jakob

soni, P. Kerese ja A. Sanga eluloo, samuti pseudonüümide ja 

endiste (eestistamiseelsete) nimede registri puudumist (vt. 

437). Toimetajate sissejuhatav märkus, et biograafiate tä

hestikuline paigutus välistab üldise isikunimede registri 

vajaduse, ei veena. Nii jääb elulugudes esinevate sadade pe

rekonnanimede (neiupõlvenimed, eestistatud nimed jt.) omava

heline onomastiline ja genealoogiline side varju. 

1937. a, ilmus Pohja-Eesti kõigi maakondade (Harju-, Jär

va-, Lääne- ja Virumaa), sedapuhku üksnes maategelasi käsit

lenud biograafialeksikon "Maakondlikud suurmehed" (179). 

Selle teosega kutsuti üles Pohja-Euroopa rahvaste vabahari

dustöö kogemuste laialdasemale juurutamisele Eestis. Teatme

teoses tutvustati neid isikuid, kes olid maaoludes saavuta

nud paremaid tulemusi seltsielu korraldamisel. 

Arvustus polnud leksikoniga rahul. H. Mugasto-Johani tegi 

raamatule etteheiteid näiteks sissejuhatavate peatükkide 

(kolmandik väljaandest) pärast (vt, 446, lk, 27-28). Retsen

sent pidas õigustatult seal esitatud Pohja-Eesti ajaloo üle

vaadet diletantlikuks. Tuleb ka nõustuda sama arvustaja mär

kusega leksikoni polügraafilise külje ja biograafiate valiku 

aadressil - mõnd elulugu on trükitud topelt, maategelaste 

hulka on sattunud Paide linna kodanikke jne. 

Kui H. Mugasto-Johani retsensioon oli terav, siis O.A.We-

bermanni oma (vt. 516) oli mõõdukas. Virulasena jäi talle 

silma siiski hulgaliselt puudusi. Tema arvates on teose sis

sejuhatavale osale üldse raske nõudliku arvustuse mõõdupuuga 

läheneda. Raamatust ei selgu, milliste andmete põhjal on 
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elulood koostatud, biograafiate pikkus pole kooskõlas isiku

te ühiskondliku tähtsusega, eluloolisi andmeid esitatakse 

ebaühtlaselt, isikute valik jätab soovida jne. Arvustaja ju

hib lugeja tähelepanu veel fotode paigutuse süsteemitusele, 

korralagedusele lühendite kasutamisel, keelelistele väära

tustele jm. 

Kuivõrd teatmeteose peaeesmärgiks oli seltsielu tutvusta

mine, siis tulnuks biograafiates organisatsioonide nimetused 

anda võimalikult täielikena (koos kohanimedega), mitte eba

määraste lühenditega. Seda nõuet järgimata on läinud kaduma 

väärtuslik kohalooline andmestik. Tervikuna jääb raamatust 

mulje, nagu oleks see veel toimetaja ühtlustava pilgu alt 

läbi käimata. Kõigest hoolimata saab seda 167 fotoga illust

reeritud, ligikaudu 650 elulooga teatmeteost kohaliku kul

tuuriloo uurimisel siiski kasutada. 

Pärnumaalaste leksikoniga veel ametis olnud J. Andreller 

ja A. Leetmaa võtsid 1936. a. sügisel samadel põhimõtetel 

ette ka Lõuna-Tartu-, Petseri-, Valga- ja Võrumaa nimekate 

kaasaegsete isikute biograafiate koostamise. Fotodega il

lustreeritud väljaanne "Louna-Eesti tegelaste biograafiad" 

(176) ilmus 1938. a., sisaldades ligi 1200 elulugu. Arvesse 

võttes Pärnumaa tegelaste leksikonile tehtud kriitikat, on 

Louna-Eesti teatmeteos juba varustatud pseudonüümide ja en

diste perekonnanimede registriga. Arusaamatuks ja kahetseta

vaks jääb Põhja-Tartumaa tegelaste kõrvalejätmine leksiko

nist. A. Palm hindas Louna-Eesti tegelaste leksikoni üheks 

õnnestunumaks samalaadsete teoste hulgas. Kuid arvustaja 

polnud rahul teatmeteose väljaandmise majanduslike asjaolu

dega. Leksikoni olevat võetud neid, kes esitasid enda kohta 

andmeid ja tellisid ühe ekeempari ette (vt. 459, lk. 401-

402). 

Piirkondlikeks biograafilisteks teatmeteosteks on ka väl

jaspool kodumaad elanud eestlasi käsitlenud trükised. Nende 

hulgas väärivad tähelepanu Eesti diplomaatide nimestikud 

(87; 88), mis ilmusid ajavahemikus 1923-1939 - igal aastal 

üks. Neis loetletakse Eesti välisesindajaid kõigi maailmaja

gude kokku ligi 40 riigis (enamasti küll Euroopas). 

Välis-Eesti Ühing tutvustas aastail 1929-1940 oma hääle

kandja "Välis-Eesti" veergudel elulugude, juubeliartiklite, 
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nekroloogide jm. kaudu tuntumaid eestlasi välismaal. See 

kõik oli omamoodi eeltööks, mille käigus kogutud andmeid ka

sutati 1939.a, trükis avaldatud teatmikus "Välis-Eesti tege

lased" (301). Vaatamata mitmesugustele raskustele, nagu pal

jude isikute elukoha suur kaugus Eestist, poliitilised eel

arvamused ja isegi unustatud emakeel, läks Välis-Eesti Ühin

gul korda nimetatud teatmik kokku seada koostöös välismaal 

selleks otstarbeks loodud komiteedega. See fotodega varusta

tud teatmeteos esitab enamasti Euroopa ja Ameerika mandriga, 

kuid ka Austraalia, Hiina, Uus-Meremaa jt, piirkondadega 

seotud 486 eestlase tähestikuliselt järjestatud elulood. 

Suure hulga inimeste biograafiad esindavad eesti asundusi 

Tsaari-Venemaal. Tuuakse ka andmeid välis-eestlaste organi

satsioonidest (kohalikest ülemaailmseteni), samuti Eesti 

sõprusühingutest ja nende suhetest välisriikidega. 

Välis-eestlaste biograafialeksikon on tähtis allikas nii 

Idas kui Läänes elanud eestlaste ajaloo (alates XIX saj, lõ

pust) uurimisel. Käsitletud teatmeteosele moodustab omamoodi 

jätku 1975, a, New Yorgis ilmunud raamat "The Estonians in 

America 1627-1975" (.102). 

Tallinna kodu-uurija E. Sibul kogus umbes tuhandele per-

fokaardile eluloolisi andmeid nimekatest välis-eestlastest. 

Tema eesmärgiks oli kaasa aidata mõne eesti biograafialeksi-

koni koostamisele. Kuna teated olid välja kirjutatud n.-ö. 

"kuulmise järgi" sel ajal keelatud raadiojaamade saadetest, 

siis pole ülestähendused päris täpsed. Ka puuduvad perfo-

kaartidel otsesed viited allikatele ehk raadiosaadete toimu

mise ajale. See üsna väärtuslik algandmete kogu on alates 

1989.a. Tallinna Linnamuuseumi kodu-uurimise ringi valduses. 

Kaasajal on Eesti eri paikkondade kohta ilmunud arvukalt 

mitmesugust eluloolise kallakuga teatmekirjandust. Selle 

hulgas domineerivad turistidele koostatud populaarses vormis 

väljaanded. Kuna biograafilise sisu või teatmeosaga matka-

raamatud pole enamasti range teadusliku suunitlusega, siis 

jääb taoline kirjandus põhjalikuma vaatluse alt välja. 

Märgitagu siiski Eestit tutvustava turismikirjanduse 

ühest sariväljaandest Harju (147, lk. 76-86), Pärnu (122, 

lk. 58-67) ja Rapla (146, lk. 82-117) rajooni käsitlevaid 

brosüüre. ITende eluloolistes teatmeosades on juttu nimetatud 
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piirkondadega seotud tuntud ühiskonna- ja kultuuritegelas

test ning teistest väljapaistvatest isikutest. 

Paljude ilukirjandusliku sihiasetusega piirkondlike bio

graafiliste turismiraamatute autoriteks on olnud 0, Kruus, 

E. Priidel jt. Nagu nende aadressil kirjutatud võrdlemisi 

teravast arvustusest (vt. 501) võib lugeda, tuleb taoliste 

matkaraamatute koostamisse tõsisemalt suhtuda. 

1975. a. valmis TÜ NSV Liidu ajaloo kateedris lepingulise 

tööna uurimus Pärnu-Jaagupi piirkonna nimekatest inimestest 

"Tuntud korbelaste elulood" (350). See käsikiri koosneb kok

ku 56 tähestikuliselt järjestatud isiku biograafiast koos 

foto ja autogrammiga. Seal on veel 33 lühielulugu, varem 

mainitud 56 isiku sugulastest. Kõnesolev käsikiri on üles 

ehitatud sellisel põhimõttel, et paljud elulood on ühteaegu 

mingil teemal kirjutatud lühiuurimused. Näiteks edastavad 16 

pedagoogi biograafiad ühtlasi kooli- ja kohaajalugu. Lisaks 

neile sisaldab käsikiri veel arvukalt teisigi kohaloolise 

sisuga elulugusid. Käsitletud teadlaste hulgas on 10 eest

last (J. Annusson, A. Aret, J. Aul, V. Erm, I. Jürisson, К. 

Kirde, J. Konks, J. Palk, A. Raidla ja J. Tehver) ning 5 

baltisakslast (H. A. Keyserling, P. v. Lilienfeld-Toal, 

A.Th. v. Middendorff, С,Pr. Schmidt, R. Seeberg). Loomeini

mesi esindavad neli kirjanikku (O.P. Lorenzsonn, M. Morri

son, Mats Motslane, A.J. Vanaaus), kolm näitlejat (H. Elvis-

te, К. Hansen, H. Ilo), karikaturist H. Hiibus, helilooja 

A. Marguste ja filmioperaator H. Rehe. Käsikiri on varusta

tud isiku- ja kohanimede registri ning piirkonna skeemiga. 

1979. a. valmis Looduskaitse Seltsi ülesandel käsikiri 

"Lahemaalased eile- ja täna" (349). See haarab 1971. a. raja

tud rahvuspargi alaga seotud^ 15 väljapaistva isiku elulood. 

Need on järjestatud alfabeetiliselt, kusjuures iga biograa

fia kajastab mõnd rahvuspargi kohaloolist teemat, näit. 

J. Kristenbrun - meresõit, H. Lepnurm - muusika, E. Tammlaan 

- ilukirjandus, R. Uutmaa - kujutav kunst jne. 

Ainsaks igati soliidseks trükis ilmunud kaasaegseks piir

kondlikuks biograafiliseks teatmeteoseks tuleb lugeda Lääne

maa pealinna 700. aastapäevaks 1979. a. avaldatud raamatut 

"Haapsalu läbi aegade ja inimeste" (109). See väljaanne tut

vustab linna ja Läänemaa minevikku mitte tavapärase krono

loogilise kirjelduse, vaid Haapsalu 25 väljapaistvat inimest 
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või perekonda käsitleva fotodega varustatud artikli kaudu. 

Nende vahele on lükitud ülevaateid linna minevikust ja ole

vikust, luuletusi, kirju ja mälestusi. Raamatu 19 kaastööli

se hulgas olid P. Ariste, 0. Kruus, E. Laugaste, E. Tarvel 

jt., kes andsid teosele hea teadusliku maine. Juubelivälja

ande esimesed peatükid toovad paralleelselt väljapaistvate 

isikute (piiskop Hermann, De la Gardie'd, В. Laipman, А. 

Laikmaa, К. Treufeldt, 0. Cher, J. Kunder, H.-A. Lebbin) 

elulugudega lugejani tuumakaid kilde Haapsalu ja selle ümb

ruse ajaloost. Osa raamatu peatükke käsitlevad koos isikute 

biograafiatega nende elukutseid või tegevusalasid laiendatu

na kogu kõnesolevale piirkonnale. Selle näiteks olgu valitud 

järgmiste nimede ja nende, kaudu tutvustatavate teemade paa

rid - kreiskooli inspektor A.H. Neus (kooli ajalugu), peda

goog C.Pr. Russwurm (õpetajaskond), arstid C. ja K. Huimius 

(kuurort), kirjanikud V. Grünthal-Ridala ja E. Enno (ilukir

jandus) jne. 

Arvustaja E. Uuk juhtis tähelepanu Haapsalu juubelivälja-

ande mõnedele ebakohtadele (vt. 514). Raamatu kahe esimese 

kirjutise pealkirjad lõhuvad ülejäänute, vaid isikunimeliste 

artiklite vormistuslikku ühtsust. Samas öeldakse, et teatme

teosest poleks tohtinud puududa sellele nii vajalik isikuni

mede register ja viited kasutatud allikmaterjalidele. Tervi

kuna hindas retsensent kõrgelt Haapsalu linna juubelivälja-

annet kui ajalooraamatut ja omamoodi biograafialeksikoni. 

1981. a. suvel toimus Pärnus Eesti kodu-uurijäte seminar-

kokkutulek. Selle puhul anti välja asjakohane artiklikogumik 

"Pärnu linnas ja rajoonis" (221) koos sinna juurde kuulunud 

perfokaartide mapiga,mille 10 kaardile on kodu-uurija 0.Nii

nemäe koondanud andmestiku Vändraga seotud, 191 tähestikuli

selt reastatud tuntud kultuuritegelasest. Nime kõrval antak

se igaühe kohta sünni- ja surmadaatum, elukutse, seos Vänd

raga ning viited kirjandusele. Biograafiate kogu lõpetab ka-

lendaarium, mis esitab aastatele 1981-1990 langevaid vändra-

laste juubeleid. 

Analoogilist piirkondlikku eluloolist uurimistööd on 

1970.-1980. aastatel läbi viinud teisedki, näit. Kose kodu-

uuri j ad H. Lipp, H. Tulnola jt. 

700. juubel andis meile 1983. a. huvitava bio- ja biblio

graafilise sisuga piirkondliku käsiraamatu "Viljandi läbi 
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aegade" (130). See Viljandi Keskraamatukogu väljaanne koos

neb kolmest osast ("Ajaloo radadelt", "Kultuur ja haridus", 

"Seosed kirjameestega"), mis sisaldavad kokku 1824 nimetust 

mitmesugust kirjandust. Selles kodulookirjanduse nimestikus 

pööratakse suurt tähelepanu eluloolisele materjalile. Raa

matus tutvustatakse Viljandi ja selle ümbrusega seotud 248 

tuntud ühiskonna- ja kultuuritegelast paljudelt elualadelt 

(kunst, muusika, teater, fotograafia, sport, haridus, kir

jandus jne.). Eriti esinduslik on kirjameeste personaalia. 

Elulooliste käsitluste keskmes on nimekate isikute seoste 

näitamine Viljandi linna ja Sakalamaaga. Personaaliasiseselt 

• tähestikuliselt reastatud lühibiograafiate juurde kuuluvad 

hoolikalt koostatud viited allikatele, mis küll mahu poolest 

sageli ületavad elulugu ennast. Taoline biograafiliste teat

meosadega piirkondlik teos teeks au igale maakonnale ja 

oleks asendamatuks käsiraamatuks kodu-uurijatele. 

Lisades siia 1981.a. avaldatud piirkondliku, kuid ühtlasi 

erialase trükise "Viljandi kirjamehi" (296), peab tõdema, et 

see Eestimaa osa on nimetatud kultuurivaldkonnas üsna hästi 

läbi uuritud. 

Eesti linnade juubelid on andnud korduvalt põhjust bio

graafiliste tähtpäevateoste väljaandmiseks. Nii oli see ka 

1984» a., kui Voru linnal täitus teine aastasada. Sel puhul 

ilmunud R. Pullati "Voru linna ajaloos" (219) on mitu elu

loolist osa. Et aga tuntud võrulaste elutee mahub sageli 

mitmesse ajalooperioodi, soovitab R. Paas kogu raamatule 

ühtset biograafilist lisa. Ühtlasi hoiatab ta ebatäpsete ja 

fragmentaarsete elulugude eest, mis võivad teha nende esita

mise hoopis tarbetuks (vt. 457). 

1984.a. ilmus raamat "400 aastat Valga linna" (193), mil

le eri ajalooperioode ja eluvaldkondi käsitlevates peatükki

des tuuakse ka mõnede silmapaistvate linlaste biograafiad. 

Nende leidmine on aga raskendatud teksti liigendamatuse Ja 

nimeregistri puudumise tõttu. 

Võrreldes sõjaeelseid piirkondlikke eluloolisi teatme

teoseid kaasaegsetega, tuleb nentida, et viimased käsitlevad 

põhiliselt ülemaalise kuulsusega tegelasi minevikust. Vara

semad teosed olid pühendatud valdavalt kohaliku tähtsusega 
isikute tutvustamisele. 
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LÕPETUSEKS 

Eluloolised teatmeteosed on olulise info allikaks Eesti 

paljude ühiskondliku ja kultuurielu valdkondade tundmaõppi

misel ning mõtestamisel. Teabe sisu oleneb biograafilise kä

siraamatu koostamise põhimõttest ja tasemest. Ajalooline ta

gasivaade näitas, et mitte alati pole selles töös liigutud 

ülesmäge - on olnud mõõnaperioodegi. 

Kuigi meil on 1920.-1930. aastatest "Eesti biograafilise 

leksikoni" ja "Eesti avalike tegelaste" tüüpi väljaannete 

näol kogemus vastavalt üldise iseloomuga teaduslik-ajalooli-

se, aga ka kaasaegsete eluloolise teatmiku koostamiseks, po

le tänapäeva tasemel selle kordamiseni jõutud, õnneks on 

siingi läbimurre toimumas. Seniks täidavad olemasoleva lünga 

uus ja vana ENE, kuid entsüklopeedia ei saa kunagi asendada 

biograafialeksikoni ennast. Viimastel aastatel on siiski 

koostatud mitmeid häid erialaseid elulugude väljaandeid. Lä

hitulevikus on ilmumas uued puhtatüübilised biograafialeksi-

konid kirjanduse, kunsti, muusika ja teatri vallas. Neis kä

sitletavad loomingulised isikud ei esinda aga kaugeltki kõi

ki Eesti ühiskondliku elu tegelasi. 

Nii leksikonide kui ka üksikute elulugude koostamisel 

kolme sajandi vältel saadud kogemused vajaksid läbitöötamist 

ja üldistamist. See aitaks vältida teatmikust teatmikku üle 

kanduvat sisulist ja vormistuslikku ebaühtlust. 
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