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BSIMBSBD BBSTI RAAMATUD 

Voldemar Miller 

Bnamik vanemaid eeetlkeeleeld raamatuid on nil kadu

nud, et nende olemaaolu saab kindlaka teha ainult arhiivi

dokumentide põhjal. 

On parle kindel, et juba III sajandil kooatati eesti

keelseid tekste, milleta ei olnud võimalik missionitõõ. 

Bslmesed raamatud, milles on eestikeelseid nimesid, 

kohanimesid, üksikuid sõnu je fraase, on sallinud Uil sa

jandist. Paarist Jsrgnevast sajandist ei ole sallinud üht

ki eestikeelset teksti. Kahe pärgamentkaelkirjana on aga 

olemas alam-sakaakeelne Tallinna Puha Ihu Qildl skraa, mi

da peame pidama eesti raamatuks, mitte küll keele, vaid 

sisu poolest. Sest Puha Ihu Gild oli eestlaste gild; skraa 

seega koostatud Ja tõenäolikult ka kirjutatud eestlaste 

poolt. 

Rohkesti eestikeelseid tekete, sealhulgas ka vaimulikke 

käsikirjalisi raamatuid pidi kooatatama IV sajandil Ja IVI 

aajandi algul, siis kui hakati kategooriliselt nõudma ka

tekismuse õpetamist eestlastele eesti keeles ja eestikeel

sete Jutluste pidamist. Oks vaetav korraldus on andnud 

aluat arvamiseks, et juba 1517.a. oli ilmunud trukiat ees

tikeelne katoliiklik katekismus, sest kui kõik Saare-Laane 

piiskopkonna preestrid pidid võtma piiskopkonna kantse

leist materjalid katekismuse õpetamiseks, pidi neid olema 
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ligikaudu 100 eksemplari. 

Beim«na usutav teada eestikeelse trukitud raamatu ole

masolu kohta pärineb siiski alles 1525# aastast. Allikaks 

on Lüübeki toomdekaani Johannes Brändi päevik, milles 6. 

novembril mainitakse kinnipeetud luterlike raamatute hulgas 

ka liivi-, lati- Ja eestikeelseid. Teade on usutav, sest 

Luubekis tunti nii hästi eesti keelt, et eksimine keele 

määramisel ei ole tõenäolik. 

Järgmisest raamatust, 1535.a. Wittenbergis trukitud Wan-

radt-Koelli katekismusest on meil säilinud lehekatkendeid. 

Bdasi kõnelevad jälle ainult arhiividokumendidi 1549.a. esi

neb Tallinna raamatukaupmehe Sylvius a Betza pärandis pakk 

eestikeelseid katekismuseid, Rootsi kõrgaadliks Ozenatier-

nade raamatukogu muuginimistus esinevad Luubekis 1554 ja 

156O.a. trukitud katekismused, eestikeelse kstekismuss ost

mist märgitakse korduvslt Tallinna arveraamatutes. XVI sa

jandi keskpaiku tegeletakse Tsllinnas agaralt ka kirikulau

lude ja evangeeliumide ja epistlite eesti keelde tõlkimise

ga. Seda teevad Tallinna linnakooli eestlastest õpilased. 

Bt tõlked ks trükki jõudsid, naitavsd vastavad utlused Tal

linna Pühavaimu kiriku õpetaja Georg Mülleri jutluste käsi-

kirjas 160Э—1606. aastatest ja lauluraamatu leidumine raa

matukoi t ja Blblingi pärandis I606. aastal. 

Nende luterlike raamatute kõrval ilmusid trükist ka 

mitmed katoliiklikud raamatud, mida tõlkisid-koostasid Taav 

tu jesuiidid. Täiesti kindel on, et 1585.a. trükiti Vilni

uses eestikeelne katekiamus Ja XVII sajandi esimesel veeran

dil Braunsbergis veel vähemasti kolm raamatut, säilinud on 
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aga ainult vaike agenda (Agenda Parva) eeati, lati, poola 

ja eakea keeles, mie trükiti Braunebergie 1622. 

1629.a. lõppesid 70 aastat peaaegu lakkamatult kestnud 

sõjad kolme Eesti ala parast võitleva riigi vahel. luud 

sai eesti raamat areneda rahulikumates oludes. Varsti sel

le järel asutati Bestie ka trükikojad (Tartus 1631, Tallin

nas 1634). 1632.a. trükiti Juba ühel aastal kolm eestikeel

set raamatut, kaks neist Tartu maakeeles, üks Tallinna maa-

keelea. Siitpeale hakatigi raamatuid Järjekindlalt välja 

andma kahes eri eesti keeles: lõuna-eestikeelsed raamatud 

trükiti Riias, põhja-eestikeelsed Tallinnas. 1637.a. trü

kiti Tallinnas ka esimene eesti keeleõpetus-grammatika 

koos sõnastikuga. 

IVII sajandi esimesel poolel olid raamatud paralleel

selt saksa- ja eestikeelsed ning maara tud esijoones saks

lastest kirikuõpetajatele ja "perevanematele", 1656.a. 

soovitatakse neid juba osta ka majakõndsatele, kes aabitsa 

Järgi lugemise selgeks õppinud. Sajandi viimastel kümnen

ditel ilmuvadki raamatud ainult eeati keelae, ilma sakse-

keelae paralleeltekstita, s.o. eesti keelt oskajatele ja 

eesti lugejatele. 

Raamatute tiraazid XVIII sajandi algupoolel näitavad, 

et lugemisoskus oli Juba üsna üldine. Pärast suurt nälga, 

Põhjasõda ja suurt katku oli Põhja-Bestis kõige rohkem 

150 ООО elanikku. 1721. a. trükitud kodu- Ja kirikuraamatu 

0 5000-linj tiraas müüdi aga nii kiireati läbi, et 1723.a. 

anti välja uus trükk 6OOO eksemplaris. Umbee samal ajal 

hakati välja andma ka eestikeelset kalendrit; 1749. aastal 
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oli Mile tirees Jube 20 ООО. 

Põhjasõja Järgne periood pani aluse ka ühtsele eesti 

kirjakeelele, eestikeelsete raamatute peamiseks väljaand

jaks oli nüüd Tallinn; tema valjaanded hakkasid levima ka 

LÕuna-Bestisse. leid ei nimetstud nüüd ensm Tallinna-maa-

keelseteks vaid Beeti-meskeelseteks. Tartu maakeel jäi mur

dekeeleks . Põõret tähistavateks väljaanneteks olid A.Thor-

-Hells grammatika 1732.a., mis püüdis hsereta mõlema murde-

piirkonna iseärasusi ja piibel 1739.a., mis ei ilmunudki 

enam Tartu maakeeles. 

Sellega lõpeb esimene etapp eeati raamatu arengua. Edas

pidi trükitakse raamatuid põhiliselt ühes eesti keeles, nen

de levik on nii suur, et võime raakida Juba üldisest lugemis-

oskusest. Vsimulikkude raamatute kõrvale on tulnud Juba täh

tis ilmalik raamat — kalender, selleaegne rabvaantsüklo-

peedla. 

BBSTI RAAMATU LUGEJA XVIII SAJARDI 

LÕPUL JA ИХ SAJ. ALGUL 

Kaja Hoodie 

XVIII saj. viimasteks kümnenditeks oli eestlsne omanda

nud Juba mingisuguse lugemisoskuse, mis paljudel piirdus 

küll üheainsa raamatuga. Mõned aeevaatu võisid olla osavad 

ettelugejad. Oli kujunenud ka kirikukirjanduse lugemise hazv 

jumus, kohati koguni regulaarne. Lugemine või ettelugemine 
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oli enamasti muutunud rituaaliks, sest lugemistoimingust 

arvati piisavat ueunõuete täitmiseks. 

Ilmalikku raamatusse suhtuti algul umbusuga, selle lu

gemisega kardeti pattu teha. Nii pidid autorid (Villmann, 

Arvelius) raamatu eessõnas kinnitama, et nende raamatud 

lahtuvad Jumalasõnast, Ja valje ütlema ka mõtte, et vaimu

likud raamatud (piibel, jutluseraamat, kiriku-lauluraamat) 

on talupoja mõistusele liiga rasked. Praktilise sisuga 

õpetlike kirjetoode puhul ilmnes lugeja konservatiivne 

hoiek: seda pole enne olnud ja meie vanemad on siiski ela

nud. Harjumus raamatuet praktilist abi otsida kujunes üsna 

aegamööda. Bemalt heketi kasutama tervishoidlikke ja eeme-

ebi nõuandeid. Suurem hulk ilmunud õpe tueraametuid Jei lu

ge Jele vooreks. 

Kiiresti võttis lugeje omaks Juturaamatud, eriti meeldi-

eid valmid. Ka huumor oli hinnetud. Heed veetuvõttu leideid 

J.M. Hehni "Jutto nink Moietukõnne" (1770), Pr.W.Willmenni 

"Juttud je Teggud" 2 trükki (1782, 1787) Je ß.G.Merpurgi 

"Kõnne Jut to nink Juttuetemieee" (18o2, tir. ЮОО eke.), 

mis kõik viimse eksemplarini "ere loeti". Helve kohtlemise 

Ja pilkamise objektiks seid mõnel pool Pr.W.Willmenni "Bl-

lemisee-Juhheteje" (1793), Pr.G.Arveliuee "Ramma Joeepi 

Hadde- Je Abbi-Ramet" (179O) ning mõned leulukogud. 

Raamatuee« suhtuti enemeeti kriitilieelt je nõudlikult, 

leideti eluvõõreet je uliõpetlikku sisu, tuime keeitluelee-

di ja vile teat keelt. Lugeja vahetuid ervemuei Je hinnen-

guid raamatu kohta ning keeutamiee jälgi võib leida säili

nud ekeempleridelt. Meeldivaid raemetuid loeti korduvalt. 
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Ärksamad lugejad kohtlesid raamatut juba väärteaemena, mida 

parandati isalt pojale. 

Lugeja otsekontskt autoriga, alanud XVIII saj. lõpul 

(kirjad, vestlused), tihenes uus sajandi algul Ja avaldus 

kõige elavamalt 0.».Masingu "Pühapäeva vahelugemiste" pu

hul. Masing Jalgis lugejat teraselt Ja suunas esimesena lu

gejate kirju trükki. 

Peale puuduliku lugemisoskuse, psühholoogilise barjääri 

Ja kirjavara kesisuse tsklstasid eestlase teed raamatu juur* 

de veel paljud majanduslikud, sotsiaalsed Ja poliitilised 

tegurid. Pärisorjast talupoega umbritaev keskkond polmd lu

gemist soodustav. Lugejat desorienteeris venemeelsete pasto

rite vähesalliv suhtumine ratsionalistlikult häälestatud au-

toritease, autorite vaetaetikune vaen keelemurde Ja ortograa

fia küsimustes, kõige enam siiski talurahva endi seas leviv 

hernhuutlik liikumine. 

Lugejate sess leiame talupoegi, koolmeistreid, köstreid, 

kõrtsmikke, möldreid, sidamehi, aednikke, kupjaid, kiltreid, 

kohtumehi. Arvatavasti oli elukutsete ring veelgi laiem. 

Ka sakslastest psstoreid ja mõisnikke, kelle tarvis autorid 

veel XIX saj. algul lieasid raamatuile saksakeelse eessõna 

või vähemalt paralleeltiitli, tuleb pidada lugejateks. Hemad 

lugesid kas keele harjutamiseks, autori kritiseerimiseks või 

kõige sagedamini, et kontrollida teose sobivust päriaorja 

lektüüriks. Heist harraslugejäist sõltus suuresti raamatu 

jõudmine talupoja käe ulatusse. 

Lugejate hulk ei olenenud üksnes lugemisoskusest ega 
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neidanud raamatu levik kaugeltki kolki lugejaid» etteluge

misele järgnev arutelu ja eleu edasijutustamine tõi raama

tust osa saama ka kirjaoskamatuid. Raamatute kaest katte 

andmine ja ajalehtede tellimine mitme pere peale tõstis 

omakorda lugejate arvu. Sel teel paisus lugejaskond palju 

kordi suuremaks laiali läinud raamatueksemplarlde arvust. 

XIX SAJANDI TBISB POOLS BBSTI RAAMATUST 

Trükiolud. Kirjastustegevus 

Kyre Robert 

1. 19. sajandi teisel poolel etendas raamatute tootmi

sel olulist oss 1865. aasta tsensuurimaarus, mis reglemen

teeris peale trükiste tsenseerimise ka trükikodade asutamist 

ja tegevust, ajalehtede-ajakirjada valjaandmist ja raamatu

kaubandus t. Määrus säilitas Juba varem kehtinud eeltsensuu

ri, vabastades sellest ainult teatavad trükiste liigid: va

litsusasutuste, teaduste akadeemia, ülikoolide ja teaduslike 

seltside väljaanded jm., mille suhtes rakendati järeltsen

suuri. Vaimulik kirjandus allus eritsensuurile. Kogu trüki

asjandus allutati Siseministeeriumi juures loodud Trükiae

gade Peavalitsusele, kohapeal tsenseerisld trükiseid vasta

vad ametnikud — tsensorid, eestikeelseid trükiseid tsen

seeriti kuni 1869. aastani Tartus, seejärel Riias ja 1878. 

aastaat jälle ka Tartue je Tallinnas. Taensuur oli abinõuka, 

mille varal tsaarivali taue püüdis takistada progressiivse te 
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Ja teeriemivaeteete ideede levlmlat. Jerelvalvet trükikoda

de tegevuse Ja raamatukaubanduse üle teostas politsei. 

2* Tsensuurimaaruse Järgi tull trükikoja avaniaeks 

taotleda kubermanguvalitsuselt luba. Loa saalilae raskustele 

vaatamata kaevas 19. sajandi teisel poolel trükikodade arv 

kiiresti. 1861. aaetal oli leetie 9 trükikode, neist 4 Tel-

linnee, 3 Tartus, 1 Pärnus ja 1 Narvas. Järgnevait lisandu

sid neile trukikojsd Kureosaaree (1863), Hekveree (1868), 

Viljandie (1875), Haapsalus (1879)« Valgas (188o), Vorue 

(1883), Faidee (1891) ja Kilingi-Hõmmel (1898). 1880. aae-

tal oli Beetle juba 20 trükikoda, 1890.eeetel — 30 je 

1900. aaetel —- 44. Trüklkodede omanikeks olid nüüd valda-

vas eпевшееe eeetleeed, eajandi viimasest veerandlat pea

miselt ajaleheveljeendjed je raamatukaupmehed. Trükikodade 

arvulise keevuge keeenee ka nende tehniline taiuetemines 

trükikodade juuree rejeti litograaflaoeekonnad (esimesena 

Lindfors 1861), hiljem ka tsinkograefieoeekondi (esimesena 

Grenzetein 1893)» rakendati preesi kaivitamieeke aurujõudu 

(esimesena Lindfors 1878) jne. Bestikeelsete raamatute pee«-

taiseks trükikeskuseks oli Tartu, kus ilmus 47% kogu 19. sa

jandi teise poole eestikeelsest trükitoodangust.(Tallinnas 

33%). 

3. Sõne "kirjaetame"loodi allee 1880-ndatel aaetetel je 

esineb esmekordeelt A.Grenzeteini "Beeti sõnaraamatus*(1884). 

Kuni möödunud sajandi viimase veerandini kirjastasid 

raamatuid peamieelt trükikojad. Tehteemeteke eesti raamatu

te trükkel-kirjeetejeteke olid H.Laekmann ja Schnekenburg 
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Tartus, kelle "kulu ja kirjadega" llaus silmapaistev oss 

tolleaegsest eestikeelsest trükitoodangust: lluklrjsndust, 

õpikuid, praktilisi keeireematuid Jne. Samal ajal andis 

I.Bonni trükikoda Parnua valje rohkesti sentlmentaaleeld 

rahvaraamatuid, Tellinne trükikojad peamleelt vaimulikku 

kirjandust. Klrjaetaald ka kõik teleed trükikojad: Kureaeee-

ree G.Assafrey, Rakveres O.Kuhe, Vlljendle P.Feldt Jne. 

Sajandi vllmaeel veerendll hekkeeld kirjastama ka eeltöid, 

eeaoteae Beetl Kirjameeste Seltelge (eeut. 1872) ja Beetl 

öllõpllaate Seltelge (eeut. 1883), kee ome valjaendeid siis

ki ssgell veel trükikodadele klrjaetede endeid. 

19. eejandi neljandel veerendll leke kirjastamine trüki

kodade kaest jark-järgult üle raamatukeupmeeete katte. Sama-

aegeelt tolmue ege kirjeetuee je trükikoje taaeühinemlee 

proteese: reemetukeupmehed hekkeeld endele trüklkodeeid eoe-

tama. Selle perioodi tuntumateat raamatukeupmeeeteet-kirjee-

tejeteet nimetagem eiinkohel A.Buschi je K.Leurmenni Tallin-

nee, K.B.Soõti Je M.Henaennl Tartue, I.Brnet Rakveres, A.Sei

del be rgl Paldee, M.Podderlt (hiljem R.PÕdder) Harvae. Sajan

di lõppkümnendil klrjaetaald Juba peaeegu kõik reematukaup-

mehed, keda 1890.aeetel oli Beetle 59, 19o3. aaetal aga juba 

170. 

4. Kapitellemi perioodi eeeti raamatu tootmiet iaeloo-

mustab seega ettevõtete (trükikodade,kirjestueeride) arvu 

kiire kaev ja nende levimine euurteet linnadest veikeematee-

ee, eamuti aleviteeee. Bestikeelse reemetu tootjaks (kirjaa-

tejeka,trükikojeomenlkuke, trükitõõlieeke) sel eel perioodil 
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sakslase asemel juba eestlane lee. 

SCHHAKBBBURGI RAA MATUKAUBAHDUS UKUST 

TBGBVUSBST AASTATBL 1875—1884 

Ingrid Loosme 

1, 1875. e. algul oetie Riie kaupmehe ja trukikojaome-

niku C.B.H.Schnekenburgi vanem poeg Ludwig Heinrich Schna

kenburg (1849—1891) Tartue l.H.C.Glaeerile kuuluve kirjee-

tuse Je trükikoja ning uhendae eelie Riiee eeuve Schnaken-

burgi kirjeetuee je li to-tupogreeflege. L.H.Schnekenburg 

Jai elerne Rüge je Tartu ettevõtte arijuhike oli esimestel 

aastatel J.L.R.Bergmenn, a. 1877—1883 Bmil Prehee. Juba 

paari aaetege kujunes Schnekenburgi ettevõte Beeti kõige 

silmapaistvатаке reamatutootmiee keekueeke. 

2. Schnekenburgi kirjeetue eeue vaija andma senisest 

ulatuslikumaid je sisukemeid õpikuid, k5siraametuid, popu-

laarteeduelikke raamatuid jt. vaartteoeeid, mis laksid muu

gile ka suureme hinnaga. Nende kõrgehinnelieemete raamatute 

läbimüüki garanteerie euuree oeee kirjaetuee kooetõõ Besti 

Kirjsmeeste Seltsige. Teiselt poolt seetie kirjaatue üene 

rohkesti raamatuturule vaikeeid medelekvaliteediliei Jutu-

- jt. ajeviiteraametukesi, mis just odava hinna Ja sageli 

ka kõmulise pealkirjaga pidid ostjaid püüdma. Kirjastajale 

kindlustae kasumi nende kaelkirjade eeet maketud madal au-

torihonorar, reemetute suur tiraaž ja tavalieelt ka halb 

paber, mie tegi raamatu omahinne madalaks. Eestikeelsete 
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raamatute hindade skaala laienes tunduvalt. Schnekenburgi 

trükiste hinnad olid 3 kop. kuni 2 rbl. 50 kop. 

3* Ärihuvidega olid mõneti eeotud kirjastuse uudsed 

taotlused reemetute kujunduses. 1880. aaeteil ilmusid eeme-

kordeelt Basti raamatuturule odaved (16 Ja 20 kop. number) 

rehvereemetueeeried, mie köiteid oetjeid litograafiee teoe-

tetud värviliste piltkeentege. Mõned luulekogud eeedeti 

müügile perelleeleelt kahesuguses kujundusest odavate pa-

berkeentege rahvavelJeennetene Je vervilieee köidetud ilu-

veljaennetene, kusjuures viimeeed olid 2 - 3,5 korde kalli

mad, 

4. RaamatuKauplue Schnekenburgidel Tertue puudue. Trüki-

kojee (Suurturu Je Jaani tn. nurgal) müüdi eiieki kirjen

due t mitte einult hulgiviiei raemetukeupmeeetele, veid ka 

ükeikoetjeile. Peamisteks keuplueteke, kee väljaspool Tar

tut Schnekenburgi toodsngut levitaeid, olid Tellinnee Klu

ge je Strohei, Wasseimenni je А.В.Brandt! raamatupoed ning 

Äeftheli koloniaalkauplus, Viljendie müüs Schnekenburgi 

toodengut Karow, pärane Jecoby Je Go, Võrue M.PÕdder, Pai-

dee B.Linde, Valgas M.Rudolff. Kirjenduet eei Schnakenbur-

gilt osta ka tellimiee teel, eeetee oatusumma rahee või 

kirjemerkidee kirjastusse, kes postikulusid erveetemete 

raamatud tellijale koju eeetie. 

5. Võrreldee varasemate je teiete keeeeegeete eesti 

kirjeetejete je raamatukaupmeeetege oli Schnekenburgi in-

formatsioon ilmuvast eestikeelsest kirjsndusest laialdasem 
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ja operatiivsem. Kirjastus avaldas rohkesti kuulutusi, üle

vaateid, lühemaid või pikemaid nimestikke ja retsensioone 

ajakirjanduses, kalendrite jt. trükiste lõpulehekulgedel 

ja tagakaantel. Kirjastuskataloogides ja mujal reklaami

tekstis hakati korrektsemalt markima autorite, mugandajate 

ja tõlkijate nimesid, eneelkel Juhtudel toodi ara ka truki-

kordue. 1884.a. ilmus esimene snnoteerltud kirjastuskata-

loog. 

6. Raamatute kiirema läbimüügi huvides rakendaa Sch

nekenburgi kirjastus ka ebaausaid aeadusevsstaseid arivõt

teid. Raamatuid, mia kullalt kiireati ostjaid ei leidnud, 

aaadeti aastate mõõdudea muugile uuea kujunduses kssnte js 

tiitellehtedega ning võltsitud sunniaaatatega. Sagedamini 

seid Just odsvshinnslised suuretiraszilised ejeviitereeme-

tud oetjete petaiseks tundmatuseni muutunud välimuse, vahel 

ka hoople uue pealkirja. Kirjeetuee omavolilised aritrikid 

ei Jaanud eiieki saleduseks, ejeklrjendue aaua Schneken

burgi ssrjsme, kaitstes ostjate-lugejäte huve. 

LIIVIMAA ÜLDKASULIKU JA MAJANDUSLIKU SELTSI 

OSAST BBSTI KA LBNDRIKIRJANDUSBS 

Bndel Annua 

Liivimae uldkasulik js Majanduellk Seite elustas tege

vust 1796.8. Riise Bsltl kubermangude mõisnike põllumajen-

dusselteine. Viidi 1813. s. Tartusse. Seltsil on mõningaid 

teeneid eesti- ja lätikeelsete kalendrite ja raamatute val-

jaendmleel. 
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Esimene eeltei poolt valjaantud eestikeelne trukis oli 

örenziuse trükikoja 16o1.a. lõunamurdeline kalender, mille 

lisa on tõlgitud Riiaa ilmunud Mülleri saksakeelaest ka-

lendriat ja eisaldaa aaltai poolt ettevalmiatatud kirjuti

sed tapuvartest кludaine saamise, aedvilja kuivatamise, 

korvipunumise Ja kartuli- ning kapaakaavatuae kohta. 

Tõenaoliselt on ilmunud ka samasisuline raamat põhja

eesti keeles Gresseli kirjastusel 18o4.a. Kartulikasvatuse 

Ja tapuvarteat kiudaine valmistamise õpetus on ilmunud veel 

Gresseli 18o5.—18o6.s. kalendria. Minuthi 18o4.-l8o6.a. 

kalendria ilmus "LÜhhikenne õppe tue, kuide Innimenne akkili-

ee Surma- Ja mu hadde sees woib aidatud eada", mille on 

kirja pannud Riie eret J.H.Dyreen eeltei tellimiael. 

1837.—-1839.a. andia Seite omel kulul vaija Schünmanni 

trukikoje kelendrlt eeemargiga avaldada selles eriti pöllu-

mejenduslikke nõuendeid. Tegelikult eeltei poolt useldstud 

paetorid neid lootusi ei täitnud Ja selts endie kalendri 

valjeendmise üle Opetetud Basti Seltsile. 

" U U S  I L M "  1 9  1 7 .  A A S T A L  

Meelik Kehu 

1. Beeti töörahva haelekandja PÕhja-Ameerikas eje-

leht "Uue Ilm", mis oli hakanud ilmuma New Yorgie 19o9.a., 

aetus H.PÖÕgelmanni toimetueel 1917. aaetaeae üena lootue-

rikkelt, muuhulgae eeni euurlma tellijaakonnaga. Lehe val-

JaendJe, Ameerika Beeti Kirjaetuee Seltei (ABKS) Juhatue 

julges ette võtta katse lugejate Informatsioonitarbe ope-
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retiiveemeke rahuldamiseka ja pani "Uue Ilma" 5. veebruarist 

alates, esialgu kull ajutiselt, kole korda nadalee kaime. 

Blavnes eesti sotsislistlike orgenieeteioonide tegevue Amee-

rika ühendriikidee. 

2. Situatsioon Ameerika ühendriikide eeeti pagulaste 

hulgas ja järelikult ka "Uue Ilme" valjaandmises muutus jsr-

sult perset eede, kui Petrogradie puhkee 12. märtsil kodan-

lik-demokraatiik revolutsioon, mie viie tsarismi kukutamiee-

le. Venemaa, sealhulgee ke eesti poliitilistele põgenikele 

avanea võimalus kodumaale tagaeipoordumiseks. 4.aprillil 

teataski H.PÕögelmann enda ja mõne teise seltsimehe kavat-

euaeat kuu lõpul Beati poole teele asude. Badal hiljem esi

nes ts, Bestie revolutsiooni arengu huvisid eilmae pidedee, 

ettepanekuga lõpetada "Uue Ilma" valjaandmine, viia ledumie-

masin Beetiase ja asuda eeal toollelehe vaijaandmieele. Sel 

teel loodeti uhtlaei ara hoida ajalehe võimalik üleminek 

ideoloogilieelt ebakindlate või tõõlieliikumieele lauea vae

nulike ringkondade katte. 

3. Puhkee terav poleemika, mille kaigue "Uue Ilme* ee-

nise toimetaja ettepaneku väetu eetue velje hulk ühendriiki

de eesti töölisliikumise tegeleei, aga eamuti kodenliku Hew 

Yorgi Beeti Seltei ringkond, kes lootis ajalehte üle võtta. 

ABKS-i 15. aprilli peekooeoleku enamus pooldee revolutsioo

nilise tõölislehe valjaandmiat kodumaal ja "Uue Ilma" ilmu-

miae lõpetemiet. Oteuetati kuu aja jookeul korraldada klr-

jaetueeeltel liikmete hulgaa üldine haaletamine kahe reeo-

lutaiooni elueel. Heist esimene nagi ette "Uue Ilma" valje-
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andmise lõpetamist alates 1. Juunist, teine aga aoovitaa 

"Uue Ilma" valjaandmist jätkate nädalalehena ja ajaleht 

allee siis sulgeda, kui Beetle on tõõlleleht aeutatud Ja 

olud ühendriikidee eeda sulgemist nõuaved. (Bt Tallinnas 

oli juba kaks nädelat ilmunud boleevietllk päevaleht "Kiir", 

saadi te.ada allee mõne peeve päreet.) 

4. Kuu aega kestsid ägedad vaidlused koosolekutel ja 

"Uue Ilma" veergudel. 23. aprillil lahkue lew Yorgiet kodu

maale grupp juhtivaid seltsimehi (H.Poõgelmann, I.Jeneon 

Jt.). 27.aprillil hakkae "Uue Ilm* ilmuma taaa nädalalehena. 

Mai teleel poolel selgusid hääletamise tulemused: väikese 

ülekaalu said need, kes pooldasid ajalehe edaaiet valjaand

mist ühendriikidee. 

5. "Uue Ilm" jätkae eeega ilmumist, nüüd jube J. 

Palmeri tolmetueel. Mitmete eilmapaietvate kaastööliste 

lahkumine Ja majanduelikud raskused ei suutnud eiieki takis

tada "Uue Ilma" ilmumist. Bdasl polemiseeri tl veel ühes kü

simusest kas ühendada ABKS Ameerika Soteialietliku Partel 

Beetl Liiduga või mitte. Paljud pidaeid eeda vajalikuks 

ajalehe sotsialistliku suuna tugevdamiseks, kuid 1917.a. 

jäi kõik eiieki endiseks. 

6. "Uue Ilma" püsimajäämine 1917.a. kõigi raakuete 

kluete ja selle edaeiilmumlne kuni tänaeenl välja kinnitab, 

et objektiivselt oli oigue neil, kee tol ärevusrohkel keva

del aetueid välja Ameerika ühendriikide ja Kanada eeati töö

rahva häälekandja eällitamiae poolt, ühtlaei on selge seegi, 

H.Poogelmenn je tema mõttekaaslased lahtuald tunnustust 

17 



veerivast soovist aidata tõhuealt kaasa kodumaise eeati 

tõõliaperioodika väljeandmisele Ja revolutsiooniproteeesile 

üldse, tundmata eiieki tegelikku olukorde eõje ning keugue-

tege ereidetud Beetle, kue tõõliepeeveleht "Kiir" euutle 

korralikult ilmuma hekata. 

BBSTI KIRJANDUSE SBLTS AJAKIRJA "BBSTI KIRJANDUS" 

VÄLJAANDJANA 

Mari Kalvik 

Ajakiri aeetalj. 1?e7—19go, 

19o6. aastal hakkae J.Jogever valja andma kirjanduatee-

dueliku eieuga ajakirja "Beeti Kirjandue", mille tolmete-

miet Jatkae ke 19o7. aaatal. 

Kui Beeti Kirjanduee Seite aluetae ome tegevust, kinkie 

J.Jogever "Beeti Kirjanduse" veljeendmiee õigused Js ledu-

deeee jäänud ajakirje ekeemplarld seltsile. "Beeti Kirjan

dus" muudeti BKS-1 haelekandjake. Ajakirje valjaandmieeke 

mooduetati vaetav toimkond. Bsimeeeke tegevtoimetajaks oli 

J.Jogever (19o6—-19I0; 191>—"1915), kelle õlul laeue ajakir

je eleu eeet hooliteemine. 

Nagu BKS lee, nil kujunee ke te häälekendje teadusliku 

suunsga ajakirjaks. "Beeti kirjendueee" ilmus artikleid 

mitmelt teaduealalt. Keele teadueliku eieuga artikleid aval-

daeid ajakirjas tuntud keelemehed J.Aavik, J.Jogever, V. 

Grunthai, H.PÖld jt., ajaloo alalt V.Reimen, M.J.Bieen, 

A.Jurgenetein, M.Lipp je M.Kampmann. Avaldati ka rabvaluu-

lealaeeid uurlmuei, arvuetuei uute kirjendueteoete kohta 
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Ja ülevaateid ilmunud kirjandusest. 

Taaariajsl ilmus ajakirjast 11 köidet, aastail 1918/19 

koondköltena. Ajakirja tiraaž kõikus 1000 - 1500 eks. vahel. 

Igal aastal oldi aunnitud ajakirjale andma toetuei BKS-i 

poolt, eest trukitud eksemplarid Jäid tellimiate vähesuse 

tõttu lsttu seisma. 1916. aastsl tõusis tellijate arv esma-

kordselt nii kõrgele, et kuukirja ilmumine oli BKS-ile ka-

eulik. (1916.aastal oli ajakirje tiraaž 1000 ake., telli

jaid 820). Korduvalt püüti tellijate arvu tõeta ajelehtedee 

ja ajakirjadee ning BKS-i aastaraamatule tehteva reklaami 

abil, saadeti laieli ajekirje proovinumbreid, kooatati proe-

pekt ajakirje sleu Je edaepldiete kavatsuste tutvustamiseke. 

Peale tellimiate vaheeuee oli puudua ka kaaetõõet. Kaastöö

listele maketi honorare sõltuvalt sellest, kuidae "seltsi 

rehaline jõud lubab" (V .Reiman. "Besti Kirjandus" 1908, lk. 

8). Bsialgu maketi 2-3 kopikat ja 1913. aaetast aiatee 

paremete tööde eeet 4-5 kopiket rida. 

"Beeti Kirjenduee* hind oli kõikuv. J.Jõgeveri veljeen-

ded makeid ainult 30 kopikat. 1908. - 1915. aeetani oli aje

kirje aaetene tellimiehind poetiga katte toimetamieel 3 rbl. 

ja ilma poatikuludete 2 rbl. 50 kop. 1916. aaetal tõsteti 

ejekirje tellimiehind 3 rublele je 1917. aaetal 4 rublale 

aeetae. 

Ajeklrl aaetail 1920— 

"Besti Kirj andus" ilmus nagu varemgi kord kuus. Kuni 

1929. aesteni lasus ajakirja toimetamistöö tegevtoimetaja 

Siul. 
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Sieulleelt haaras ajakiri nelja ala: kirjanduateadus, 

ajalugu, keeleteadus ja rahvaluule. Kodulooalaseid Ja kunatl 

puudutavaid teemasid ensm ei käsitletud. 

Ajakirja tähtsamateks kaaaanneteks kujunesid "Besti raa

matute üldnimestik" (1924—1939) ja "Koidula kirjad omakaei-

le" (1926—1929). 

Kodanlikul ajal eal ajakiri toetuai kultuurkapitali 

eummadeat. Toetueest hoolimata pidi BKS kuukirjale pidevalt 

Juurde makema, sest tiraazid olid küllaltki euured (kõiku

sid 1200 - 2000 eka. vahel) ja tellimiate arv oli väike. 

Kõige vähem oli aastatellijaid 1921. aaetal — 247 (tiraaž 

2000), kõige enam oli neid 1929. aaetal— 652 (tiraez 

1000). 1928. aaetal oli tellimiehinneke 4 kr. aaetee. ük

siknumbreid müügile ei saadetud. 

20-ndate aastate lõpul tõeteti honorare. Hakatee 5-15 

senti reaet, euutie "Besti Kirjendue* henkida endale pare

maid artikleid. 

Aiaklrl aastail 1929—1940. 

3. veebruaril 1929. aastal asendati kuukirjatoimkond 

väikeemearvuliee toimetusega. Huud hakkas "Besti Kirjandu-

ee" kirjandusteadusliku osa eest hoolitseme Pr.Tuglas, rah

valuule eeet 0.Loorite (1931. a. eprilliet P.Ariete), kee-

leküeimueed lakeid lahendemleeke A.Saareete katte ja aje— 

looalaee kaaetõõ hindemine jäi H.Kruuei hooleke. Vaatuta-

vaks toimetajake jäi kuni 1934.a. deteembrikuuni J.V.Veeki, 

millal tema aeemele aeue toole BKS—i teeduelik sekretär 

D.Palgi. 1936. aastal laienee toimetue ühe liikme võrra, 
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eest rahvateaduse ala hakkaa Juhtima P.Linnus. 

30-ndail aaatail tegid ajakirjale kaestõõd Pr.Tuglas, 

G.Suite, H.Reudsepp, M.Silleote, Bd.Hubel, A.Adson, O.ür-

gart, B.Linde, V.Grunthel, A.Pelm, D.Palgi, A.Annist, A.Sss-

reste, J.Mägiste, P.Ariste, Bd.Laugaste, J.Silvet, V.Alttoa 

jt. juba tollel või tänepeeval tuntuks saanud kuituuri tege-

laaed, kirjanikud ja teadlased. Ajaklrjaa avaldati teadus

liku sisuga uurimuai, koostet! ilukirjsndust tutvustavaid 

aaetaülevaateid ning arvustati ilmunud kirj endue teoseid. 

Jatkue "Besti raamatute uidnimeetiku" valjaandmine ning 1938. 

aaetaet aiatee hakkae ajakirja lieena ilmuma "Raamatukogu". 

Kord kuue ilmuvele ajekirjale oli avatud ettetellimine. 

Aaetekeigu hind tellimisel oli 5 kr. Je broeeeritult 6 kr. 

Kuid aiatee 1929. aastast hakati ajekirje "Besti Kirjendue" 

muume ke ukeiknumbrite viiel, mille hind oli 50 eenti. 

30—ndail aaatail ilmuв "Beeti Kirjendue" veikeemee ek

semplaride arvus kui 20-ndail aaetail. Tiraaži kõikumine 

tolmus 1000 - 1400 eke. piires. Ajevehemikul 1929 - 1940 tõu

sis ejekirje tellijete srv, ulatudes 1936. aaetal 908-ni. 

Tellijate rohkue nimetatud aaetal oli tingitud Raamatuaaata 

mõjutustest. 

Keeetõõlietele maksis "Beeti Kirjendue" honoreri võrdle-

miei heeti. 1929. eaeteet aiatee maarati ajakirje rea hono-

rarike artiklite je arvuetuete eest 10 - 15 senti, erijuhtu

del kuni 20 senti. 1937. aastal tõsteti honorarimaara 2 sen

di võrra. 

Ajakiri "lesti Kirjandus" oli ka sel perioodil BKS-i 
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kulukamaid väljaandeid, mia sai ilmuda ainult riigilt saada* 

vate toetuste sbil. 

HARULDASED EESTIKEELSED RAAMATUD 

TRÖ TEADUSLIKUS RAAMATUKOGUS 

ВIna Hansson 

Tartu Riikliku ülikooli Teadusliku Raamatukogu kaelkir

jade ja haruldast« raamatute osakonnas slustati 1975.a. tööd 

eestikeelsete haruldaste raamatutega. Võttes aluseks raama

tute harulduse uha, ajalise printsiibi, selgitati välja ja 

eraldati kõik 1860.aaetani (incl.) ilmunud eeetikeeleed 

trukieed — 482 nime tuet 662 koites. Raamatud kataloogiti 

annoteeritud kirjega ja kooatati kronoloogiliselt järjesta

tud kartoteek. 

Raamatukogu juurdekasvupäevikute ja kinkeregistrite põh

jal selgus paljude raamatute sasbumistee raamatukokku. Suure 

ose moodustavad annetused osutustelt js isikutelt. Esimesed 

eestikeelsed raamatud saadi ennetusene jube 19. saj. algul. 

Raamatukogu vanimad eesti raamatud H.Stehli "Hand- und Heues-

buch..." (1632) je H.GÕsekeni «Manuduotio ad Linguam Oestho-

nicam..." (1660) annetas Antsle peetor P.G.Morite 1804.a. 

Mitmed 19. saj. alguse trükised andis üle ülikooli juureв 

aastail 1803—1826 töötanud tseneuurikomitee. 

Allee 1920. e. koondeti kõik eestikeelsed trükised, loo

di eestikeelsete reemetute osakond ja alustati kataloogi 

kooetemiet. 

Käsikirjade je haruldaste reemetute osakonda ereidetud 
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raamatutes leidub markmeid, templeid, omanikunimeeidv Va

nimad provenientsimärkmed pärineved 17. eejendiet. 

Võrdlemisel Schwabe kataloogiga (A.J.Schwabe. Chronolo

gisches Verzeichniss slier in der Bibliothek der gelehrten 

estnischen Gesellschaft sich befindenden estnischen Druck

schriften. Dorpet, 1867) eelgue, et eellee 1860. aaetani 

esita tud 1101 trükisest leidub ülikooli raama tukogue 448. 

Seevaetu puudub Schwebe kataloogie 112 trükist, mie ülikoo

li reamatukogue on olemss. 

ülikooli raametukogu heruldeeta reemetute kertoteegi 

võrdlemine BNSV TA F.B.Kreutzwaldi Dii. Kirjandusmuuseumi, 

BNSV TA Teadusliku Rssmstukogu ja P.R.Kreutzwaldi nim. BNSV 

Riikliku Raamatukogu kataloogidega näitas, et ülikooli raa

matukogus leidub kolm raamatut, mida nimetatud reamatukogu-

dee ei ole: kaks aabite-katekiemuet "ABD nink weikenne lug-

gomieee ramat Tarto ma rahwa tullus" (Tartu, Grenteiuee tr., 

1817) ja teine eama eieu Je pealkirjega, ilmunud Riies 

(MÕlleri tr., 1820); kolmaa "Ussowilli, ehk head kombed, 

mie peale uek eind sadab" (Tallinn, Dullo.tr., 1828). Vord-

lemiee käigus selgus nimetatud raamatukogudee säilinud mõ

ningate vanemate eeetikeeleete raamatute arv. Kõige vähem 

leidub F.W.Villmanni tõid, vähe on eäilinud P.Mazmteuffeli 

põhiteoet "Aiawite peergo walgussel* (1838) ja C.l.Preund-

lichi raamatukest "Siin on Magdeburg! linna hirmsast ärra-

rikkumisseet...* (1837). Seevaetu leidub igee nimetatud 

raamatukogue arvukalt J.W.L.Luce didaktiliee sisuga teoseid. 

Palju on eäilinud 19. eej. algul ilmunud eeeduete väljaan

deid. 

23 



TEADUSKIRJANDUS!? VALJAANDMISEST EESTIS 

1920. — 1930. AASTATEL 

Mare Lott 

Teaduekirjanduse kujunemine on lahutamatult seotud tea

dvae arenguga ning uka selle arengu oluliseBaid naitejald. 

Kuni XII sajandi teise pooleni eestlssed ise teadusegs 

tegelda ei asanud. Esimene huvipuhang eeati keele, rahva

luule jme. vastu ulatub kull UI sajandi algusesse, kuid 

on seotud Rosehplsnterl ning teiste ssksa rahvusest esto

fiilide tegevusegs. Nende töötulemused ilmusid "Beltrage-

de" lehekülgedel (1813—1830). Tartu ülikooli õppejõudu

deks eestlssed ei pääsenud. Tesduslikud seltsid kohspeal 

olid aakalaste kaes. Peamiselt keele- ja folklooriharraa-

tuse tahe all 1838. a. tegevust alustanud õpetatud Eesti 

Seltai kuuluaid estofiilide kõrval küll ka üksikud eestla

sed, kuid seltsi tegevus ksndus sajandi lõpupoole eeetivae-

nulikele radadele ning seltsi "Toimetused" (Verhandlungen), 

кце 1857—1861.a. ilmus "Kalevipoja" esitrükk, kujunesid 

üksnes balti-saksa teaduse avalduseks. 

Alles Eesti üliõpilaste Seltsi "Albumid" ja "Sirvilauad", 

milles sajandivahetusel aktiivselt tegeldi muinssvarade ko

gumise ja kultuuriloo küsimustega, Eesti Kirjanduse Seltsi 

(1907) ja Eesti Rehve Muuseumi Seltsi (1908) ssutsmlna loi 

kindlamad alused teaduellkuke uurimistööks ja teaduelika 

tööde trükis svsldamieeke. 
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XIX sajandi teise poola ja XX sajandi alguse eestlastest 

uurijste tood said ainult oaalt ilmuda kohalike organisat

sioonide väljaandel. Tunduv oaa nende toodanguat pidi olude 

sunnil leidma ilmumisvõimslusi väljaspool, eeskätt Venemaa 

suurematea keskustes — Peterburis, Moskvss js Kaaaania, 

kus ülikoolide juures oli eestlastest õppeJõudusid. Seila 

perioodi teaduskirjanduse üksikssjalikum uurimine eeldaks 

vältimatult ka eeati teadlastelt väljaspool ilmunud publi

ke tsioonide arvestamist* 

Oktoobrirevolutsioon vsbsstas eesti rahvusliku kultuuri 

ning tesduse balti-saksa ja tssristliku Venemaa kahekordse 

surve slt. Kogu koolisüsteemi ulatuses tolmus üleminek ees

ti õppekeelele. Tsrtu ülikoolist sel rahvuslik ülikool, kss-

vas eestlastest õppejõudude ja eeeti keele oeetähteue õppe

töös, kujunee välja rahvuslik intelligents. 

Kodanlik riik vajae teedust oma majanduslike js polii

tiliste positsioonide kindlustamiseks. See lõi avaramad või

malused uurimietooke, kuid toi keaea riikliku suuaamise, 

milleks rekendeti majanduelikke mõjutusvahendeid. 

Teaduslik tõõ keskendus Tartu ülikooli ja uurijate al

ga tueel asutatud akadeemilieteeee ühingutesse, mie andaid 

ka põhiosa teaduslikust kirjsndusest. 

Süstemaatilisem teaduskirjsnduse avaldamine algab 1920. 

aaatatel. Enamik uurimietulemuei avaldati kohapeal, kuid 

suur oaa teaduslikust kirjandusest jäi endiselt võõrkeel

seks, et laiendada eelle kaeutajeekonde ning Besti teaduet 

avaramalt tutvuetada. 
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1920. aastate lõpuks kujunes valje teaduskirjanduse 

valjaandmise süsteem. Kesksed uurimisasutused ja seltsid 

avaldasid oma tõid jatkvaljaannetena. ülikooli "Toimetuste* 

(Acta et Commentetiones...") kõrval ilmusid regulaarselt 

õpetatud Eesti Seltsi "Toimetused" ja •Aastaraamatud", Loo

dusuurijate Seltsi "Aastaraamatud" ja "Kesti Loodusteaduse 

Arhiiv" ("Archiv fur die Naturkunde Estlands"), Akadeemili

se Emakeele Seltsi, Akadeemilise Ajaloo Seltsi, Akadeemili

se Kirjendusühingu, Eesti Keele Arhiivi, Eesti Rahvaluule 

Arhiivi jpt. "Toimetused". Ligi pool (48,2%) teaduskirjan

dusest ilmus jatkvaljaannetena või seltside toimetusel il

muvates ajakirjades. Veiksemsd uurimisasutused ja seltsid, 

kel puudus võimalus iseseisvaks kirjastamiseks, avaldasid 

oma tõid kesksetes teaduslikes väljaannetes, mis ilmusid 

Tartu ülikooli, õpetatud Eesti Seltsi või Loodusuurijate 

Seltsi toimetusel. Hiljem telliti oma autorite töödest ara-

trükke, numereeriti ning ühendati seeriaks. Selliselt kuju

nenud seeriad andeid ülevaete uurimistegevusest ning võime1-

desid publikatsioonide vahe tuet. Sellege kaeves uhtlsei ве

ре ree tide hulk je oeatehtsue teaduskirjsnduse üldpildis. 

Teeduslike tööde veljeendmine oli kitse keeutejeskonne 

je sellest tulenevete üliveikeste tireazlde tõttu võimetu 

ilme riikliku toetuse te. Reguleerselt hakati toetusi seame 

1920. eeetete teisel poolel kultuurkepitali summedeet. Sel

lege keeenes ka kirjaetus tegevuse intensiivistumine. Kuigi 

summed polnud suured ja majanduskriisi aestail sageli soo

tuks kokku kuivasid, võimeldee see siiski ree teeduse sei

sukohalt oluliste tööde ilmumist, mis erilistel alustel 
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oleks ilmumata jäänud. Vähesed erakirjastuste valjaandel 

ilmunud teaduslikud tööd said 1lauda vaid kultuurkapitali 

või teadusasutuste dotatsiooniga. 

Kuna teaduslikus uurimistöös oli pearõhk asetatud nn. 

rahvuslike teaduste arendamisele, on 48,356 ilmunud teadus

likust kirjandusest humanitaaraladelt ja üksnes 15,6* loo

dusteaduse valdkonnast. 36,1% teaduskirjandusest moodusta

vad rakendusteadused, eeskätt põllumajandus, mida riikli

kult kõige enam toetati. 

1925.a. alates on teaduskirjanduse kasv proportsionaal

ne raamatutoodangu üldise kaevuga, moodustades püsivalt 

9-10% ilmunud nimetuste arvust ning 7-8% trükitoodangu üld

mahust. Teadusliku potentsiaali kaev avaldub uurimuslike 

tööde osatahtsuse suurenemises. 1938.a. ilmunud teadusli

kust kirjandusest on 74% uurimusliku sisuga. 

1920./193O. aastatel tekkinud ulatuslik teaduskirjandus 

on nii sisult kui ka trükitehniliselt ja kujunduslikult mit

meti vastuoluline. Kuid selle tundmine ja diferentseeritum 

käsitlemine tagab meie teaduse je tesdusliku raamatu järje

pidevuse mõistmise. Erialase teaduskirjanduse süvendatum 

uurimine vajaka edaepidi raamatuloolaste ja teadueloolaste 

ühistööd. 

KULTUURKAPITALI OSA KODANLIKU KESTI 

KIRJASTUSTEGEVUSES 

Aita Kraut 

Seati Kultuurkapitali eeedue võeti Riigikogu poolt vas

tu 1925. aastal. Kultuurkapital jagunee kuueks sihtkspita-
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like (kirjanduse, helikunsti, kujutava kunsti, näitekunsti, 

kehakultuuri ja ajakirjanduse)• Sihtkapitalideet oli kir

jes tue tegevusega kõige otsesemalt seotud kirjanduse siht— 

kapital. 

Kultuurkapitali tegevuses võib eristada kolme perioodi: 

j — kultuurkapitali loomisest kuni 1920/29« eelarveaastani» 

II — 1928/29 - 1934/35 ja III — 1934/35 - 1939/40. 

Kultuurkapitali tegevuse I perioodis lake kasutuskredii-

tide jagamisel ^ summast vabariigi valitsuse kasutusse, 

4/5 jaotamisele kuue eihtkapitali vahel, üldine hoiak kir-

jaetamiee toetamise suhtes polnud kuigi soodus. Kirjastusi 

käsitleti kui ärilisi ettevõtteid ja raamatut kui tavalist 

kaubaartiklit, mille tootmine peab andma kaeumit. Kui kir

janduse sihtkapital toetas peamiselt keele- ja kirjandustea-

duslike teoste väljaandmiat, siis teiste teadusalade publi

ke teioone toetati kultuurkapitali kodanliku valitsuse kasu •* 

tusas olevatest sumadest. Teised sihtkapitalid toetasid 

peamiselt oma ala perioodikavaljaandeid. Selle perioodi lõ

pust saab alguse meie põllumajandusliku kirjanduse toetamine. 

Steblilselt said sel perioodil toetuei Beeti Kirjanduse 

Selts, Akadeemiline Kirjandusuhing, Akadeemiline Ajaloo Selt» 

Kultuurkapitali toetusega aluataa eel perioodil kirjastus

tegevust ka Kesti Kirjanike Liit. 

Kultuurkapitali seaduse muutmine 1927/28. eelarveaastal 

tõi olulisi nihkeid ka kultuurkapitali summade kasutamisse. 

Alates sellest laks kodanliku valitsuse kasutusse 50% kul

tuurkapitali sissetulekuist, teine pool jai kuuele sihtkapi

talile jaotamiseks. Perioodi alguses kerkisid kirjastamisega 
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seotud probleemid üsna teravalt kultuurkapitali nõukogus 

päevakorrale. 1929« a. sügisel formuleeriti küll nõukogu 

põhimõttelised seisukohad raamatute kirjastamise küsimuses, 

kuid mingit kindlapiirilist tegevusprogrammi ellu rakendada 

ei suudetud. Niiteks kavatseti laene kirjastamiseks anda 

suurematele kirjastustele võimalikult odava protsendiga ja 

pikema aja peale. Rraktiliselt jSl see põhimõte paberile, 

sest vaatlusalusel perioodil kirjastustele laene enam ei 

antud. Seda oli tehtud kultuurkapitali tegevuse I perioodil, 

mil laenu said näiteks "Loodus", "Odamees" jt. Selle perioo

di iseloomulikuks jooneks on kuituurpropaganda fondi asuta

mine. Puht-teaduslike ja perioodikaväljaannete kõrval toeta

ti sel perioodil ka populaarteaduslike raamatute valjaand

mist (sari "Blav teadus" ja üksikud käsiraamatud). 

Pasistliku diktatuuri ajal toetused kirjastustegevuseks 

kahanesid. Trükitoodangu üle seati sisse senisest tugevam 

kontroll. 1935* aastast alates ei avaldatud trükis enam kul

tuurkapitali aastaaruandeid, "vaikiva oleku" tõttu ei Ilmu

nud kritiseerivaid artikleid kultuurkapitali kohta ka aja

kirjanduses. Endiselt toetati Õpetatud Eesti Seltai, Eesti

maa Kirjanduse ühingut, Eesti Neuroloogia Seltsi, Akadeemi

list Keemia Seltsi jt. teadusasutus!. Varasemate aastate 

eeskujul eraldati summasid ka kuituurpropaganda fondi. 

üheks esimeseks ja üsnagi stabiilseks toetusesaajaks oli 

Eesti Kirjanduse Selts, kelle kodu-uurimise toimkonna välja

andel ilmus trükist koguteos "Beati. Maateadusline, majan-

dusllne ja ajalooline kirjeldus". Peale selle ilmus BKS-i 
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väljaandel kultuurkapitalist saadud summade abiga veel mit

meid eeati raamatuid, kirjandust, keelt Ja kultuurilugu 

käsitlevaid teoseid (R. Antiku "Eesti raamatute üldnimes-

tik 1918-192)" 1931, A. Saareste "Eesti murdeatlas" 1938, 

Fr. Tuglase "Eesti Kirjameeste Selts" Jt.). 

Akadeemiline KirjandusÜhing oli ffics neist organisat

sioonidest, kellele määrati isegi kultuurkapitali lõpuperi

oodil kirjanduse sihtkapitalist toetusi, samal ajal kui tei

sed krediitide vähesuse tõttu neist ilma pidid Jääma. Toe

tusega kirjastati niisugused teosed nagu G. Suitsu "Lisandusi 

Kr. J. Petersoni tundmaõppimiseks" 1927, J. Semper! "Andr6 

Gide'i stiili struktuur" 1929 Jt. 

Kirjastamiseks said toetusi veel Akadeemiline Emakeele 

Selts (kes muude väljaannete kõrval sai mitmel korral ra

ha ka A. Saareste "Eesti mõistelise sõnaraamatu koostamiseks, 

milline jäi aga seltsi poolt välja andmata), Akadeemiline 

Ajaloo Selts (toetuse abiga ilmus näiteks "Eesti biograa

filine leksikon"), Eesti Rahva Muuseum (kirjaetas saadud 

toetustega oma aastaraamatuid Ja etnograafilisi monograa

fiaid), õpetatud Eesti Selts (toetusi saadi aastaraamatu

te, eesti filoloogia ja ajaloo aastaülevaadete, kirjade, 

toimetiste Jt. väljaannete tarbeks) Ja mitmed teised 

tolle aja seltsid, Ühingu* , asutused ja organisatsioonid. 

Suur osa oli kultuurkapitalil ka ajakirjanduse 

arengus. Toetust said "Looming", "Eesti Kirjandus", "Eest! 

"Keel", "Noorusmaa" Jt. Märkimist väärivad kirjastustele 
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"Loodus" Ja " Odamees" antud laenud ning toetused. 

Kultuurkapital toetas teatmeteoste ja teadusliku tööde 

kirjastamise kõrval ka muude alade väljaandeid. Nii nägi 

trükivalgust kultuurkapitalist saadud summadega meie tolle

aegne noodikirjandus Ja Eesti Lauljate Liidu "Muusikaleht" 

(helikunsti sihtkapitali vahendusel). Ka kunstialaseid trü

kiseid (peamiselt küll kunsti aastaraamatuid) anti mitmel 

korral välja kultuukapitali abiga. 

RAAMATUKUNSTNIK JA -UURIJA HANS TREUMANN 

Rudolf Põldmäe 

Hans Treumann sündis ?• mail 19o5 Tallinnas pagari po

jana, õppis 1912-1915 kohalikuS algkoolia Ja 1915-1922 

reaalkoolia. Isa haiguse tõttu ei saanud ta kooli lõpetada 

Ja pidi hakkama trükitööd õppima väikeses "Hansa trükikojas, 

kus omandas trükitöölise kutse ja töötaa 194o. aastani. 

Silmapaistva trükimeistrina kutsuti ta 19)8. a. trükitehni

liste eriainete õppejõuks Tallinna Trflkitööstuskooli ja 

Riigi Kunsttööstuskooli. 1940. a. valiti ta "Hansa" trükiko

ja tehniliaeka Juhatajaks, kuld peatselt kutsuti kirjastuse 

"Pedagoogiline Kirjandus" tehniliseks toimetajaks, samas 

ametis oli ta 1941-1944 "Eesti Kirjastuses". Alates 
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1944. a. aügieeet tõõtaa ta kirjaetueee "Ilukirjandua ja 

Kunet" tehnilia-kunatiliaa toimetajana ning tootmlaoaakonna 

juhatajana. Aiatee 1947.a. oll H.Treumann Tallinna Riikliku 

Tarbekunatl Inatltuudl (hiljem BKSV Riikliku Kunetiinetituu-

dl) graafika kateedrie tüpograafia eriala öppejõuka; talle 

omletati 1965.a. dotsendi kutee. Terviee halvenemiee tõttu 

laka ta 1971.a. penaionile ja aurl 1. mall 1974 lallinnaa. 

H.Treumann võttia 1930-ndail aaetail osa Tallinna Trüki-

tõöliate öhingu ja Tallinna Ajaloo Seltal tegevuaest, mie 

aratas tema huvi trükikunatl ja raamatuajaloo vaatu. Vanu 

köiteid uuridea sai ta kaaeoealiaeka Wanradti ja Koolil ka-

tekismuee avaatamieel. Treumann kujunes heaka paberieortide 

tundjaka ja koostae Tallinna paberivabrikutele nende sorti

de katalooge. Tema eeatvöttel trükiti "Hanea" trükikojaa 

mitmeid tolle aja kauneimad raamatud ("Tallinna raekoda", 

1935; H.Peetai "Mõnda ekaliibriaeat", 1937; "Vana Tallinn" 

I-IV, 1936—1940; "Vana Harva", 1939; "Agenda Parva", 1938; 

A.Tuulae "Hando Mugaato ekeliUa-leed", 1939 jt.). 1930-ndail 

aaetail hakkae H.Treumann kujundama ka kunstipäraseid bib

liofiilseid raamatuid. SÕjajargeetel aaatatel koostae H.Treu

mann tüpograafiliee õppematerjalina mõned pieltrukieed, mis 

hiljem koondaa teosesse "Tüpograafliine materjal" (1957, ai

nult 50 eks.). 

Pedagoogina õpe tea Treumann kõrgemaa õppeaeutuaee raama

tukujundust, polügraafiat, materjalide tehnoloogiat ja graa-

filiai stiile. Juhendades tulevaei raamatugraafikuid andis 

ta neile tugeva ettevalmietuae, mie on olulieelt edaei vii

nud eeeti raamatukultuuri. Ka tarbe- ja vabagraafikud ning 
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plakatistid on oaa saanud tema aajatundlikust õpetuaeat. 

Tallinna Riikliku Tarbekunati Inatituudi õppetrukikojaa jät

kas Traumann rariteeteete raamatute kujundamiat, kaautadea 

enamasti kunatiõpilaate illuatrataioone. Tekatideke on vali

tud eelkõige kaaaaegsete eesti prosaistide ja luuletajate 

teoseid. Seilas tegevuses tekkis 1950- ndate aastate II poo

lel vaheaeg, hiljem jatkua see uuesti aiatee 1961. aastast, 

sedapuhku Ininatiliselt kõrgemal tasemel. Erilise meisterlik

kusega on kujundatud kaabuaraamatud 25-50 eksemplaria. H. 

Traumanni kujundatud P.Tuglaaa "Meri" (1967) maeeitiraazia 

arataa ostjaskonnaa auurt elevuat. J.Qutenbergi 500-aaataae 

surmapaeva tahietamieeke kujundatud B.Fr.Daeveli ood "Guten

berg* (1969) tõi H.Treumannile rahvuavaheliael raamatuna!tu-

sel 1971.a. Moakvas diplomi; sama tunnustuse sai ta Leipzigi 

raamatunäitusel. 

Hoolimata erihariduae puudumiaest kujunes H.Treumanniat 

silmapaistev raamatuajaloo uurija. Ta aluatas luhiartiklita

ga 1930-ndail aaetail. Sõjajärgsetel aastatel hakkae ta Tar

bekunsti Instituudis plaaniliselt tegema teaduelikku tõõd ja 

esitaa iga aaeta mingi kaelkirja, mia on jaenud trükkimata. 

Tahtealm neiet on mahukas ksaikiri "Raamatukõitmiakunetiet 

Tallinnaa" (1955). Põhjaliku saksa keele ja vanade sriftide 

tundjana on H.Treumann hoolikalt kaeutanud vanemaid arhiivi

fonde ja toonud aealt rohkesti uusi andmeid eeeti raamatuaja

loo rikaatamieeke. Ta on avaetanud ka teiei uurimieallikaid 

(klišeed, trukipakud, arveraamatud jne.). Tema peamiseks uu— 

rlmlaobjektike kujunee Tallinna mitme sajandi ulatuaee ja 
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vaga laialdase temaatikaga. Tal jätkus harukordset püsivust 

suurte ainekogude läbitöötamiseks, mis nõudis palju aega ja 

vähendas uurija produktiivsust, kuid tõi esile täiesti uusi 

probleeme või andis lahendusi seni poolikult uuritud küsi

mustele. Tema uurimused on äärmiselt kokku surutud ja kül

lastunud faktilisest materjalist ning bibliograafilistest 

andmetest. 

H.Treumann! uurimistööde temaatiline ja ajaline ampluaa 

on lai ja mitmekülgne. See algab keskajast, käib läbi mitme 

sajandi ja jõuab olevikuni välja. Uurimused käsitlevad kesk

aegseid inkunaableid, Pirita ja dominikaanlaste kloostri 

raamatu- ja koolialast tegevust, XVI sajandi raamatut, selle 

köiteist ja kauplemist, 1VII sajandi kirjamehe 6.Mülleri elu 

ja tegevust, Tallinna trükikoda 1633. saatest alates, eesti

keelseid barokseid pulmalaule, kirikute raamatukogusid XVII 

sajandil jne. Treumann on XVIII ja UI sajandist uurinud Ees

timaa konsistooriumi kirjastuskassa tegevust, nende sajandite 

raamatute sünnilugusid, illustratsioone, tiraaže, muuki, ho

norare, autoreid jne. Viimaatel eluaastatel tegeles ta ka 

loodusteaduste, eriti astronoomia ajalooga. XIX sajandist 

uuris ta litograafia ajalugu ning eesti muuaika- ja teatri

kunsti algeid (C.Pr.Karell ja P.A.J.Steinsberg). Treumann ri

kastas ka Pr.R.Kreutzwaldi uurimist, tõi esile varasemad ees

ti graafikud J.R.Berendhoffi ja Bd.M.Jakobsoni ning avastas 

mitmete kirjanike autograafe ja pühendustekste. 

H.Treumann! uurimused ilmusid enamaati artiklitena aja

kirjades "Polügrafist". "Pilt ja Sõna", "Keel ja Kirjandus" 
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ning muudes valjsannetes. Kadunud uurija viimase soovi ko

heselt koostas nende ridade kirjutaja tema valitud toode 

kogumiku, mis peaks ilmuma eriraamatuna 1976. aastal, tä

histamaks tagantjarele ka eesti raamatu 450-aastast juube

lit. 

BBSTl RAAMATUKUNSTI ARENGUST JA PROBLEEMIDEST 

VIIMASEIL AASTAIL 

Rein Loodus 

Besti raamatugraafika põhilisi arengujooni alates 1960-

-ndate aastate lõpust: uue põlvkonna juurdetulek, assotsia-

tiivsuse süvenemine, kujundite ja pildistruktuuri keerulise-

maks muutumine, kunstipärase bibliofiilse raamatuviljolemise 

kasv, kaasaegsete kunstivoolude mõjud. 

Tanapaeva raamatukunsti ees seisvad probleemid: illust

reerimise küsimus, raamatu kui terviku konstrueerimine Jne. 

Lühiülevaade kaunimatest raamatutest, sealhulgas bibliofiil

setest valjaanoetest. Besti tanapaeva silmapaistvamad raama-

tukunetnikud-kujundajad ja illustraatorid. Nende looming ül

disemal foonil. 

IUJKIRJANDUSLIKU VÄLJAANDE LISADEST JA NENDE 

FUNKTSIOONIDEST 

Imbi Vesmes 

Kaasaegse rasuna tu teaduse üheks aktuaalseks uurimis

alaks on kujunenud raamatutüpoloogia küsimused. 

teaduslikel alustel väljatöötatud raamatutüpoloogiat 

vajavad otaeselt voi kaudselt mitmed raamatuga seotud alad: 
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kirjaetuetegevus, raame tuksubandus, reeme tue te tie tike, ree-

metukogundue kõigi ome eriharudega, bibliogreefie. 

Reemetutüpieeeringuks vejeliku tunnuetiku veljatõõta-

m\ne eeldeb raemetu etruktuuri kõigekülgset arveetemiat. 

Sisulise külje kõrvel on sealjuures olulised nn. lissd, 

mille erivormid, esitusleed je muud erijooned eõltuved ree

me tu lugejamaarengust je sotsieeleest funktsioonist. 

Teiselt poolt reemetulieed, nende olemeeolu, etruktuur 

je koostis on raametukoguhoidjele-bibliogreefile aluseks 

konkreetse kirjendueteose tüübi meeremieel. 

Kogu reemetuproduktsiooni ühtsesse teaduslikku tüpoloo

gia ekeemi kuulub ke ilukirjenduee veljeenne. 

Ilukirjanduse valjaande lieed on tekatilieed voi teet-

melised. Tekatiliateke lisadeks on ees- je jereleõned, teet-

meoaa moodustaved e) merkused je kommenteerid; b) kirjen-

duse nimestikud, registrid, loetelu jne. 

Ilukirjenduslike väljaannete teatmeosad on ühtlaei ise-

seisved nimeetikud, kuuludes eeIiistens olulise komponendi-

ne bibliogreefievaljaannete üldpilti. Nende kaeutärnist raa

matukogude teatmeteenistusea tuleks intensiivistada. 

SÕjajergee perioodi eeetikeeleetee ilukirjenduse välja

annetee eelneb teatmeose Ю5 raametul (4,2% nimetueteet), 

rõhuvee enemuees seostub teetmeoae elguparaee ilukirjanduse 

je folkloori veljeennetege. NSV Liidu rehvaete (kaeee erve-

tud ke vene) kirjenduee je tõlke teoste puhul kesutstekse 

teatmeosa üksnes erandjuhtumeil (üldreeglina eee puudub). 
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Ootuspäraselt esineb teatmeosa sagedamini "Teoste" 

või "Valitud teoste" väljaannetes. (O.Luts, Pr.R.Kreutz

wald, J .Liiv, J.Sutiste jt.) üksikteostest on bibliograa-

filise lisaga varustatud peamiselt kirjandusklassika val

jaanded (B.Peterson-Sargava, A.H.Tammsaare jt.) 

Ilukirjandualikes väljaannetes esinevate lisade, ees

kätt teatmeosade ligem analüüs naitab, et puuduvad kindlad 

teoreetilised alused nende kaautamiseks trükitöödes. Lisa

de kasutamine on suhteliselt Juhuslik, pole väljakujunenud 

stabiilseid mudeleid olulisematest kirjandusväljaannetest 

koos lisadega. 

Sellesuunaline uurimistöö peaks vaija töötama konkreet

sed soovitused teatmeosa koostamiseks ja kasutamiseks eri 

tüüpi ilukirjanduse väljaannetes. 
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