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Oktoober 1980 
V!:!&a lugupeetav kaasmaalane! 

Tahan Teid stldamest tänada Teie huvi ja kaasabi eest Eesti ajaloo 
teosele. Võtke vastu minu sUgav tänu ja lugupidamine. 

Hul on Ulimalt kahju,et raamatute v!ilj:1.saatmisel on tulnud pikem 
viivitus. Hul on olnud vM.ga suuri raskusi raamatute vM.ljalunastamise-
ga trUkikojast. Palun seda he;:-1tahtlikul t mõista,arvestades sellega, et 
mina pean alaliselt heitlema otse Uliinimlikkude raskustega. Sest mõtel
ge -- mina pean ju Üksipäini toime tulema ettevõttega,millega ei ole 
toime tuldud kogu meie omariikluse ajal,mil meil oli ju hulk teaduslikke 
jõude ja asutusi ja küllaldaselt ka majanduslikke võimalusi. 

Kuna selle teose k6ited jäid trUkikotta seisma mitmeks aastaks,ei 
olnud mul enam Uhtki teist teed kui teha suurt laenu. Mõtlesin F.R.Kreutz
waldile,kes riskis oma majakesega,et avaldada Kalevipoega,ja Jaan Jungi
le,kes riskis oma taluga,et trükkida esimest eesti arheoloogiat. Tehtud 
laenu tõttu hakkas nUUd ettevõte liikuma. K6ide IV,mis trÜkitud 1978, 
pHllses vi~maks valla,samuti k6ide V ( $ 16._50); k6ide VI ($ 16.50)on 
trükitud ja VII ($ 16._50) on ilmumise eel. Mis edasi saab,on teadmata. 
Pole sugugi võimatu,et minu peavari võib minna haamri alla. 

Vaatamata kÕikidele raskustele ja viivitustele rõõmustame,et meie 
kannatavale rahvale,rUüstatud ja paljaks r6Bvitud,on antud midagi,mida 
tema ammu juba oleks vM.Hrinud ja mida temalt keegi enam ei suuda Hra võtta. 

Teid tänades 

Teie 

\ >~; \;.~7 
Prof.A.VÕÕbus 



Prof. A. Võõbus 

Eesti ajaloo tähtsate ülesamete teenistuses 
ühenduses eesti ajalooteaduse monumentaalne, et kindlustada. mis sel <kujullklill vähestele ·tead-I 

tä.hitsate ;ülesannetega, on mu sü- eesti iseseisva ajaloouurimise po-j' lastJele on ootud, eemaile tkiskuda. 
damel midagi nõnda tungivat, et sit:siooni Jtaugema.ski tulevikus. Minu aviiiStustle tä:htsuse 'ja tea
pean seda jagama oma ikaasmaa- Oli veel !teisigi !k.aalut.I<usi. tt.ks dust edasi<Vüvate ürikutle :väärtu
lastega. neist oli veene, et !kodumaal kõr- se üle VÕib ju iga:Uk:s ise lugeda 

Pidades ülikoolides etteikandeid gema hariduse saanud põ·lv peab objektiivset hinnaJngut, antud 40 
meie rahva saa.truse üle, on mulle jätma järele oma pärandi enne suurima eksperdi poolt ltile maa
sageli esitilltud kiüsimus: Teie kõ- kui see on juba hilja. Põhjuseks i.lrma, mulle väljaantud püihendus
nelete oma rahvast iku.i. kultuur- on seel et ikodutmlal kasvanud teOses (A Tribute to Arthur Vöö
rahvast, kuid midagi ei ole teada põlvel, ikes tunneb oma elu ja olu- bus, LouvaiD ·1977). Selle rohikema. 
Teie mhva kultu'llllist ega. aja- sid, on sellised eelised, mis puu. tähelepanu, tänu ja <kuu.lsu5e 
loost. !Kas Teie rahval siis ajalugu duvad võõrsil kasvanud põlvel. 'asemel, mida ootama jäänud lei-

I ei olegi? Ma pean UtlBma, et mi- Need oo aga asendamatu väär:tu- 'ud, aarded ja uurimused mulle 
I nule on see läinud väga siigav~e sega eelised eesti ajalooteaduse oleks lisalks toonud ra.hvu:svaheii
südamesse. Olukord oli tõesti' rõ- viljelemisele, sest need teevad im- se teaduse awral foorumB; Vl&li- · 

· huv, mulle. isegi masendav. Iga- muunseks kõjgile sellele, mida :Jto-1 sm ma tohutult ve.evanöudva üleS- ' 
kord kUi ma raamatukogudes duatlaal !Praegu "ajaloo" nime alll' ande esitada meie väikse rahva 
uätm rii~itel ~f.stJe rahvaste 81ja- sundtöö korras fabritseeritakse. nJ.alugu võõrastele - sJt. ettev6t- ' 
loo teoseid sersmas reas, olen Immuunsuse puudumine, mille, te, mis 'küll, ma !kardan väga, suu-
l tundnud valusat torget südames: : nõrgestamiseks ja kaotamiseks I remale osale meie .ühlskonnas, ' 
Kus on meie ~va ajalugu? Kas selle mandri õhkkond töötab ! lm"> rahuldust leitwkse mujalt, I 

1 ~eie r~vas ei ole ~da ~u muutub ohtlikuks, sest sUs aja: I vist •küll,kui!P palju 1korda ei lähe. 
ara teemnud? Kas ent! selle Jär- loollste küsimuste käsitlemine' Kui vancouveri eestt ühiskond 

· jekorru:el •kannatus~~ri~il . e~ ei teeni enam ei eesti ajaloo kelle väga soe suhtumine ja abi~ ' 
j~le sell1Il~ u~ar~ Ja~~~e 1seg1 teadust ega meie ntbva~ valmid~ on mind jäidavalt tö,._ 
anaeksan~u? huve. nulikuks teinud. oma juhtkonna 

Ma ootasin, et ehk ometi keegi Häirivad nähted, mis ilmsilks .tu- kaudu pöördus illeskutsega ko-
. tunneb samuti ja on valmis seda levad näitavad et lka see kaalut- gu vaba maaOma kaaseestlaste 

1

1 k~~at ~esel~.~õt~?"· !kuna mul lus 0~ osutunud õigeks. Mu ette- poole, ei olnud sel kahjuks tu-
• ohd kaed lualt tööd täis, ka kodu- võttel on !kaugelt suurem m.issi- lemusl ... 
: maa ainestikus. Kuid oodata :0071 kui seda praegu võidakse ar- Teiseks ei ole ma. jäänud oota-
: enam ei saanud - oodatud oli vata. · ma, kas ja millal meie .ühiskond 

I juba isegi liiga kaua. Niipalju eesti ajaloo teose pro- nõnda .kaugele jõuab, et teha. neid 
rahvuslikult üUtäihtsaid ettevõtMul sai see selgeks: kui ma se- jekti tag~~~põhjast ja saamisloost. te"d . UI'EikS ülesanded 

da koonnat enesele ei võta, sUs ülesanne oli ju !kohutavalt suur l~d . e~ da ~ • ~ t nende 
kodumaal kasvanud põlvel see ja raske. Kui palju ·kordi olen ma 0 1 JU ?on . ungtv. ' e . 
k '"ll j""bk' t ta 1 . teostlliiDJSt et sa&l.Ud Jruidagt teha 

u aa 1 egema . pidanUd ängistuses enese t k.üs1- olenavaks i.lhiskonna &uhtumi- .. 
Nüüd mõeldes tagasi sellele ;üle ma, kuidas pean ma i.ilksilpäini tu- sest. TUli olla valmis neid hakata 

30 aasta, on mul rahuldustunne, lema toiime sellega, millega toime läbi viima omal jõul. Veel enam 
et ma nägin asju ette õieti. Kui ei ole tuldud omarHklwse ajal va- -kui korduvad katsed ·leida kir
ma ei.Dleks seda koormat enesele ba! •kodumaal, Jrus oli ju suur jastajat IUhtu.sid, ·kuna. 'ltirja.Sta
võtnud, siis <tõepoolest oleks see huNt teaduslik!ke' ·jõude, teaduslik- jate poolt nõutud ·lrohesed sisse:
ettevõte meie põlvel jääpudki te- ke asutusi ja 'küllalt majanduslik- maiksu suromad :käisid üle jõu, ei 

t , "-· . . . .. . ke võimalusi? Kuid ülesande tö- J"><><~u'"··'· 1• m:u·ud "l"" ·'-·' ·•·- k:ll'. j"' .. -gema a. vee. ~lSigl MJU nagm ma ."..., \AIA •u " '"'ut """" .... 

ette õieti. Arvestas.in sellega, et sidus ja tungirus ei jätnUd ühtki tuse mured ja .sellega kaasuvad 
meie vaenlane, lkes oma ohv-rite teist valilkut. loendamatud raskUlsed enesele 
ajalugu vrõltsib, h~ab sama te- Kui äärmiselt tungivad nood ko- wel Iisaikoormuseks võtta. 
g€ima ka meie rahv:a. ajalooga, su- hustused on mulle olnud, selle Nõnda <kaua lkui mul oli paLk 
rudes seda .oma haige ideoloogia üle laseme paaril flliktil kõneleda. ülikoolist, •katsin ma Wlud ja ta
kõverpeeglisse. Kõilk see ongi osu- üks on see, et ma olen !Pidanud susin .puudujäägid, ega haikanud 
tunud õigeks. Aga veel midagi nä- selleks tohutult aega võtma uuri- meie ühiskonda llülitama. Nüüd 
gin ma ette. Nimelt et see, miHeks mustest •käsikirjade ava.stuste ja nga erru minnes on töö jäbknmine 
ma hllik!ka.<>in varakult ettevalmis- tähtsate leidude alal vana Slilü.ria SE>..nisel ·kujul võima.tuiks muutu
tus! tegema, .peab meie rahva vä- kirjanduse- ja ikultuurlloo vald- nud. KAAlul on eriti eesti rahva 
ga ras,Jw oltllkorra rtõtt.u olell'Ila. konnas. Ei olnud •1terge end sel- aJaloo suurteose saatus: Studies ' 
suuremõõtmeUne .ja võimnlikult listest u:hvBitlevatest riklkustest, in the History of ,f!he Estonian 



People. Köited I--III <iidsetest !esile tooma veel teisi saavutusi, olu ci varja, vaid Seda sõmi.selgelt 1 
aegadest 1kuni möödunud sajandi mis teostatud eesti ajalooteaduse rõhutab. Selles on 32 köidet tea
lõpuni) on ilmunud 1969-1974. teenistuses, lootuses, et ehk need dust edasmivaid avastusi ja uu
Köide IV (ettevalmistns autonoo- äratavad lugejas klüsinnust,\.mille rimusi (seega ülepea ulatuslilruim 
miale) ilmus 1978, kuid selle väl- ees ole ise pidevalt seisnud: ikes ees>ti teaduslik seeria pag:uluses!), 
jalunastaanine on nõudnud ;palju meie õieÜ oleme ja mis on meie kui vääriline tunnistus eesti tea
aega. Muide. see annab vastuse kohustused vabaduses? duse pä.rimustele. Sellisena on 
sellele kurikuulsale root.si minist- Nimelt on veel,teisi tähtsaid et- seeria .pannud enesest kõnelema, 
riie, kes avalilrult deklareeris, et tevõtteid, mida ma olen pidanud sealjuures hoides elavana Tartu 
eesti rahvas ei olnud kultuurselt enesele võtma. Nendest pean ma ülilkooli teadusUlclte pärimusi ja 
ja Ülhiskondlikult valmis iseseis- main~ma teist, mis käsitleb Ta.r- mOOnUJ~es meie ~vale tehtud 
vusele. Ilus mõte on ;pandud lü- tu ülikooli tööd ja saavutusi illekohut. 
lruma, et minu 70 a. juubeli .puhul (The Department of Theology at Eraldi ~arja moodustab rida 
minu elutööd tähistada viisil, mis the University of Tartu, 1963). raamatuid ja esseesid, mis käsit
aitab mul V-ndat köidet ilmale Ma pidin end vabastama kohustu- l!evad meie raihva saatust karnmu
tuua ettetellijate-.tarvitajate abi- sest oma Alma Materi vastu,. kus nismi haardes Need on ühenduses 
ga. See köide viib ajaloo !käsitlust ma olen õppinud ja ika õpetahud. kommunismi ohu selgitamis-ega 
kuni VabadUSSIÕija l•õpuni. See on .On otse usJona.t.u, et soo on ojää- vabale maailmale. 
köide. mis peaiks olema a.kt,uaa]ne nud tänaseni ainsaks monograa- Mul on t:r.Wds teos meie rahva 
ka võõrastele selles mõttes, et see fiwks Tartu Viikooli saavutuste martJ!iüriumi :Uie (The Mattyrs in 
näitab kuidas eestlased toime tu- ,kohta vabas Eestis! Estonia). Ka seda ;UJesannet. tuli 
lid kommunismi ekspansiooniga. Kui Tantu VIikooli teenyJ.ine mul enesele võtta, sest mul on 

Köide VI on eriti tähtis, kuna rektor prof. J. Kõpp jõudis täht- lihtsa·lt talU~IDatu, et meie rahva 
see on pühendatud omariikluse sate juubeli te ·klünnisele, ja kee- kannatused, karjed ja oiged. ei i 
ajale ja seUe saavutustele. gi ei võtnud vaevaks selle suur- kajastu võõ:tilreelsetes .ajaloo::ibib--._ 

Kui on neid, •kes on valmis mulle mehe tähtpäevi tähistada akadee- liograafiates ja teadusUkus kir- : 
appi tulema, püüan ma seda köi- miliselt ra:hvusvahelise •tava koha- jandmres - olgugi, et oleme- -~-
det avaldada ES'ro sett, sus õli mul lihtsalt häbi, et 35 aastat elanud .pagulUses\ 

----~----~ deks. Veel on ees !köide VII (ko- meie ei suuda ,teha seda, mida te- Kõlk need teosed ja üritused · 
dumaa pruuni ja punase võimu hakse mujal .kultuurmaai1mas sel seisavad eesti ajalooteaduse 
haardes) ja viimaks VIII (eesti puhul. pakiliste ülesannete teenistuses, 
rahva killuke paguluses). Ma toimetasin ja avaldasin inspireeritud sügavamast aru-

See oleks küll !katastroof, ilrui kaks suurt (Charisteria J. Kõpp saamisest selle väärtkusest ja 
ettev>õte, mis on olnud väga, väga 1954) ja väärikat pühendus- vastutustundest. 
raske ja nõudnud tohutut a.ega, teost (Estonia Christiana, On endastmõistetav, et saavutu-
energiaJt ja tervist, peab jääma 1965) eesti ajaloo ainetel. et sed sellise ulatusega on nõudnud 

1 
:pooleli. eriti veel kui smtrem osa tähistada sene eesti suurmehe väga palju vaeva, ilrulu ja ohvreid. J 

sellest projeMis on juba teosta- elutööd ja päästa eesti akadee- Ma leian, et siis ikui on nõ:ndapal- : 
tud. Nüüd ~i ole teist teed kui milise pere au. ju teost8ltud tllksipäini sellest, mis 
a;pelleerida meie ühiskonna poole Mind on rõhunud see, et eesti oleks õieti pidanud olema kogu 
aidata ·kaasa, et see teos oleks teaduse kui sellise jatkumine pa- meie ühiSkonna !kohustuseks, ja 
igas lrodus, •kus elab teadli!kikms · g-lluses on liiga vä:he siLmapaistev seega seda kõike on tehtud iltogu 
meie !kohustustest meie rahva clnud V'ÕÕrastele, :kuna see on ha- meie· ühiskonna eest, süs .pealks 
vastu ja et seda talletata1kse raa- j juta tud, varjatud ja sulanud ko- olema !käesoleval a.pellil . veelgi 
matukogudesse, mida ma senini li halitkikude maade teadusse. Minu suurem momaJne õigus. 
olen teinud. . tunde :kohaselt ei saa see ik:Ull Kui meie miSkond seda soovib, 

Et kaalul on ää;rmiselt tähtis et- I vastata· kodumaal oleva rahva siis saab ometi !kord teoks, et 
tevõte, nimelt koduanaalt tulnud ootustele meie kultuurivõitlusest. meie rahva elu, püüdluste ja saa
põlvd lasuV'a a.jaloo ;pärandi Sellepärast a. 1951 mjasin ma -vutuste kohta on suurteos, mida 
päästmine. tahaks ma oma apelli teadusliku seeria (Papers of the meie rahva;s väärib ja ikiill ammu 
tella küll nõnda tungj,raJks kui iga- Estonian TheologicaJ. Society in olek..c; väärinud. 
nes võimalik. Selleks pean ma Exile, mis häbelikult oma päri:~ 

.; V e~ J._e4f·~ > 
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