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Jaan Sarv, üks Eesti ülikooli rajajaid

Terje Lõbu

Eestikeelse Tartu ülikooli loomise esimestel kuudel – 1918. aasta lõpust 
kuni 1919. aasta alguseni, mil Tartu olid vallutanud punaväed ja linnas 
võimutses Eesti Töörahva Kommuun – juhtis ja hoidis ülikooli Jaan 
Sarv (1877–1954). Sarv on tuntud eelkõige kui esimene eestlasest mate-
maatikaprofessor, kuid vähem oluline polnud tema tegevus ajal, mil 
kuraator Peeter Põld oli sunnitud Tartust eemal viibima. Tänu Sarve 
tasakaalukusele tegutses ülikool edasi nii, et pärast Tartu vabasta-
mist sai jätkata rahvusülikooli loomist.

Seni kooliõpetajana töötanud ja 20. detsembril 1918 kuraatoriüles-
anded oma õlule võtnud Jaan Sarv sai ülikooli hoidmisega hakkama. 
Akadeemilise töö kogemus Sarvel küll puudus, kuid elukogemust 
oli äsja 41-aastaseks saanud mehel piisavalt. 9. (21.) detsembril 1877. 
aastal Võrumaal Hargla kihelkonna Saru vallas sündinud talurent-
niku poeg alustas kooliteed kodukohas Saru ja Mõniste vallakoolides, 
jätkates õpinguid Marienburgi (Alūksne) õigeusu kirikukoolis, kuna 
Sarve vanemad ostsid Lätimaale Alūksne lähedale Mālupe valda talu. 
Lahtise pea, kuid kehvapoolse tervisega noormehe koolitee jätkus 
Treffneri gümnaasiumis. Sarv jõudis ometigi lõpetamiseni, enamasti 
küll iseseisva õppimise teel. 1899. aastal sai Sarvest Tartu ülikooli 
füüsika-matemaatikateaduskonna üliõpilane. Ta lõpetas mitme pausi 
järel 1907. aastal. Juba tudengipõlves teenis mitmekülgsete huvi-
dega noormees endale ülalpidamist tundide andmise ja ajakirjan-
duses populaarteaduslike artiklite avaldamisega. Püsivamaks tööko-
haks sai Sarvele õpetajaamet esimeses eestikeelses keskkoolis, Eesti 
Noorsoo Kasvatuse Seltsi tütarlastegümnaasiumis. Eestlannadele eesti 
keeles matemaatika ja füüsika õpetamisel kujunes Sarve huviks meie 
koolide hariduskorraldus ja õpetamise kaasajastamine. Ta kavatses 
oma silmaringi sel alal laiendada välismaal, kuid sattus ootamatult 
hoopis Tartu ülikooli kuraatori kohusetäitjaks. Ülikooli kuraatoril 
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Peeter Põllul tuli 1918. aasta detsembris punaväe lähenedes kiiresti 
endale asetäitja leida. Valik polnud kuigi suur, sest asetäitja tuli leida 
Tartus olevate inimeste seast. Tagasihoidliku loomuga Sarve valikul 
sai tõenäoliselt määravaks see, et Põld tundis teda hästi − olid nad 
ju aastaid kolleegid tütarlastegümnaasiumis. Sarv oli tuntud oma 
pahempoolsete vaadetega, kuid iseloomult arukas ja tasakaalukas 
ning sai läbi erinevate poliitiliste vaadetega inimestega.

Põllu ja tema asetäitjana Sarve kureeritavast ülikoolist pidi saama 
eestikeelne õppeasutus, aga õppetööga veel alustatud ei oldud. Kiiret 
lahendamist nõudsid nii majandus- kui ka personaliküsimused. Sarvel 
tuli hoolitseda ülikooli hoonete ja vara eest ning leida küttepuid 
ruumide kütmiseks. Et seda kõike korraldada, pidi ta suutma ülikooli 
teenistujad poliitilistest tõmbetuultest eemal hoida, sest punavõimude 
mõjul moodustati ka ülikoolis tööliste nõukogusid.

Eriti keeruliseks kujunes ausameelse Sarve jaoks juhtida ülikooli 
1919. aasta esimestel päevadel, mil Tartusse saabunud Eesti Töörahva 
Kommuuni hariduse ja kultuurivalitsuse komissar Artur Vallner 
määras Sarve Eesti Töörahva Kommuuni ülikooli juhiks. Sellele 
korraldusele vastu vaielda ei saanud. Sarve ülesanne oli koostada 
ülikooli eelarve ja Eesti Töörahva Kommuuni ülikooli põhikiri. Ajal, 
mil Tartus võimutses punane terror, oli humaanse ilmavaatega ja 
isepäi mõtlevale Sarvele ainus rahuldust pakkuv tegevus ülikooli 
põhikirja koostamine. Ehkki selle sõnastuses tuli kasutada väljendit 
Eesti Töörahva Kommuun, ei saa Sarve kirjutatut oma olemuselt 
pidada punaülikooli põhikirjaks. Kuigi Sarve kavandatud struktuuri 
järgi Tartu ülikool tööle ei hakanud, tundusid mitmed selle põhi-
mõtted hilisematele ülikooli tööle rakendajatele sümpaatsed. Näiteks 
oleks pidanud Tartu ülikoolis olema viis teaduskonda: matemaatika-
füüsika, astronoomia-geoloogia, bioloogia, sotsioloogia ja filosoofia, 
millele oleks lisandunud põllutöö, arstiteaduse, kasvatuse ja ühiste-
gevuse instituudid. Tuleb tunnustada Sarve vaeva ja mõtteid eesti-
keelse ülikooli tegevusaluste kokku kirjutamisel, sest tal polnud ju 
äsja loodud rahvusriigi ülikooli loomisel kusagilt eeskuju võtta.

1919. aasta jaanuari lõpul, kui Tartu vabastati punavägedest ning 
tagasi saabus ülikooli kuraator Põld, vabanes Sarv ametist, mis 
oli olnud tema loomusele vastukarva. Justkui lohutuseks ülikooli 
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hoidmise ja kaitsmise eest võõra võimu ajal võimaldati Sarvel teha 
juba aasta tagasi plaanitud õppereis Euroopasse, et tuua Tartusse 
välismaa hariduselu paremaid kogemusi. 1919. aasta märtsist augus-
tini istus Sarv Helsingi, Kopenhaageni ja Londoni raamatukogudes 
ning ahmis sealt uusi teadmisi.

1919. aasta suvel pärast kodumaale naasmist sai Sarvest matemaati-
kaprofessori kohusetäitja ja loodusteaduskonna dekaan. Neil kohtadel 
jätkas ta panustamist eestikeelse kõrghariduse loomisse. Alles pärast 
administratiivsetest ülesannetest vabanemist sai Sarv põhjaliku-
malt süüvida teadusse – seni oli matemaatikas tema energia kulunud 
eelkõige õpetamisele ja populariseerimisele. 1928. aastal valiti Sarv 
korraliseks professoriks ja 1931. aastal kaitses ta doktoritöö teemal 
„Geomeetria alused“. Matemaatikat õpetas Sarv Tartu ülikoolis kuni 
1951. aastani, mil siirdus pensionile. Jaan Sarv oli mees, kellele meeldis 
tulla välja omapäraste ideedega, kuid juhtivatest ametikohtadest 
püüdis ta kiiresti vabaneda, tuues ettekäändeks, et „monomahhi 
müts talle ei sobi“.

Kokkuvõte ÕES-i ja TÜM-i 5.12.2019 ühiskonverentsil „100 aastaga pärisorjusest 
emakeelse ülikoolini“ peetud ettekandest.
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19. sajandi ülikool kui 
seisuste sepikoda

University in the 19th century as a workshop of 
higher social ranks in estate society

Toomas Hiio

Tartu ülikooli ajalugu on eesti keeles käsitletud ennekõike ülikooli 
kui teadusliku uurimistöö ja õppeasutuse ajalugu. Samuti on uuritud 
ülikooli rolli eestlaste ja teiste Vene impeeriumi väikerahvaste rahvus-
liku liikumise aktivistide taimelavana või ka baltisaksa identiteedi 
tugisambana. Küllalt palju on tähelepanu pööratud Tartu ülikooli 
teadussidemetele ning ülikoolile kui ida ja lääne vahendajale. Niisa-
muti on palju uuritud Tartu üliõpilasorganisatsioonide ajalugu. Vähem 
on uurijate tähelepanu pälvinud Tartu ülikooli positsioon Vene riigi-
teenistuse süsteemis. Eriti 20. sajandi viimasest veerandist alates on 
uurimistöö raskuspunkti mõjutanud soov näidata tsaariaegse Tartu 
ülikooli eristaatust saksakeelse autonoomse ülikoolina, euroopa-
liku ülikoolina ning 1632. aastal asutatud rootsiaegse ülikooli pärija 
ja õigusjärglasena. Nii on ikka ja jälle trotsitud 1950. aastate sovet-
likku tõlgendust ülikooli ajaloost, mis taandas Tartu ülikooli üheks 
19. sajandi alguses asutatud Vene ülikooliks. Lisaks on ülikooli astu-
mise ja ülikoolis õppimise asised motiivid – saada diplom, astuda 
teenistusse ja teha karjääri – pidanud enamasti teed andma ülalni-
metatud ajenditele, mis tunduvadki õilsamad.

Venemaal ja mitmes 19. sajandi Saksa riigis, sealhulgas Preisimaal, 
käsitas riigivõim ülikooli kui asutust, mille roll oli riigile hädavaja-
like kvalifitseeritud ja kindlaksmääratud nõuetele vastavate spetsia-
listide ettevalmistamine. 19. sajandi esimesel veerandil seati peaaegu 
kõikjal sisse nõue, et ülikooli immatrikuleeritakse ainult klassikalise 
humanitaargümnaasiumi lõpetajaid ja ülikooli lõpetamiseks kehtes-
tati ranged (riigi)eksamid. Järgnes karjäär – Saksa riikides, aga eriti 
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ka Venemaal oli enamik ülikooliharidust eeldavaid ametikohti osa 
riigiteenistusest, mida võib mõneti võrrelda kaasaegse avaliku teenis-
tusega. Kõrgema taseme (siinses kontekstis kõrgharidust eeldava) 
riigiteenistuse karjääriastmestik, teenistusastmete tabel, sisaldas 
Venemaal 14 astet. Peale tavapärase riigiteenistuse ministeeriumites 
ja selle osakondades ning valitsusasutustes ja samuti omavalitsusasu-
tustes olid riigi- või sõjaväeteenistuses paljud arstid, gümnaasiumi- 
ja kreiskooliõpetajad, professorid, dotsendid, lektorid, hulk ülikooli-
ametnikke jpt. Oma karjäärisüsteem oli luteri jt protestantlike kirikute 
vaimulikel, kelle teenistus eeldas ilmaliku ülikooli haridust.

Ühiskonna arenemine nõudis 19. sajandil järjest rohkem kõrgelt 
kvalifitseeritud asjatundjaid, mida kesk- ja varauusaja tüüpi ülikool 
ei suutnud enam pakkuda. 18. sajandil võidukäiku teinud valgustus-
ideed nõudsid ühiskonna vaimse täiuslikkuse taotlemist ning haridus 
ja kõrgharidus olid selle osaks. Prantsuse revolutsiooni reformid ja 
veel rohkem sellele järgnenud Napoleoni edukad sõjakäigud ning 
ühiskondlikud uuendused sundisid reformidele ka tema vastased, 
„vanad“ Euroopa riigid. Napoleon lõpetas ligi 1000-aastase Saksa 
Rooma keisririigi, mille asemele astusid 19. sajandi kestel Austria(-
Ungari) ja ühendatud Saksa keisririik. Nendega võistlesid Venemaa 
ja kaks koloniaalimpeeriumi: Prantsusmaa ja Briti impeerium. Iga 
impeeriumi üks tugisambaid on bürokraatia – efektiivne ja valitse-
jale ustav ametnikkond suure riigi haldamiseks.

Seisusliku ühiskonna privilegeeritud seisused – aadel ja vaimu-
likkond – kiiresti kasvavat ametnikevajadust enam katta ei suutnud. 
Aadli pärusmaa oli õukonna- ja ohvitseriteenistus ning suurmaapi-
damine, vaimulike osaks aga hingehooldus. Alates keskaja lõpust oli 
valitseja sõltuvus (kõrg)aadlist pidevalt vähenenud, seda muuhulgas 
tänu sõjaväeteenistuse arengule rüütliväest palgasõdurite armeeks 
ja seejärel nekrutivõtmisega komplekteeritud regulaarväeni kuni 
lõpuks üldise sõjaväekohustuseni 19. sajandi Mandri-Euroopas. Kõik 
see nõudis raha, toimivat maksusüsteemi, aga ka majapidamiste ja 
elanike kokkulugemist – see tähendab bürokraatiat. Valitseja võim oli 
muutunud absoluutseks, mis 19. sajandi Euroopas pidi järk-järgult alla 
vanduma parlamentarismile ja asendus konstitutsioonilise monarhia 
või mõnikord isegi vabariigiga. Vene keisririik jäi kuni oma lõpuni 
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isevalitsuslikuks – isegi vaatamata 1906. aastast alates toiminud riigi-
duumale.

Venemaal, aga ka mujal Euroopas pakkus riigiteenistus silmanäh-
tavaid privileege. Sõjaväe- ja riigiteenistuses võis välja teenida aadli-
tiitli, nii eluaegse (nn isikliku) kui ka pärandatava. Kõrgema taseme 
riigiteenistuse teenistusastmestiku madalamatele astmetele pääsemine 
eeldas ülikooli lõpetamist, aga mis kõige tähtsam: ülikooli lõpetamine 
vabastas mittevabast ehk maksualusest seisusest (kas talupojaseisu-
sest või alamast linnaseisusest). Mida see tähendas, on demokraat-
liku ajastu inimesel juba raske mõista. Käegakatsutavamaks näiteks 
on vabastatus pearahamaksust, nekrutiks võtmise võimalusest ja 
peksukaristusest teatud süütegude korral. Kõrgema riigiteenistu-
sega kaasnes au ja prestiiž ning mitte vähem tähtsana ka riikliku 
pensioni õigus.

Neid asjaolusid arvestades on arusaadav, miks ülikool oli ahvatlev 
maksualustest seisustest pärit nupukamate poiste seas. Kuigi Nikolai 
I valitsusajal (1825–1855) piirati mittevabast seisusest noormeeste 
vastuvõtmist gümnaasiumidesse, osutus see rahvastiku kiire kasvu, 
ühiskonna sama kiire muutumise ja sellest tulenevate uute vaja-
duste tõttu teostamatuks. 1861. aastal kaotati Venemaal pärisorjus ja 
sajandi lõpuks oli suurem osa immatrikuleeritud üliõpilastest mitte-
vabast seisusest. Teiselt poolt tõi see kaasa vajaduse tõsta aadliseisuse 
latti, sest teenistuses saadud tiitliga mehi oli saanud liiga palju. See ei 
meeldinud näiteks põlisaadlile. Aadliseisusse pääsemist piirati 1845. ja 
1856. aastal. Kui varem kaasnes pärandatav aadlitiitel 8. teenistusast-
mega (kolleegiumiassessor), siis 1856. aastast alates alles 4. astmega 
(tegelik riiginõunik). Sõjaväes tõsteti pärandatava aadlitiitli latt 5. 
ehk polkovniku auastmeni. Juba 1832. aastal oli asutatud kolmas vaba 
seisus aadli ja vaimulike kõrval: pärandatava või eluaegse aukoda-
niku seisus. Sellest sai peale linnade eliidi ka haritlaste seisus Vene 
seisustesüsteemis – nüüdsest ei saanud enam iga kõrgema taseme 
riigiametnik isikliku aadli seisundit, kuid iga maksualusest seisun-
dist ülikoolilõpetaja arvati koos ülikooli lõpetamisega maksuvabasse 
eluaegse aukodaniku seisusesse.

Akadeemiline karjäär ülikoolis tähendas ka karjääri riigiteenis-
tuses. 19. sajandi teisel poolel sai ülikooli rektor ametiajaks tegeliku 
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riiginõuniku teenistusastme, mis vastas kindralmajorile sõjaväes. 
Korralised professorid olid 5. teenistusastmel (riiginõunik), erakor-
ralised 6. ja nii edasi. Ülikooli lõpetamine andis õiguse astuda riigi-
teenistusse 12. teenistusastmel, ülikooli lõpetamine kandidaadikraa-
diga 10., doktorikraad aga 8. teenistusastmel.

Riiklik eksamikorraldus kehtestati meditsiini valdkonnas alates 
1808. aastast, kõigil ülejäänud ülikoolis õpetatavatel erialadel 1819. 
aastal. Vene ülikoolide 1884. aasta üldpõhikirjaga asendati ülikooli 
lõpetamine (nn tegelik üliõpilane, grad. stud.) ja lõpetamine kandi-
daadikraadiga vastavalt 2. ja 1. järgu diplomiga. Tartu ülikool tegutses 
1865. aasta põhikirja järgi (mis pärast 1884. aastat küll mitmes punktis 
Vene ülikoolide üldpõhikirjaga vastavusse viidi) kuni Vene impee-
riumi ja koos sellega ka keiserliku ülikooli lõpuni 1918. aastal.

Kokkuvõte ÕES-i ja TÜM-i 5.12.2019 ühiskonverentsil „100 aastaga pärisorjusest 
emakeelse ülikoolini“ peetud ettekandest.

Ilmunud: Hiio, Toomas. 2020. 19. sajandi Tartu ülikool kui seisuste sepikoda: 
kõrghariduse ja ülikoolide asendist Vene seisuste ja riigiteenistuse korralduses. 
– Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi, XLVIII, 8–62.
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Majandus, perekond, sõbrad 
ja kultuurilised kavatsused 

1832. aasta Liivimaal. Ühe Karl 
Eduard von Lipharti (1808–1891) 
taasavastatud testamendi põhjal

Dorothee M. Goeze 

Ausgangspunkt des Vortrages am 11.9.2019 in der Gelehrten 
Estnischen Gesellschaft war ein Testament aus der bekannten livlän-
dischen Familie v. Liphart. Es stammte von dem wohl berühm-
testen Vertreter dieser Familie, Karl Eduard v. Liphart (1808–1891). 
Sein Name ist unverbrüchlich mit dem Namen Rathshof bei Dorpat 
verbunden, hatte doch schon Karl Eduards Großvater, Reinhold 
Wilhelm (1778–1853), begonnen, eine großartige, später einzigar-
tige Kunstsammlung zusammenzutragen und damit die Grundlage 
für den weithin bekannten „Musenhof“ zu schaffen.

Im Fokus steht Karl Eduard v. Liphart in jungen Jahren, nämlich 
im Alter von 24 Jahren. 1832 verfasste er ein Testament. Dieses 
Testament ist insofern „neuentdeckt“, als die Verfasserin dieses 
Bei trages dieses Testament 2018 zusammen mit anderen Urkunden 
und Schriftstücken vom derzeitigen Eigentümer Lawrence Bingen-
heimer-Emich aus San Rafael (Kalifornien) nach Deutschland 
bringen und in die Dokumentesammlung des Herder-Instituts 
Marburg übernehmen konnte. Das Dokument hatte seit 1919 den 
Weg aus Livland/Estland nach Deutschland (Bayern) und später 
dann nach Nordamerika genommen. Es war somit vielleicht der 
Familie bekannt, nicht aber der allgemeinen Forschung zugänglich.

Der junge Karl Eduard plante 1832 nach einem u. a. mit seinem 
Freund Woldemar Krüger (1807-1893) absolvierten Medizinstudium 
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zu einer größeren Bildungsreise aufzubrechen. Da er damals schon 
über ein beträchtliches persönliches Vermögen verfügte, wollte 
er im Falle seines Ablebens auf einer unwägbaren Reise dieses 
Vermögen in guten Händen wissen. So schreibt er im Vorwort zum 
Testament: „Da ich Endesunterschriebener ins Ausland, zur Fort-
setzung meiner Studien zu reisen gedenke, und die Zeit meiner 
Rückkehr nicht bestimmen kann; so halte ich mich verpflichtet, in 
Beziehung auf das Vermögen, welches ich der liebreichen Fürsorge 
meiner Großeltern verdanke, zum Besten der Meinigen und sonst 
mir werther Personen, so wie auch zum Behuf meiner Bibliothek, 
nachfolgende letztwillige Bestimmung zu treffen, für den Fall, daß 
ich ohne Leibes-Erben und ohne Hinterlassung abweichender Verfü-
gungen, nach dem Rathschlusse der Vorsehung, mit Tode abgehen 
sollte“ (DSHI 110 Liphart I Urk 28_1).

Im Testament ist das Vermögen aufgelistet: Dazu gehören zum 
einen akribisch benannte Geldwerte, zum anderen Immobilien, aber 
auch die vom Großvater Reinhold Wilhelm begonnene Bibliothek, 
in besonderer Weise jedoch die „Liphartsche“ Kunstsammlung mit 
Gemälden, Holzschnitten, Zeichnungen und Kupferstichen, die 
ebenfalls der Großvater initiiert hatte.

Es werden im Testament auch Personen genannt. Zum einen 
sind es Verwandte, von denen Karl Eduard etwas geerbt hatte. Von 
besonderem Wert sind die Namen der Personen, die Karl Eduard 
außer den eigenen Familienangehörigen durch sein Testament 
begünstigen wollte. Lebenslange Renten sollen z. B. erhalten: Ulrike 
Furtenbach, eine geborene v. Klot (1760–1835), die Karl Eduard im 
Testament seine Pflegemutter nennt; sie war mit dem österrei-
chischen Leutnant Georg Furtenbach verheiratet. Auch eine lebens-
lange Versorgung sollte Woldemar Friedrich Krüger erhalten. Mit 
diesem bekannten Landschaftsmaler, Portraitisten und Lithographen 
verband Karl Eduard schon seit gemeinsamen Kindertagen in 
Rathshof eine enge Freundschaft. Karl Eduard bedenkt aber z. B. 
auch seinen Diener ähnlicher Weise. Dies sind Entscheidungen 
Karl Eduards, die ganz auf seine Person bezogen waren. Sie sind 
vor dem Hintergrund seiner großen, auch schon den Zeitgenossen 
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bewussten Bedeutung und Bekanntheit als Kunstsammler, Mäzen 
und Wohltäter zu verstehen.

Der Text des Testaments umfasst insgesamt acht beschriebene 
Seiten im Format 22 x 36 cm. Sehr ausführlich beschreibt Karl 
Eduard den Gegenstand des Testaments, jedoch auch vielerlei 
Umstände, die er im Hinblick auf seine Entscheidungsfindung 
aus drücken möchte.

Während dieses Testament von 1832 aus der Situation der bevor-
stehenden Italien-Reise entstanden war, aber nie zur Anwendung 
kam, wurde im Vortrag auch kurz an ein „echtes“ Testament von 
1887 erinnert, das Karl Eduard mit 79 Jahren und vier Jahre vor 
seinem Tod in Florenz verfasste. Er hatte inzwischen (1839) eine 
Familie gegründet, hatte eigene Nachkommen und also Erben und 
war in den 1860-er Jahren endgültig nach Florenz übergesiedelt. 
Und er hatte noch einen zusätzlichen Grund, für den Fall seines 
Ablebens ein Testament zu verfassen: Durch den Tod seines älteren 
Bruders Gotthardt 1885 wurde er zum Fideikommiss-Inhaber. Was 
sich für Karl Eduard daraus ergab, regelte er in seinem Testament 
von 1887. So hat dieses Testament selbstverständlich einen ganz 
anderen Charakter als dasjenige, das er mit 24 Jahren schrieb. Nun 
konnte Karl Eduard nicht mehr nur von seinem eigenen persön-
lichen Vermögen ausgehen, sondern stand in der Verantwortung 
für das Vermögen der gesamten Familie. Wie aus zahlreichen seiner 
Briefe hervorgeht, die ebenfalls in der DSHI, der Dokumentesamm-
lung des Herder-Instituts Marburg, aufbewahrt werden, beschwört 
Karl Eduard auch in diesem Testament von 1887 die Verantwor-
tung der Familie als Ganzes gegenüber der Gesellschaft und dem 
politischen Leben ihrer Zeit.

Ausblick
Das nun der Forschung neu zugängliche Testament Karl Eduards von 
1832 kam zusammen mit knapp über dreißig anderen Schriftstücken 
2018 aus Kalifornien nach Marburg in die Dokumentesammlung des 
Herder-Instituts. In allen Dokumenten ist der Bezug zur Familie v. 
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Liphart und zu Rathshof gegeben. Dennoch scheinen diese Schrift-
stücke nicht aus einer einheitlichen Überlieferung zu stammen. Viel-
mehr gewinnt man den Eindruck, dass die meisten aus zwei, drei 
ursprünglichen Guts-Briefladen stammen, die durch die Schicksale 
des Liphartschen Archivs im 20. Jh. (Teilungen des ursprünglichen 
Bestandes, Verluste im Zweiten Weltkrieg, unsachgemäße Lage-
rungen) stark reduziert und deren Reste später mit einigen anderen 
Schriftstücken zusammengelegt und zu dem Konvolut wurden, 
das heute im Bestand „Familienarchiv Liphart“ in Marburg der 
For schung zur Verfügung steht. Der zeitliche Rahmen umfasst die 
Jahre 1728 bis 1833, mit einem späten zeitlichen Ausreißer von 1894.

Es geht in diesen Dokumenten um Angelegenheiten der Familie 
von Liphart. Im Einzelnen treten folgende Themenbereiche auf: 
Pachtvereinbarungen, Erbbegräbnis, Gläubigersachen, Branntwe-
insachen, Läuflingsangelegenheiten, Wohnhäuser in Dorpat und 
nicht zuletzt die Kunstsammlungen.

Das jetzt nach Marburg gekommene Konvolut ergänzt die bisher 
im Herder-Institut schon vorhandenen Teile des Familienarchivs 
Liphart (Archivsignatur: DSHI 110 Liphart) und erweitert damit 
unsere Kenntnis über diese Familie und die sozialen und wirtschaft-
lichen Verhältnisse im Kreis Dorpat im ausgehenden 18. und begin-
nenden 19. Jahrhundert. In der Dokumentesammlung des Herder-
Instituts gibt es zwei Teile des Familienarchivs, unterschieden nach 
den beiden Deposita-Gebern bzw. Eigentümern: „DSHI 110 Liphart 
I“ ist Eigentum von Herrn Lawrence Bingenheimer-Emich (San 
Rafael CA), „DSHI 110 Liphart II“ ist Eigentum von Herrn Michael 
v. Liphart aus dem Marburger Zweig der Familie. Selbstverständlich 
greifen die Inhalte beider Überlieferungen in einander, was zeigt, 
dass, nicht unbedingt aber, wie die Teilungen des Familien archivs 
vor dem Zweiten Weltkrieg vorgenommen wurden. Besonders 
erwähnenswert sind die Briefkonvolute an Karl Eduard in „DSHI 
110 Liphart II 2 und 3“, die Verzeichnisse der Kunstgegenstände 
im Zuge der Enteignung und des Abschieds der Familie aus ihrer 
Heimat 1919/1920 in „DSHI 110 Liphart II 7“ und auch die Akten, die 
die Liphartschen Immobilien betreffen in „DSHI 110 Liphart I 13“.
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Das 2018 von der Dokumentesammlung neu erworbene Konvolut 
wird derzeit bearbeitet. Es ist geplant, die darin enthaltenen 
Urkunden und Schriftstücke durch eine Regesten-Edition der inte-
ressierten Öffentlichkeit bekannt zu machen.

Otto-Heinrich Elias und Robert Schweitzer (Schriften der 
Baltischen Historischen Kommission, 13). Münster 2005, 457–466.

Ilmunud: Dorothee M. Goeze. 2016. Die Familie v. Liphart im Spiegel ihres 
Archivs im Herder-Institut Marburg. – Baltic Journal of Art History, 12, (2016), 
Autumn 2016, 61–72.

Dorothee M. Goeze. 2008. „Von der Pflicht, anregend, fördernd auf das geis-
tige Leben seiner Mitbürger einzuwirken“. Die Familie von Liphart im Spiegel 
ihres Archivs im Herder-Institut Marburg. – Jahrbuch des baltischen Deutsch-
tums 2009, Lüneburg 2008, Bd. 56 [2009], 72–82.

Dorothee M. Goeze. 2005.“Ich möchte meine Feder meinem lieben baltischen 
Vaterlande weihen“. Aus Briefen Georg Julius von Schultz-Bertrams and Karl 
Eduard von Liphart. – Buch und Bildung im Baltikum. Festschrift für Paul Kaeg-
bein zum 80. Geburtstag. Hg. v. Heinrich Bosse.

Kokkuvõte ÕES-i koosolekul 11.09.2019 peetud ettekandest.



184

Arno Rafael Cederberg 
– praostipojast Tartu 
ülikooli professoriks

Mihkel Truman

Õige pea pärast Eesti Vabariigi väljakuulutamist 24. veebruaril 1918 
tekkis eesti haritlastel ja poliitikutel idee rajada endise keiserliku 
Tartu ülikooli põhjal eestikeelne rahvusülikool, kus keskendutaks 
ühest küljest eestikeelse kõrghariduse andmisele, teisalt aga tööta-
taks välja eesti rahvusteadused.

1919. aasta kevadeks oli ülikooli taasavamise komisjon etteval-
mistustega nii kaugele jõudnud, et sama aasta sügisest oldi valmis 
ülikoolis õppe- ja teadustööga algust tegema. Paraku kerkis ühe kesk-
sema probleemina esile piisava ettevalmistusega õppejõudude leid-
mine. Kuna eestlasi oli keiserlikust ülikoolist eemale hoitud, oli 1918. 
aastani Tartu ülikoolis professoritena tööd leidnud vaid kolm eestlast, 
vähemalt kümmekond eesti õpetlast olid sunnitud rakendust leidma 
Venemaa ülikoolides.

Et rahvusülikooli avamist mitte edasi lükata, otsustati eestlastest 
vabadele ametikohtadele kutsuda välisprofessorid. Iseäranis sobivaiks 
peeti siinjuures soome teadlasi, kellega eestlastel olid 20. sajandi algul 
välja kujunenud küllaltki tihedad kontaktid. Nii andiski 1920. aastate 
esimesel poolel eesti ülikooli ja teaduse arengusse panuse kaheksa 
soome õppejõudu. Neist üks teenekamaid oli Eesti ja Põhjamaade 
ajaloo professor Arno Rafael Cederberg (1885–1948), kes töötas Tartu 
ülikoolis kõige kauem, aastatel 1919–1928.

Kuna Cederberg oli väga kogenud ka arhiivinduses, kaasati ta 
ülikoolitöö kõrvalt Eesti arhiivinduse ülesehitamisse ja Eesti Rahva 
Muuseumi kogude korrastamisse. Vaatamata suurele koormusele 
suutis ta küllaltki lühikese ajaga seada prioriteetsed sihid Eesti 
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ajalooteaduse ja sellest lähtuvalt ka ülikooli õppeprogrammi välja-
arendamiseks. Nimelt olid enne rahvusülikooli avamist Eesti ajalugu 
uurinud peamiselt baltisakslased, kelle huvid ja arusaamad ajaloos 
erinesid eestlaste omast tuntavalt.

Cederbergi arvates oli oluline panna rõhku Eesti ajaloo uurimisele 
Rootsi võimuperioodil 16.–18. sajandi alguseni, kuna senini oli see 
ajajärk võrreldes teiste ajalooperioodidega leidnud oluliselt vähem 
teaduslikku käsitlust. Töötades suve- ja talvevaheaegadel peami-
selt Soome ja Skandinaavia arhiivides, leidis ta hulga allikaid, mis 
võimaldas Rootsi aega Eestis lähemalt uurida. Suunates üliõpilasi just 
Eesti varauusajaga tegelema, kasvas sellest välja kümneid seminari-
töid ning kümmekond magistri- ja doktoritööd.

Cederbergi arvates ei olnud võimalik Eesti ajalooteadusele korra-
likku alust panna pelgalt ülikoolist lähtuva teadustööga. Just seepärast 
algatas ta praktiliselt kohe pärast Tartusse saabumist 1920. aasta algul 
esimese eesti Akadeemilise Ajaloo Seltsi asutamise, mille esialgne 
ülesanne pidi küll olema vaid üliõpilastes huvi tekitamine ajaloo ja 
eriti Eesti ajaloo vastu, ent tegelikkuses kujundati seltsist lühikese 
aja jooksul välja Eesti ajalooteaduse keskus.

Noori eesti ajaloolasi ja üliõpilasi kaasates alustas Cederberg regu-
laarseid ettekandekoosolekuid, kus tutvustasid oma uurimistule-
musi nii üliõpilased kui ka kogenud teadlased. 1922. aastast hakkas 
selts igal aastal 5–10 üliõpilasele andma stipendiumi, et nad võiksid 
suvevaheajal ettenähtud piirkonnas selle ajaloo kohta suulisi teateid 
koguda. Sellisel moel töötati kümmekonna aastaga läbi kogu Eesti.

1922. aastast hakkas Cederbergi juhitud Akadeemiline Ajaloo Selts 
välja andma neli korda aastas ilmuvat, Eesti esimest tõsisemat ajaloo-
teaduslikku ajakirja Ajalooline Ajakiri. Ajakirjas avaldati hulgaliselt 
teadusartikleid, publitseeriti olulisemaid arhiivileide, tutvustati Soome 
ja Skandinaavia väljapaistvamaid ajaloolasi ning arutleti ajalootea-
duslike üld- ja teoreetiliste küsimuste üle. Olulisel kohal olid ajakirjas 
ka teadustööde retsensioonid ja kirjandusülevaated.

Cederbergi koordineerimisel võeti ette veel mitu tööd, mis osutusid 
Eesti ajalooteaduse edasise arengu seisukohalt äärmiselt oluliseks. 
Nimelt koostati ja anti alates 1920. aastate keskpaigast Akadeemi-
lise Ajaloo Seltsi kaudu osade kaupa välja „Eesti ajaloo bibliograafia“ 
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ning „Eesti biograafiline leksikon“, peale selle ilmus toimetiste ja alli-
kapublikatsioonide sari. Samuti võeti just Cederbergi eestvedamisel 
kavva mastaapse „Eesti rahva ajaloo“ kirjutamine, millega tehti algust 
juba 1920. aastate lõpust.

Cederberg jõudis kaheksa ja poole aastaga Tartu ülikoolis töötades 
ära teha tohutu töö. Ta töötas Eesti ja Põhjamaade ajaloo uurimisel 
välja täiesti uue teadus- ja õppevaldkonna ning koolitas tervet 
plejaadi väljapaistvaid noori ajaloolasi (H. Sepp, H. Kruus, P. Trei-
berg (Tarvel), J. Vasar, E. Blumfeldt, A. Soom, O. Liiv, G. Rauch jne), 
kes jätkasid jõuliselt ja tulemuslikult õpetaja alustatud tööd. Lisaks 
andis ta määrava panuse Eesti arhiivinduse arengusse ja pani aluse 
nii Akadeemilisele Ajaloo Seltsile kui ka selle välja antavatele, Eesti 
ajalooteaduse seisukohalt üliolulistele väljaannetele.

Kokkuvõte ÕES-i koosolekul 23.10.2019 peetud ettekandest.

Ilmunud: Truman, Mihkel. 2019. Arno Rafael Cederberg Eesti Vabariigi Tartu 
Ülikooli õppejõuna. – Ajalooline Ajakiri, 2(168), 153–193.
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Julius Kaljuvee (Kalkun), Ivan 
Reinwald ja Kaali järve mõistatus

Julius Kaljuvee (Kalkun), Ivan Reinwald and  
the Mystery of the lake Kaali

Tõnu Viik

Kaali järv Saaremaal ja seitse ringikujulist auku diameetritega kuni 
8.5 meetrit järve lähedal hakkasid pakkuma uurijatele huvi peaaegu 
200 aastat tagasi. Järve ennast kirjeldas 1827. aastal estofiil Johann 
Wilhelm Ludwig von Luce.

Tegelikult oli ta tuttav selle looduse mõistatusega juba 1780. aastast, 
kusjuures tollal nimetas ta seda kohta Sall või Gute Sall, mis oli siis 
maanõunik von Güldenstubbe omandis olev mõis. Luce arvas, et 
kraater on tekkinud „maa-aluse tulega“ seotud plahvatusest. Ka teised 
uurijad, Ernst Reinhold von Hofmann ja Friedrich August Theodor 
Wangenheim von Qualen, olid samal seisukohal.

1919. aastal arvas geoloogia professor Otto von Linslow, et Kaali järv 
tekkis maa-aluse metaani plahvatusel, kusjuures metaan oli tekkinud 
orgaanilise aine – diktüoneema kildi – lagunemisel.

Ivan Reinwald kirjeldas 1928. aastal teistsuguseid Kaali järve tekki-
mise hüpoteese, nagu maapinna vajumine karstinähtuste tõttu, süga-
vates savikihtides toimunud vee neeldumine ja järgnev paisumine ja 
isegi inimtegevus linnuse ehitamise näol. Oli arutusel ka nn oruhü-
potees – järv tekkis pleistotseeniaegsel jääajal tekkinud hiiglasliku 
soolakuhila lahustumise tagajärjel. Kõik need hüpoteesid olid aktiiv-
selt arutluse all ka siis, kui Julius Kaljuvee oma seletusega esines.

Julius Osvald Jaan Kalkun (alates 1928 Kaljuvee) sündis 9. juulil 
(ukj) 1869. aastal Saru vallas, Võru maakonnas. Julius lõpetas pärast 
Saru vallakooli (1881) ka Võru kreiskooli (1886), saades samal aastal 
algkooliõpetaja kutse. Ta töötas õpetajana paljudes koolides nii Eestis 
kui ka Venemaal. Ajavahemikus 1910–1915 avaldas ta trükis oma õpiku 
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„Mineralogia käsiraamat“ ja sai loodusloo õpetaja kutse Tallinna 
Peetri Reaalkooli juures. Julius vahetas oma perekonnanime Kalkun 
Kaljuvee vastu 1928. aastal. Sügav huvi geoloogia vastu kestis kogu 
ta elu.

Lisaks juba nimetatule avaldas Julius Kaljuvee mitmeid raamatuid, 
mille hulgas oli erilise tähtsusega 1933. aastal ilmunud „Die Grossprob-
leme der Geologie“. Selles raamatus paneb ta kirja oma revolutsioo-
nilised mõtted seoses meteoriitide Maaga põrgete mõjuga ja muuseas 
võrdleb Kaali kraatrit kuulsa Canyon Diablo kraatriga Arizonas.

1919. aastal nimetati Julius Kaljuvee Esimese Eesti Õpetamise Kong-
ressi lektoriks ja seal ütles ta esimest korda välja hüpoteesi, et Kaali 
järv tekkis meteoriidi langemisel. Kuid esimene dokumentaalselt tões-
tatav avalikustamine toimus 1922. aastal Kaljuvee raamatu „Üldine 
geoloogia“ kaudu. Seal kirja pandud lakoonilisel märkusel oli väga 
suur tähtsus, sest 1927. aastal alustati Kaali järve piirkonna geoloo-
gilisi uuringuid Peterburis sündinud ja seal hariduse saanud eesti 
geoloogi Ivan Reinwaldi juhtimisel. Eestisse opteerununa alustas ta 
Kaali kraatri uurimist ja leidis 1937. aastal meteoorse raua kilde Kaali 
kraatritest. See oli tegelikult esimese meteoriidikraatri avastamise 
lugu Euroopas. Seega osutus Kaljuvee hüpotees tõeseks.

Kokkuvõte ÕES-i koosolekul 9.10.2019 peetud ettekandest.

Ilmunud: Viik, Tõnu. 2018. Julius Kaljuvee, Ivan Reinwald ja Kaali järve mõis-
tatuse lahendamine. – Horisont, 6, 48–52.
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Põhiõiguste genees Eesti 
eelpõhiseadustes ja esimeses 

pärispõhiseaduses
Development of fundamental rights provisions  

in Estonia’s preliminary constitution  
and the first constitution

Hannes Vallikivi

Kolm tähtsamat riigiõiguslikku akti Eesti Vabariigi alguspäevil olid 
24. veebruari 1918. aasta iseseisvusmanifest, valitsemise ajutine kord 
(ehk ajutine põhiseadus), mille võttis 4. juunil 1919 vastu Asutav Kogu, 
ning 15. juunil 1920 samas vastu võetud Eesti esimene põhiseadus.

Juba iseseisvusmanifestiga lubati tagada kõigile kodanikele võrdne 
kohtlemine, isiklikud ja poliitilised vabadused ning kultuuriauto-
noomia vähemusrahvustele. Ajutisse põhiseadusesse lisati peamiselt 
vasakpoolsete saadikute nõudmisel kodanikuõiguste deklaratsioon 
(lühike põhiõiguste kataloog, mida saadikud ise pidasid pigem polii-
tiliseks programmiks kui kodanikele konkreetseid juriidilisi õigusi 
andvaks seaduseks). Selles deklareeriti peale võrdsuse ning isiklike ja 
poliitiliste vabaduste tagamise kodanike õigusi haridusele ja sotsiaal-
sele kaitsele. 1919. aasta kevadel ajutise põhiseaduse üle peetud vaid-
lustest puudutas suur osa just seisuste kaotamise, hariduse, eraomandi 
ja ettevõtlusvabaduse kaitse ning sotsiaalse kaitsega seotud põhiõi-
gusi (hinnanguliselt umbes üks kolmandik aruteludele kulunud ajast; 
ülejäänud aeg puudutas vastavalt valitsemise korraldust ja vähemus-
rahvuste õigusi).

Oluliselt pikemas ja põhjalikumalt läbi töötatud põhiseaduse eelnõus 
põhiõiguste (2.) peatükk Jüri Uluotsa esimese projektiga võrreldes 
väga palju ei muutunud. Eraomandi kaitse kõige põletavam küsimus 
oli vastuse saanud maaseaduse vastuvõtmisega 1919. aasta oktoobris. 
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Rahvasaadikute vaidluste raskuspunkt nihkus kodanike õigustelt 
võimude tasakaalu, presidendiinstitutsiooni jm valitsemiskorra küsi-
mustele.

19. sajandil oli välja kujunenud põhiseaduste ja neis sisalduvate 
kodanikuõiguste üsna tüüpiline koosseis (nt Belgia 1831. aasta, Prei-
simaa 1950. aasta, Jaapani 1889. aasta konstitutsioonid ning Austria 
1867. aasta kodanikuõiguste põhiseadus). Vene keisririigi 1906. aasta 
põhiseadus ning Soome 1919. aasta põhiseadus järgisid sama mudelit. 
Seevastu Saksamaa 1919. aasta nn Weimari konstitutsioon ja mõned 
kuud enne Eestit vastu võetud Tšehhoslovakkia konstitutsioon olid 
teistsuguse lähenemisega (põhiõiguste kataloog paiknes konstitut-
siooni lõpus ja oli mahukam). Kõik loetletud põhiseadused, neile 
lisaks Šveitsi liidupõhiseadus ja kantonite (nt Berni) põhiseadused, 
omasid otsesemat või kaudsemat mõju Eesti põhiseaduse 2. peatüki 
sõnastustele.

Põhiseaduse väljatöötamisse välisekspertide kaasamise kohta kirja-
likes materjalides tõendeid ei leidu. Põhiseaduskomisjonile püüti 
muretseda õigus- ja riigiteoreetilist kirjandust, aga raamatuostud äsja 
asutatud riigiraamatukokku toimusid hiljem ja tõenäoliselt tarvitasid 
saadikud hoopis isiklikke raamatukogusid. Põhiseaduse loojate sõna-
võttudes viidati riigi- ja õigusteaduslikele teooriatele, ka konkreet-
setele teoreetikutele ja riigimeestele (nt Montesquieu’le, Rousseau’le, 
Charles Fourier’le, Louis Blancile, Walther Rathenaule, Otto Baue-
rile, Woodrow Wilsonile ja David Lloyd George’ile). Jääb mulje, et 
üsna hästi tunti olukorda ja riigiõiguslike küsimuste lahendusi teistes 
riikides. Konkurentsitult kõige rohkem osutati Šveitsile, sageli mainiti 
veel Prantsusmaad, Ameerika Ühendriike, Inglismaad ja Saksamaad. 
Teisi riike toodi eeskujuks peamiselt valitsemiskorrast, riigikaitsest 
jm, mitte aga põhiõigustest rääkides. Venemaa tuli jutuks enamasti 
kodanike kohtlemise negatiivse eeskujuna. Arutelude sisu ja toona 
väga värskete Weimari ja Soome põhiseaduste ilmne mõju põhisea-
duse tekstile annab tunnistust põhiseaduse loojate laiast silmarin-
gist, heast informeeritusest ja info kiirest liikumisest.

Asutava Kogu 120 saadikut ei panustanud põhiseaduse tekkimisse 
võrdsel määral. Peale ajutise põhiseaduse ja põhiseaduskomisjoni liik-
mete ning täiskogul aktiivselt osalenud saadikute olid põhiseaduse 
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(ja selle 2. peatüki) koostajate seas veel peaministrid Strandman ja 
Tõnisson, kohtuminister Jaakson, samuti riigikohtunikud ja veel 
mõni kohtunik, kes võtsid aktiivselt osa aruteludest või kommen-
teerisid põhiseaduse eelnõu. Kokku oli põhiõiguste peatüki koosta-
misse aktiivselt panustanud poliitikuid ja ametnikke 30–40 inimest. 
Nendest suur osa olid juristiharidusega ning hariduse saanud peami-
selt Tartu ja Peterburi ülikoolidest 19. sajandi viimasest kümnendist 
Esimese maailmasõjani. Põhiõiguste tekke ja laiemalt Eesti riigiõiguse 
arengute paremaks mõistmiseks tasub edaspidi põhjalikumalt uurida 
riigiõiguse, samuti õigus- ja majandusteooria õpetust neis ülikoolides.

Kokkuvõte ÕES-i koosolekul 6.11.2019 peetud ettekandest.

Ilmunud: Vallikivi, Hannes. 2019. Kodanikuõiguste peatükk Eesti 1919. aasta 
ajutises põhiseaduses. – Ajalooline Ajakiri, 3/4, 293–330.

Vallikivi, Hannes. 2020. Põhiõiguste peatükk Eesti 1920. aasta põhiseaduses. 
– Riigiõiguse aastaraamat 2020, 32–61.
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Towards the national university 
in Latvia: higher education 
and research in late 19th and 

early 20th century Latvia

Andris Šnē

In 1919, there were several important cultural and research institutions 
established in recently proclaimed independent Republic of Latvia, 
including also the first university – the Latvian Highschool. But 
the beginnings of research and higher education on the territory of 
present-day Latvia go back to the 19th century, when some important 
public scientific societies were actively working there (for example, 
the Society of Literature and Arts of Couronia, founded in 1815) and 
the first technical highschool, Riga Polytechnicum, was opened in 
Riga in 1862. This technical university, which was the first higher 
educational establishment in Latvia, was initially based on private 
initiative and resources. Professors and lecturers from Central and 
Western European countries were working there, conducting lectures 
and research in German. In the wake of the Russification policy of the 
Russian Empire, the Polytechnicum was included in state educational 
system as the Polytechnical Institute of Riga (in 1896) with the major 
instruction language now being Russian. The Polytechnical Institute 
realised study programs in agriculture, natural sciences, engineering, 
commerce, architecture, etc, providing specialists of those fields for 
both the Baltic provinces and other regions of the Russian Empire. 
Several world-renowned researchers had worked in the Institute too, 
contributing to its recognition and reputation in Europe.

Following the beginning of the First World War, the valuable equip-
ment of the Institute and its staff was evacuated to Russia, and only 
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partly it was repatriated back to Latvia in the 1920’s. It was among 
the exile Latvian organisations in Moscow, Petrograd and Tartu 
during the 1916–1917 when the need for Latvian national university 
was acknowledged and the first draft projects of this university were 
developed. It appeared possible to implement these ideas only in 1919, 
despite the troubling periods of the Latvian War of Independence. 
So, after very intense organisational work (that faced a lot of chal-
lenges, such as a shortage of educational materials, a limited number 
of professors and rooms with appropriate equipment, etc), September 
28, 1919, was announced as official day of the beginning of studies in 
the Latvian Highschool which some years later changed its name to 
the University of Latvia.

Kokkuvõte ÕES-i ja TÜM-i  5.12.2019 ühiskonverentsil „100 aastaga pärisorjusest 
emakeelse ülikoolini“ peetud ettekandest.


