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avaldasime riigiarhiivi dokumendid

–

juuni-

tuletatakse. Andres Anvelt nimetab ennast

ohvriks, küll koolivägivalla, küll ajakirjandu-

I sekretärile

toimikud. Ise ei julge nad vaatama minna,

sm

Karl Särele päev pärast

meeldi arhiivid ja

on

korda saatnud,

järsku tuleb veel hullemat välja, kui esivanemad

mõrtsukas) nimetas

ja taha. Kui keegi teine arhiivis käib ja valed

(töö)aruandes

oma

ta-

kodust „igaveseks ajaks igavesti” Sibe-

Hendrik Allik, EK(b)P

on

rääkinud, sest vale käis ka kodus ette

lagedale tulevad, ollakse väga kuri, mis

Niikaua
endale

kuni

punaste järeltulijad pole

selgeks teinud ja aru saanud,

Keskkomitee liige, nuriseb omakäeliselt kirju-

kannatusi nende eellased

tatud aruandes väheste punaarmeelaste üle,

põhjustanud, pole

on

milliseid

meie inimestele

neid võimalik

usaldada,

kohtadele sättida. Olen kuul-

kes talle ülevalt poolt „töö” korraldamiseks

ega

kõrgetele

saadeti, mistõttu tal tuli nüüd selgitada

nud

kõiksugu õigustusi:

oma

ta

torgib, mis ta kiusab.

risse orjusesse ta siis koos omasugustega
korraldas. Seesama

emaisavanaisa oli

ülemusele, miksta ei saanud „plaani” täitaja

naiivne, lapsik, sinisilmne. Kuid need „naiiv-

kindlasti olemas ülekaalukas avalik huvi.

miks hulk eestlasi jäi välja saatmata (ette oli

sed”

Polegi väga ammu, kuskil 1990ndate

nähtud 741, saadeti aga 84 vähem). Seesa-

saatnud!

päraselt sünnijärgne kodakondsus või mitte,
on

suur

sekretär, Alfred Stamm (ka hävituspataljoni

oma

õigus-

–

mida nende esivanemad

luperemehi „ollusteks”, kelle väljasaatmist

on

ja kius.

Punaste järeltulijatele ei

Virumaa partorg, EK(b)P Virumaa Komitee

Selle vastu, kas Andres Anveltil

kannatamine

se

ded, mis olid saadetud EK(b)P Keskkomitee

„küüditamistööd” 15.–16. juunil 1941.

Avalikkuse huvi

ainult üks

küüditajate „täiesti salajased” (töö)aruan-

algul, kui veel elusolevad punased riigikuku-

ma

tajad ja küüditajad TVs endale tuhka pähe

esines 1990ndatel kui

raputasid: „Meie olime samuti Stalini terrori

ohver, kuid

ohvrid, mind pandi 1950. aastal aastaks

küüditajatööst!

vangi” (Hendrik Allik). Kahju,

et nii

vähe, oleks

Viljandimaa juuniküüditaja Hendrik

Allik

repressioonide

suur

mitte üks sõna tema raskest

Iga hinna

on

eestlasi

kõige

Peaaegu

alati

kannatused punaste

eest vaikitakse

maha kuritööd. Punaste

määrasid. Jaan Anveltil läks aga kehvemini,

„häiriv”, kui nende vanemate,

tapeti omade poolt 1938ndal.

inimsusevastased kuriteod

ja salatakse

järeltulijatel

märgata,

järglasi

emaisavanaisa oli omal
Niikaua kuni

tegelinski.
arusaam,

pidanud 25+5 saama, nagu punased meile

rohkem teise

on

pole

eriti ei

puuduta,

ajal ikkagi

neil

puudub

vanavanemate

võimalik ka andestada. Mina

ei andesta.

Tea Kurvits

peatoimetaja

www.victoriahotel.ee

M

H

otell

eie hubases kohvikus saate alati keha
kinnitada

ning

nautida naturaalsest

on

Grand

järjepanu tegutsev

ja

kohvik

Café

aastast 1934 kuni tänaseni.

torte. Restorani menüü sisaldab nii

eestimaised maitseid kui teiste maade
toidukultuurist

algse nimega

Pärnu vanim

hotell aastast 1931

kohalikust toorainest valmistatud kooke

ja

Victoria

pärit roogasid.

Kuninga 25,

Pärnu

Tel: 444 3412

www.cafegrand.ee

kõva

inimlik

on

rahvale meelde

ilma

et teiste

Grand

Rahvuskultuuri

ajakiri
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Ilmub

25

1944. aasta

sügisel hukkus läänemerel sadu

põgenikke, kellest
–

29

suurem osa

Moero, Nordstern ja

RO-24

–

oli seotud kolme

1958

eesti

suure

laeva

hukuga.

Kaotatud sõda. Ühe Hiiumaa mehe kannatusterohke
sõjatee

34

aastast

1943–1948.

august sabbe

–

Eesti ja vist ka Euroopa viimane

metsa-

vend ja tema saladuskatte varjujäänud elu.

FOT: ELSK

36

Eleanore Kivi meenutused küüditamisest, elust
väljasaadetuna Siberis ja kinnipidamisest Patarei vanglas.

4

Andri Ollema: Eesti Leegioni Sõprade Klubi koondab
kõiki leegioni sõpru rahva seas, kellel

on au

48

hoida elus meie

eesti

14

sõjameeste sakala Ühing

oli tänavu juunis

52

16

on

mängufilm „seltsimees laps".

Oma aja šokeeriva

Ühingu pöördumine

Eesti

Vaba-

57

eesti

spordisangarite Kolgata

tee. Eesti Vabariigi

riigi Välisministeeriumi poole, ettepanekuga nõuda Vene

100.

Föderatsioonilt Nõukogude okupatsioonivõimude poolt

võidust 21. sajandil. Kahjuks ei osanud meie

Eesti Vabariigis toime pandud kuritegude kompenseerimist.

kirjanikud seda suursündmust eesti rahvale edasi anda.

ESSÜ tähistab Rüütliristikavaleri

mälestusplaadi avamisega

62

Nomenklatuuri elust

Viljandi-

paralleel-

omas

susega

66

Liivimaal Sangaste
Wilhelm Rembert

von

mõisas sündinud
Berg teenis välja kõik

FOT : WIKPEDIA

Vene keisririigi kõrgemad aurahad ja oli

reaal-

Kindralstaabi Akadeemia aupresident.

praktiliselt puudub.

68
Poliitikud
ära,

taarausu tulekust eestlaste teadvusesse! Võõra

1995. aastal.

mullis, millel

kokkupuutepunkt ühiskondliku

spordiaja-

Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla uuenenud koda taas

universumis. Võimu juures olevad
inimesed elavad

aastapäeva eel saime kinnituse meie spordi suurimast

võimu alt taasvabanenud Eesti Vabariigis registreeriti

maal Tarvastu kihelkonnas Mustlas.

22

„Mu isamaa

annavad valulikult tunda tänapäevani.

Alfons Rebase 110. sünniaastapäeva

18

laulupeol. Pärastsõjaaegsetel

ootas rahvas ikka ühte laulu:

küüditamise mäluhaavad ja inimeste eetilised hingearmid

sünniaastapäevale.

Endiste Poliitvangide

1975. aasta

minu arm", mille esitamine oli omamoodi julgustükk.

kutsutud Eesti Leegioni ohvitseri ja metsavend Uno Särevi
100.

juhtus

laulupidudel

vanade sõjameeste mälestust.

12

Mis

ja

teised sümbolitest rääkijad unustavad

et uute monumentide

pidada ka neid vanu, mis

oma

rajamise kõrval tuleb meeles

on

Wilhelmine schröderDevrient oli
ajastu superstaar, keda jumaldasid

kroonitud pead ning pidasid
nii Beethoven kui ka

vahetult seotud meie riigi

oma

muusaks

Wagner.

rajamise, selle hoidmise ja ka hukkumisega.

74

Kunstnik Enn

Põldroos tähistas

85.

sünnipäeva Tallinna
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Andri
Ollema
"ELSK-i loonud ja
tema näo kujundanud
inimesi sidus sõprus"
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kangelaskalmistul

Eesti Leegioni Sõprade Klubi
loodi samadel eesmärkidel,
kui kunagi tema eeskuju

ja eelkäija, Eesti Leegioni
Sõprade Selts: koondada
kõiki leegioni sõpru rahva
seas.

Jaanika Kressa

Sõja

ajal

sema

loodud seltsil oli hili-

klubi

ees

oluline eelis:

selle taga olid meie tollased
liidrid.

külma

Järgnes pool sajandit

sõja jäist

vaikust ja

juba uues

Eestis viimaste vanade rindemeeste

abiga

moodustatud klubile

lumpen-

eliidi toetust loomulikult ei tulnud.

Vastupidi,

vanade

sõjameeste

mälestust hoidvad nooremad
bürokraatidele

riigiaparaadi

hoopis pinnuks

on

olnud

silmas. Vaatame

klubi kümneaastasele

tegevusele

ta-

gasi koos klubi loomisestkuni tänavu
kevadeni

juhatuses olnud ja klubi

suliselt juhtinud Andri

ARHIVFOT

si-

Ollemaga (41).
Ajalookonverents 28.11.2009

-

meie poolt

Rahvusraamatukogu

suures

Kuidas ELSK sündis, kes olid need

saalis korraldatud sõjaajalookonverents, kus istekohad olid kõik täis ja

inimesed, kes tulid 2007. aastal

kõrvalt saalist toodi toole juurde.

mõttele selline klubi luua?
Klubi sünnini viis pikk-pikk protsess,
mis haaras endasse

1990. aastad

2000. aastate esimese
suhtluse Teise

tega,

sarnaste

poole.

ja

Minu

Vabadussõja sangari-

huvidega inimestega ja

sündmused meie ümber.
Erilise
on

märgi,

et Eesti

Vabariigis

midagi väga valesti ja võib-olla ka

viimase

suure

tõuke ELSK-i tekkeks,

Kuidas

sa

tutvusid vanade, Eesti

tähtsat rolli

kellega sul endal

jast

on

aastapäevaks

püstitatud mälestusmärgi

ümber.

rääkis mulle sõ-

nuni lood temakodukohas toimunust,

kogude okupatsiooni ajal ja

kuidas tulid kommunistid, kuidas

et

ma arvan,

esimese tõuke andis minu

uudishimu

ajaloo

poolte

kui

sõjafilme

kohta. Minu

ema, kes

suur

vastu. Juba lasteaia-

tekkisid küsimused

60.

mängis,

silmade läbi. Nii jõudsid mi-

nendega

poisina,

Vabadussõja

oma

Huvi nende meeste vastu tekkis nõu-

lasse Teise

kaitselahingute

poole sajandi

pikkune vanusevahe?

andsid 2004. aasta sündmused Lihu1944. aasta

minu esimestel sammudel äärmiselt

Leegionis võidelnud meestega,

sõja ja

emapoolne

minuga palju

sakslased, siis sakslased läksid ja tulid

jälle

sai vaadatud,
erinevate
vana-

aega veetis

ja

koos võrdlusmomendid,

kommunistid.

Kuna ta julges neid

ja

pooli

võrrelda

selle elavalt ka mulle edasi anda,

tekkisid uued küsimused, et miks
siis

ikkagi

telekas

kujutatakse

KULTUUR

&

kõike

ELU
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ARHIVFOT
siis

vastupidi,

jälle

kuni ühel hetkel

juba

nii

uued küsimused,

(1984–1985)

palju targem,

teadsin:

et

Saksa mundrit kandsid ka

eestlased, sealhulgas

isapoolset

simused, sedapuhku juba
läks

siis taasiseseisvunud Eestis hakati

mitu minu

mind marurahvuslaseks kutsuma.

isale. Huvi

olid

sarnast kui filmis

midagi

„Ini-

tal jäi Virtsus laevast maha, läks metsa:

Tema oli käinud läbi GULAG-i

vintsutused

mundris eestlastel

mulle ühel hetkel

1986. aastalõnnestus minuUSA-sse
vanaonul Eestit

jõudnud isapoolsel
külastada. Mäletan

selgelt,

mis oli

esimene asi, mida ta Tallinna sadamas

laevalt maha tulles

kus

põlvili

Ta

jättis mulle,

sügava

tegi –

ja suudles kodumaa
9-aastasele

isamaalise

juba tagasi

mulje.

juurde

kõlas

kuid sealt suunati Soodla

1980.
mulle

see

kõik samm-sammult

4–5

teistsuguste huvidega
aja laps või

nooruk.

nõukogude okupatsiooni

sain

kaasmaalastelt

paljudelt

Vabariigis

sõda

ja

ja väga jäikade

seisu-

19. oktoobril

kohtade

2008 andis

teiga seotud

eesti rahvas

marurahvuslaseks. See oli märk, et

oma

sangarile

Harald

Nugiseksile Toris

pärast

kommunistliku par-

inimeste suhtes kutsuma

asemel olid

„plats puhtaksˮ-poliitika
ikka

punased

riigijuhtimise ladvas,

asuvas Eesti

paljud asjad polnud

Sõjameestekirikus üle Eesti

meie iseseisvuse

taastamisega sugugi

Rahva Tänumedali. Seda

see

muutunud

ja

häiris mind kui rikkumata noort

medalit anti

inimest

väga.

tahtnud

leppida sellega,

sellega näitas

teenisid Eesti riikliku iseseisvuse

ja

rahvas, et ta

surmavaenlast, kummardasid ja üm-

maal

austab Teises

mardasid eestluse hävitajaid,

Vabadussõjas

nüüd rahvusliku kuue sisse. Lootsin

isa

Narva võitleja

mängides pataljon
Helmut Karusoo. Üldiselt

hakati mind minu

vaid kordja

numbrit Eesti Pildilehti

tänu neile sai minust hoovis

ning

hoovikaaslased sellest

midagi,

ihukaitsemeeskonda.

poeg, kelle ka

1941. aasta

vabastamise

Oli võidelnud

suvesõjas

Tallinna

ei mõistnud

vend, kes oli samuti

KULTUUR

&

ELU

aas-

ajast peaaegu

kuid toonased sõbrad

siis,

ja

endaga „sellesse

Eesti riikliku

tädi-

iseseisvuse

teise

eest

maailmaˮ kaasa tõmbasin, hakkasid
sotti

lahinguis.

vanem

kandnud Saksa mundrit ja 1944.
6

ajal

Jakob-

et see

Ma kohe

muutub,

kuidagi
et

ei

need, kes

pugesid

sest vabaduses

1941–1945

kindralkomandantuuri

Tema

kohtumisi heietades

aastate keskel kinkis

edasi kindralkomissar Litzmanni

ka

elust rääkima.

Rüütliristikavaleri Alfons Rebase

pinda.

Kui ta oli

oma

jutus esimestkorda ka eestlasest

nimi. Ja nii

ka tema kandis Saksa mundrit, astus

leegioni,

Merega, kellega

läks.

sõitnud, kuulsin isalt, et

ju

nüüd hakkas tema

Tal oli olnud lähedane tutvus Ain

ta las-

poisile,

Kui

huvide tõttu

mesed Sõdurisinelisˮ kujutatud Saksa

jne.

Olin

kui tavaline selle

Eesti

ANDRI OLLEMA

võitlesid, kas nendel olid mundritel
ka rahvuslikud tunnused, kas need

jne.

pataljon

Kalju-Johannes

fašisti tiitli, siis taasiseseisvunud

detailsemaks: kus nad

järjest

soo

edasi

Nugiseksi,

Narva mehe

okupatsiooni ajal sain fašisti tiitli,

paljud

Edasi uued kü-

vanaonu.

Harald

Kui nõukogude

olin

pisut
Üheksakümnendate alguses

võidelnud

sangareid.

kasvavad

põlved lõpetavad

Millised inimesed olid need leegio-

närid, kes olid sulle eeskujuksja kelle
sõna klubis maksis? Mida

saama.

ot-

sisin üles elava Rüütliristikavaleri

selle...

sa

oled

neilt õppinud?
Suured. Eestlased. Ja mõlemat kokku.

Mina olin

ja otsisin küsimustele

noor

vastuseid, nemad olid

Kõige

läbi

põrgutest

sügavamalt

käinud, palju näinud ja mulle suurteks
Suhtlus

eeskujudeks.
hetkel,

nendega

Teie-vormist Sinale

tasahilju

pärast,

aastate

sõnatuks, kui

kolmik:

Kalju-Johannes

päris

nad kutsusid mind

Jakobsoo

ühtäkki sõbraks.

Ajaloolistele

(1924–2010),
vestlustele lisaks

tekkisid vestlused elust,

Harald

Nugiseks

tänapäeva

Eestist, perest, muredest, argipäeNad avasid mulle ukse

vast.

sisemaailma

sügavamalt

ja kutsusid sisse.

dutanud kolmik: Harald

ja Helmut

oma

Karusoo

Kõige

(1919–2012)

Nugiseks,

Jakobsoo

Kalju-Johannes

ja

Helmut

Karusoo, just

seesama, kelleks

sikesena sõda

mängides

–

(1921–2014)

mind kindlasti puu-

on

poi-

kehastusin

tema leidmine on veel omaette

lugu.

Oli neidki, kes käisid Haraldi
res

teda veenmas, et

tuntus, mis
ELSK-i esimene

suurem

sest sellel

tegu,

see on

juu-

väga paha

sellega autasuga kaasneb,

puudub „eliidiˮ

toetus

ja

millega tulite võimsalt avalikkuse

„eliitˮ boikoteerib selle üleandmise

ette, oli Eesti Rahva Tänumedali

tseremooniat. Haraldi

andmine Harald Nugiseksile. Ilmselt

osutus

see

jääbkisuurimaks teoks,

aga nendest

mulle,

korrata?

vastupidi.
Meie riiki

sama.

nud inimesed

on

kaitsekraavide

juhtima

piltlikult

ja minu sõprus

hirmujuttudest
Harald ütles

tugevamaks. Hiljem

sest

midagi samaväärset pole ju võimalik

Arvan

et ta ei

kahetse,

et

tuli, hoopis

saa-

öeldes end

ELSK-i algus oli jõuline: esimestel

ja okastraadiga selgelt

aastatel korraldasite ajalookon-

meie rahvast eraldanud, käivad hoopis

verentse, osalesite Sinimägede

teist

sammuja

teenivad võõraid isan-

daid.

Tänapäeval

oode

Nõukogude Liidu lääneliitlastele,

laulavad nende suud

kes meid noil saatuslikel aastatel peenrahaks
oma

kui

toimuva puhul,

tegidja meiega

huvidest lähtuvalt, silmad rohkem

puudutab Tänumedalit,

–

Mis jõud need olid ja kuidas teile
kaikaid kodaratesse loobiti?

siis

Kui

algul

võtsin igasugu

vihjeid

nal-

mõistma,

keegi

meie

aeg töötab meie vastu. Näiteks, kui

muid valikuid

jaoks polnudki

õnnestumine. Nii ka läks. Olen

nägin

et

mõne

reaalselt

riigi palgal

inimesed

oleva

nud, kui usinalt

rääkida teatud teemadest, millest

end kaitsekraavide ja

käivad teist

ajaloo-

lase värisevaid käsi

on

okastraadiga rahvast eraldanud,

ja kogu

hiljem vanade sõjameeste käest kuultoona riiklikud ins-

Meie riiki juhtima saanud

veel.

iga selle ettevõtmisega liitusime, siis

me

ELSK-

plaanis rohkemgi

jaga pooleks,

kui

kui

ülesmäge. Ometi oli neid instantse,
kellele teie tegevus ei meeldinud.

siis ühel hetkel hakkasin

pidi

õnnestuma

kaitselahingute mälestusürituse
korraldamises. Tundus et kõik läheb

Jah. Meil oli

pooleks sajandiks sulgesid.

Mis
see

mind

puudutanud

ühel

ja

võttis

on

viis

sammu

ja teenivad

võõraid isandaid.

ja pelglikkust

ANDRI OLLEMA

tantsid

ja

viimaste nisa otsas elavad

teda rääkida

palusime,

selle õnnestumise vastu

et kuskil on

mingi jõud,

kannupoisid
töötasid.
ne

Sõjameeste organisatsioo-

masseeriti näiteks

medal

pole ju

heakskiiduga,
rahva
huvita.

üldse

riigi juhtkonna

olevat

omaalgatus,

jutuga,

et see

mingi

mis

tühine

kedagi

ei

siis mõistsin,
kes töötab

selle vastu, et sellised üritused rah-

ja

vani

samuti oli

jõuaksid.

2010. aastal oli meil
dada

ajalookonverents,

maks Tšehhi

põrgu,

Saksa

ajalooliste
plaan

linnade

kallal,

rääkida liitlaste sõja-

plaan korral-

kuritegudest.

mille peatee-

nurki masseerides, meid üritati

kõrvalteemad

1945. aasta liitlaste terror Saksamaal

Vastu töötati erinevaid

vahel seest killustada. Otsiti

oma-

pidevalt

nõrka kohta. Näiteks üritati värvata
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mõnd klubi
hakkama.

vaja, kui

liiget

räägite

informaatoriks

nn

Öeldi,

et ei

lubades

sünniaastapäeva

võeti

kummaline

mingi

vastu

seadus, mis kandis poliitkorrektsena
nime „Tunnustuse avaldamine Eesti

mehele soovitati klubi

kodanikeleˮ

oli

ja

toores ka sisult.

pidude korraldamisele,

suunata

aur

100.

riigikogus

ja tasuvat

ja kopsakat preemiat.

Mõnele

Harald

pärast rahvussangar

Riipalu

meile, mida kuulete,

selle tänutäheks lubati head
tööd

Päev

ole rohkem

nimega

sarnaselt

Langes kokku,

et just

vastuse korral

abi

selle seaduse

nii

peokohtade organiseerimisel

kui

keelati ELSK-il ära Rüütliristikavaler

ka

jutumäärde

istuge

jaatava

näol.

ralikult napsu

palju

Öeldigi

kohe,

Harald

et

maha, tehke sauna, võtke kor-

tahate

–

et üritused

mainiti,

milisem pool

on

välja.

aur

ilmumisega
100.

Riipalu

ajal

sünniaastapäe-

vaks plaanitud postmargi avaldamine.

võimumehi

ja kiruge
laske

samal

See

Samas

oli ilmekas tõend, et IRL-i

liikmed ainult taovad

ja selline akadee-

vastu rindu

liiast, pealegi need,

ja

sõjameeste ees

annavad lubadusi, mis

muud kui vale.

pole midagi

Tegelikult

kelle auks neid korraldame, lahkuvat

ei muutunud

niikuinii

sõjas võidelnud on jätkuvalt meie riigi

nagunii
leks

peagi ja

asjatult

vaeva

Loomulikult

nadel

seega, mil-

tegijaid.

valitsejaile mittekeegi,

näha?

kõlbab

avaldati survet ka

hirmutades

väljastpoolt,
koostöö

mälestus kaduvat

nendega –

koos

Küll

hääli

„mustsärklastegaˮ

ei mõista

hoopistükkis

ja

Venemaa võib

solvuda.

Hoiatati,

viimane võivatki omi

tõenäoliselt

ei

ma

palju

pruugi

Mingil

veel

hetkel saime aru, et meie

prioriteedid ja

arusaamad

laastus erinevad.

nii,

Pealegi

sisemaailma, väliste

„äärmuslastegaˮ tegelema pandutest

abiga,

oli näiteks Aleksei Dressen, kelle tähe-

teed laiali ja

lend eesti rahva

neid nagu

laias

oli läinud

kaasarääkijate

tekkima mõra. Nii läksid meie
see

oli

lahendus.

õige

lahingu

aastapäevaks

datud ajalookonverentsile pani

24.7.2012

mannekeeni.

püstitas ELSK

Paul Maitla mannekeen sai

Sinimägede

Auvere

Muuseumisse

oli üks raskemaid töid, sest leida

68.

lahingu

Relva-SS ohve

Stubaf.

2009. aastal tegi Aavo Savitsch

soovis ELSK leegionäridele vaba-

Paul

mõõtu. See mõte oli

kaksikintervjuu sinu ja Tauno

dusvõitleja

Rahnuga. Selles intervjuus nõustub

Tänaseks

sõprus-

konna baasil, ometi ei kestnud

see

sõprus kaua, mis juhtus?

õigem

on

siiski

palju öeldud,

koondada inimesi, kellel

on

rohkemal

selge,

mannekeeni.

kokku saada

jaoks

saa

või ei

juhtu.

Me

tegime

visime seda

pidi,

teemat erinevaid teid

näiteks läbi IRL-i rahvuslaste,
oma

ette viia. Ta

diski sinna, aga

abi lubasid,

muidugi jõu-

poliitkorrektsena

tööd teha. Suunitlus oli akadeemilis-

ja mittemidagiütlevana,

tele ettevõtmistele, aga loomulikult

Vabadussõjas 1941–1945

Teise

Vabadussõjaga

kaasnev.
8
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selle

nimel tööd, rõhutasime seda, proo-

riigikogu

muu

sõbraga, proovida seda komplekti
Tannenbergi

liini lahin-

hakates näis asi ikka täitsa lootusetu.

ei eksisteerinud mõisteid

ja kes

põhikirjaliste

et seda ei juhtu

algselt mul, koos

Meie

kes meile lahkesti

tahavad ELSK-i

ühe

Maitlaga klappivat

gute 65.

või vähemal määral kattuvad huvid

eesmärkide saavutamise nimel koos-

elusuuruses

See

ei ole

jakk ja püksid

ja veel

välja võidelda.

staatuse

on

Maitla

püstitatud

aastapäeval.

mitte kunagi.

ei

oleks öelda, et eesmärk oli

ka kõik

olnud.

klubi Sinimägede muuseumi Maitla

üldse lihtne

Sõpruskond

polekski

ja Teisele Vabadussõjale pühen68.

Teise Vabadussõja sangari

et klubi moodustati

aastal.

Auvere

Ühena esialgsetest eesmärkidest

ees

algas 2012.

on

et ühel hetkel hakkas ELSK-i

paljusid teadagi. Üks meiesuguste

Rahnu,

Teises

Lisaks Nugiseksi autasustamisele

et

meie hulka

sokutada. Neid tahke oli nii

ja

paljud

pole

et lääneliitlased meid

muinasjutuga,
nagunii

kus

võidelnud meestest

Vabadussõjas
piiksugi,

vana

jaanalinnu-

kutsuvad

sinilillekampaaniat)

koostööd

sellesama

valimisi

lubades et

kerjates püherdada,

kampaaniat (nii

võetakse riiklikud toetusrahad tagant

jätkavad, lõpetades

nende taustal

enne

lased. Vaatame kasvõi

et va-

sõjameeste organisatsioonidel

ära kui

vaid ainult

kohe-kohe saavad meist uhked eest-

meiega

sellega,

Teises Vabadus-

midagi,

olid

kus

Teises

võidelnud

mittekeegid,

juttugi vabadusvõitlejatest.

ei

Kui

aastapäevaks,

juba tundus,

et see on teostamatu,

tekkis paar aastat

silmapiirile
selle

aga otsima

üks

hiljem

jakk,

ajastu asjadele

Saksamaal

mis oli küll

omaselt hirm-

kallis, kuid ei olnud muud võimalust

ja, hing kinni,
peale

õnnestus sellele

käpp

saada. Vähem kui aastake

saime ka

ratsapüksid.

viimistlemiseks.

Nüüd läks

Tänapäeval

Stubaf. Maitla mannekeen

ja

juba

seisab

Sinimägede

Muuseumis, tervitades külalisi.

Kuigi olete Eesti leegionisõbrad,

on

teil aastate jooksul tekkinud sõprussidemed aatekaaslastega teistes
riikides. Lätis, Poolas, Saksamaal ja

mujal.
Neid oli ka
tõime nad

paljus kaasa,

Kuulusin

luues

jagasime

st

sellel rindel tehtut

varem

teistega.

Kalju-Johannes

Jakob-

Olaf Taru soovitusel ka

ja

soo

klubi

ja

varem

111

SS-Soomuskorpuse ehk Korpus
Steineri Veteranide Ühenduse noorliikmete hulka,
see

kahjuks

astus

ka

võimas kooslus eelmisel aastal

Valhallasse.
ELSK-i aktiivsus
töö

viljad

tutvusi.

ja

akadeemilise

toonud meile

on

palju

uusi

elektroonika-

Tänapäevasel

siin rolli ka aktiivne

ajastul mängib

tegevus nii Facebookis, kui ka meie
suure

loodud kodulehel, mis

tööga

aega elab nii-öelda vana

juba pikemat
rasva

peal –

tehniliste

on

viimastel aastatel
tõttu seisnud

probleemide

FOT:ERAKOGU

uuendamata, kuid siiski toob jätkuvalt meieni huvilisi välismaalt.

Üks näide: 6–7

aastat

tas mulle Poolast Jacek

leeslane, kes

on

On äärmiselt meeldiv, et olenemata

tagasi kirju-

sealmail teinud

väga

suurt tööd meie Eesti Diviisi meeste

pärandi kogumisel ja

Teises Vabadussõjas

Cielecki, si-

keegi,

1941–1945 võidelnud rahvussangarid

olid mittekeegid, ei olnud juttugi

säilitamisel.

paljud.

ja hiljem sõprus,

sellega,

et ta mind perega Sileesiasse

kunagi

Jacekilt heakskiidu saanud, laiendasin kutset tervele ELSK-i

ja

perele

nii viisin klubikaaslased eelmisel

aastal, klubi
Sileesiasse

10.

ja

aastapäeva puhul,

Poola.

Ja kuna tänu

on

See oli kirjeldamatult

eriti veel siis, kui oled sellest kõigest

2015 avasime

juba

käest kuulnud,

Lõuna-Järvamaal

kunagi sõjameeste

oled ise samal teel,
samas

äärmiselt

jooksul

justkui

Sõprussidemeid
terve laia

viis meid Poolast

ja

meie Teises

Sudeedimaale

Tšehhi, ikka meie

neis
kelle

jälgedes,

paigus
jalg

Sileesiast, edasi

olles

suuremas

taas astus.

osas

esimesteks eestlasteks,

sinna 72-aastase vahe

see

iseenda sisse minek,

sügav.

võimalus teha nii, et meie teekond

ja

jälle

elavneb.

ka

minu head kamraadid saanud, siis oli

diviisi

paigas,

Pean tunnistama, et minule oli

nud ka kahe tšehhi, Adami

ja

ühel hetkel

samas

maailmas. Kõik

reis

ja Jiriga,

lugenud ja

raamatutest

järel

ilma, kuhu

öeldes Eestist

tutvustava lehe

eesmärgil,
ja

kuid

ja

vaev

see

pole

Aitäh kaasamõtlemast,

aitab

potentsiaalselt
võidelnute

Vabadussõjas
veel

küll seda

Teises

pärandit

appi, oleme koos

tugevamad.

talusHarald
Nugiseksi

Kui

mälestusväljaku.

kes kümne tegutsemisaasta

Tänapäeval

jooksulELSK-i

suur

võiks olla liikmete arv,

on

kuulunud? Ja kui

elab talus
Haraldipoeg

erinevatel põhjustelklubisse pole

huvi

Tõnu, kellega

astunud, kuid klubi tegemisi on

koos

jälginudja toetanud?

kõikjale

on

võidelnud

jõudnud.

Piltlikult

Minu

poolt

Leegioni ajalugu

järgijaid

nelja ja poole

Vanaõue

pole

ütlemata tore kuulda

tühja.

see

edastanud

tõepoolest üle

Jaapanini.

Facebookis Eesti

huviga ja

edasi viia. Kui tulete
asuvas

juttu ajama

palju võiks olla toetajaliikmeid, kes

Vabadussõjas

kamraadide vastu

seks

on

lehte

tõestus sellele, et töö

olnud

suur samm,

tulnud

teinud sellel

on

10. oktoobril

Jacekile olin mõne aasta eest tutvu-

neist olid nende aastate

seda

päädis

külla kutsus.

lisaks

on

ka omad inimesed, kinnitanud, et

siirad tänusõnad. Ma

andßi oLLEma

ühistest diskussioonidest tekkis kammis

paiku külastades,
jälgivad

vabadusvõitlejatest.

Meie

raadlus

tagasihoidlikkusest

välisilmsele huvile, erinevaid Eesti

Tollal ei teadnud teda Eestis veel
täna aga teavad

eestlase

on

tuhande

täna-

ringis.

selle

unistuse teoks

Liikmeid sadakond. Nende

tegime.

ca

kümnendik

väga asjalikke,

silmaringiga ja
kes elukiiruse

seas

ka

laia

aktiivseid inimesi,

ja kohustuste tõttu või

laiemalt valitsema

kippuva
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mentaliteedi

kaugenesid ja
Palju

lahkusid.

on

olnud kui ühest

mugavast klubist, mis

tegevus

tehes viskas pläru

Harald mõlemad

täis

on

saanud. Olin samale hakanud mõtlema

eelmise aasta

vatada

klubi

Kui tahame kasvatada ja

Vabadussõja sangaritega peolauas
tervituste viskamine

ja

saksa mundri

kandmine, loomulikult vahel ka mõne
küünla viimine

pühadesse paikades-

se, mis kindlasti tuleb

klubi mõte
käib

sees

on

olla

see on

ajastu

jõu.

ma

eelmisel aastal

poolt
päeva
osa

klubi eesmärgid ja energia.

Viljandis

sünniaasta-

auks peetava ürituse

järgselt silmasin,

ANDRI OLLEMA

piduliku

kuidas

üks

värske elsklane hoidis käes klubi

ja Sileesias,

kus sil-

masin alkoholi,

distsiplineerimatust,

kaasnevat rullnoklust, mille

tõttu oleks meie
kaotada

oma

sellise kaadri

võõrustaja

võinud

töö. Mõistsin siis, et

jaoks pole

ma

seda klubi

loonud, sellisele kaadrile oleksime

algaastatel

näidanud

Meenus, kuidas

päeva pealt

ust.

Kalju-Johannes ja

Koidu 62, Tallinn
Avatud E-P 9

Traditsiooniline Tai massaaž
Tai reflektoorne

jalamassaaž

-

22

Tel: 66 00 101

www.thaianamassage.com

Ehtsad Tai
massöörid Taimaalt!
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et

eesmärgid ja energia.
ja

eemale

elu-

hoida

Soovitasid klubisse

intrigantidest.

tipp-poliiti-

kuid, ärimehi, erastajaid/ärastajaid,
kes arvavad, et kõik

mängeldav.

on

ELSK ei ole firma, selle loonud
tema näo

ja

kujundanud

inimesi sidus

sõprus ja kogemused,

mida lahkelt

kes klubisse vastu

jagati nendega,
kevadel Poolas

sellega
teie

traditsiooniliselt korraldatava

kolonel Alfons Rebase

et ei

Võib-

märk.

ja tegusa

Eriliselt soovitasid vanad

mitte lasta kommuniste,

tekiks laata, mis imeks enda sisse

selle

Mis toimub ELSK-iga täna?
Kui

peab juhtimine olema jäik,

palju loomingulist tööd,

selle mõistmine käib üle

säilitada toimiva

kogenud sõjamehed

säilitada toimiva ja tegusa klubi,

jäädvustada. Et

palju sügavam ja

ja

ei tekiks laata, mis imeks enda sisse

Teise

istumine, õlle kuukamine, saksa

klubi loomist

klubi, peab juhtimine olema jäik,

alguses ja järgnevalt

põhiline

veel elusolevate

enne

mulle rõhutasid, et kui tahame kas-

riiklike

on

kus

rahadega ülalpeetav ja
on

võitluslippu, ja seda

viltu hambu, mõistsin, et ring

olnud ka neid, kelle ku-

on

ELSK-ist

jutlus

tõttu klubist

ja tölpluse

võeti. ELSK-i eesmärk oli akadeemi-

line, mitte läbustav. Sõel oli üsna tihe,
kuid siiski läks nii, nagu

planeerinud,

loojaliikmeile ja
võõraks

ja nad

me

ühel hetkel

ei olnud

jäi

klubi

vanadele liikmetele

ei tahtnud saada osaks

võõraist, kes end praegu ELSK-iks
reklaamivad. Nad lahkusid.

Kahjuks puudub

Tai Aroomimassaaž

tänasel ELSK-il

õliga

Naturaalsed PINO Natural Spa
Therapy– massaažiõlid

Kingi

elamus

–

osta Thaiana kinkekaart!

Kui kõik sama

ennasttapvas vaimus
jätkub ja
enamus

suurem

rahvast

endiselt ei hakka
vaimsetele küsimustele
mõtlema ja neis
kaasa rääkima, siis
ühel hetkel oleme

FOTD: ERAKOGU

ükskõiksuse ja

oma

Tõsi. Kui kõik

tagasihoidlikkusega
jõudnud selleni, et
Ragnarök pole

enam

vaimus

jätkub ja

enamus

Eesti Vabadusvõitluse Muuseumis.

relvavendi, kes

ja jäädvustada Eesti Diviisi

ja

neis kaasa

rääkima, siis ühel hetkel oleme

enam

kaugel.

Lagedil

kokkutulekul peeti meeles meie välismaiseid

rahvast endiselt ei hakka vaimsetele

on

endale

hingeasjaks

võtnud uurida

ajalugu.

oma

ja tagasihoidlikkusega

jõudnud selleni,
ANDRIOLLEMA

ennasttapvas

suurem

küsimustele mõtlema

ükskõiksuse

kaugel.

sama

et

Ragnarök pole
Nymburkis Paul Maitla
mõrvapaigas

–

Oma 10.

tegevusaastat tähistas ELSK

järjepidevus ja

selle

seos

mis 2007. aasta 20.

ELSK-iga,

eelmisel aastal reisiga Poola,

sündis.

Sileesiasse, Sudeedimaale ja

aprillil

See koosneb inimestest, kellel puu-

Tšehhi,

et otsida üles

dub

käinud

meie Leegioni/Brigaadi/

on

tegelik

arusaam

ELSK teinud

sellest, mida

ja pärisseos

sõjameestega.
Õhkõrn kogemus piirdub
selle nime taha

pugevatel

vanade

inimestel

vaid loetud harvadel kordadel mõne
vana

sõjamehega

istumises

ja

Diviisi meeste jalad.

Üks kurvemaid
tänastel

ühise laua taga

needki tutvused

on

neil

rajad, kus

lähedal

asuv

kohti oli Nymburki

rahvusangar Paul

Maitla mõrvapaik. Seal olid
emotsioonid laes. Meist jäi sinna
maha väike lipuke..., palju tööd
ootab veel

ees.

tekkinud tänu päris ELSK-i liikmete-

le, kes andsid selle võimaluse.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et praegune ELSK

on

juriidiliselt kaaperda-

tud ühendus, mis koosneb inimestest,
kes kasutasid
mete

vanade

usaldust,

proovivad

ELSK-i liik-

et sisse imbuda. Nad

ehtida end teiste

kontaktidega,

kuid

pole

tegude ja

osalenud ei

klubi sünnis ega üheski ELSK-i
res

projektis,

suu-

rääkimata traditsioonide

kujundamisest.

ELSK

on oma

tegutsemise
ajal välja
andnud
Paul Maitla
elulooraamatu

ja toetanud
Sinu ajaloohuvi ulatub kaugemale

mitut

kui Eesti Leegion ja XX sajand.

rahvusliku

Tunned ka Põhjamaa saagasid.

muusika

Mis

projekti.

sa

arvad, mis edasi saab?
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Uno
Särev
100
ehk

Õed

otsivad vendi
Ühing oli

Eesti Sõjameeste Sakala

tänavu

3. juunil kutsutud Eesti Leegioni ohvitseri
Uno Särevi 100. sünniaastapäevale.

Jaanika Kressa

Pidulikku

päeva alustasime

Viljandis

Pärnu maantee

kalmistul, kuhu

Viljandimaa

nad, teiste

seas

on

Õuna

kavandatud mälestusmärk, mida
hooldavadki Uno

tütar Maia ja väimees

metsavendade mälestuse

„peasüüdlasedˮ,

hauasamba

&

jäädvusta-

tehes

selle

talus sündinud, Olustvere

Kõrgemas

metsavennaaeg kodumetsas. Uno

Põllutöökoolis

Sõjakoolis

tagaotsimise käigus

õppinud
suvel
talu

ning

Tondi

naine, tütar aga elas aastaid võõra

abiellumist Ramsi Oru

nime all. Maia Särevi asemel oli nüüd

pärast

noorperemees.

perre tütar Maia, kes

väga palju ühist aega
sest Unole

Peagi
isaga

sündis

aga mitte

veeta ei

saanud,

oli saatusel varuks vaid

relvastatud vabadusvõitluse aastad nii

hoopis

tüdruk

vanaisa
hästi

August

õpetas,

läks, polnud

midagi

sündis tütar Maia

Bad Tölzis.

tagasi Viljandimaal

ELU

eeskujulikus

Luha

Jaanson ise kodus nii

et siis kui

laps aasta jagu

Narva rinne

tagasi jõudis,

lagunemas. Algas

oli
uus

kooli

tal kolm talve seal õieti

teha.

„Emaisale võisin
sealt

Tiiu Tamm,

vajalikust ajast hiljem lõpuks

gionis ja ohvitseride täienduskoolitus
ta

nimega

keda endisest Heimtali kooliõpetajast

Eeskujulikku taluperre

Kui

arreteeriti tema

Uno Särevist sai 1940. aasta

kallis kodumetsas kui ka Eesti Lee-

Heimtali vallas

KULTUUR

ajal

ka

jaokskorjandusi.

Sada aastat
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Särevi

Harry Rebane

aateinimesed, kes olid omal

mise

pildiga).

metsaven-

kalmistul kunstnik Aate-Heli

–

Uno Särevi tütred Lea ja Maia (Uno

ka 20. diviisi ohvitser

Uno Särev. Aastast 1997 seisab sellel

püsivalt

FOT:ERAKOGU

maetud

öelda, isaemale
meenutab

ma

vanaema

Maia, kelle

vanaisa

ei võinud,ˮ
vaene

ema

tookord

Siberi komsomoliehitustel

pidi.

In Memoriam

Seaduslikust abielust sündinud Maia

lld Ratas

vangina

sunnitööl treppe raiuma

Metsavenna tütar

tuli ilmale Patarei

ei

rangu
ka

aga Uno

jäänud

tütreks.

vanglas
Särevi ainsaks

1950. aastal toimunud haaarreteeriti teiste

käigus

lapseootel

seas

13.02.1930

Linda Kirsel, kelle tütar

Lea tuli ilmale Patarei

varjamise eest,ˮ

Ild Ratas sündis Eesti ohvitseri Aleksander Ratase

ja

tema

kunstiandega

näitab Lea kirillitsas toimikut, kus

naise Meta peres teise tütrena sel

ülevalt alla mitu

muinasjutulisel ajal,

misega

nime

väljanäge-

sarnase

Kõik tema

reas.

ema-

poolsed sugulased.
bida ka kohtuistungil, kus ta

valetama,

laps pole

venna, vaid

hoopis

Lead, kelle

ema

kasvatas

ema

naabrimehe

Ildile sai

oma.

ja isast

kuni tädi, isa

õde, kes samuti Siberi läbi teinud,

ta

ükskord üles otsis.

Nüüd

on

Maia

ja

ka

seejärel

sellest sai pere teada alles

kõige

lõplik –

hiljem.

Siberisse tuli Ildil sõita koguni kaks
korda

–

kurval

juunikuul ning pärast sõja lõp-

esmalt

une

pu, kui küüditatud

juba

Lea nagu kaks õde

1941. aasta

pealt
lapsed

lubati, sunniti neid

kodumaale

peagi

Siberisse sõitma, kus

pidanud

ammu

Siberist

uuesti

oleksid

ümber kasvama...
ainult

päris tagasi jõudsid

ikka. Nad

on

uhked

kuulsa isa üle. Kuid kuul-

selt ebatavalise

neil ka vennad, vähemalt

naine, kelle elu oli tõepoolest „Kirju

oma

davasti

on

kahte kindlat
kuid nad
samme

rõõmsad teineteise

osaks

isa mõrvati Sverdlovski oblastis, kuid

tagasi
ka kaks venda

on

aga kaua

paraku

lapsena

lahutamine isast,

tagasi
Kuuldavasti

mil Eesti oli alles

keerulisem saatus: esmalt sümboolne

vanglas,

vanatädi

midagi,

pidi

mitte metsa-

oli aastaid

emapoolne

ei teadnud ta

vaba. See ei kestnud

ning

Kahekuusel Leal tuli tookord vii-

et

lugu

pole

on

seni

ja

õed kuulnud,
veel

mingeid

et oma vendi otsida.

astunud,

„On kuuldud

ainult

jutte,

aga

täpselt ju

ei tea,ˮ kahtlevad õed, et

vennad ei

pruugi

nende isa

on.

ise ehk

nana

kes

20.

langes

diviisi

metsaven-

relvastatud võitluses kom-

munistidega
oma

teadagi,

20.

mail 1953.

tütre Maia 12.

aga meie
sobivas

lugejate hulgas

vanuses

Täpselt

sünnipäeval.
on

Viljandimaal

nud härrasmehel nüüd seda
tekkinud kahtlus, et

nagu

vanaema

tabava

ühendust.”

Kui

Ild oli

ajastule

nimega

lapitekk”.

pealkirja pani

ta

mälestusteraamatule. Oli
ku

pani –

nagu

lapitekki!

mälestusmärk nii

oma-

eriline eesti

Just sellise

hiljem

oma

tõepoolest imeline, kuis
Ja

iga lapp

perekonnale kui ka

ta

vanuigi

selles tekis oli elav

ja liigutav...

minu elust jääb, seda eredamad

on

loetakse! Kui need mälestused muutuvad

ja teised

lähemad

Ild Ratas elas

on

veelgi

kunagi

tões

on

jutustusi kõige paremini pereliikmed – õepoeg

sugulased.

pika ja väärika elu, omades kodanikujulgust,
sügava

huumorimeele

mida

on

antud vähestele.

Me vahetasime temaga teetassi taga mõtteid, naersime valitsuse lolluste üle

palun

ja vaimus

väärtuslikumaks kui nad seda

sündi-

tõrvikutega

mõni

pajatas lugusid

Meie tundsime Ildi kui elutarka,

lugedes

väärikas

– mida kaugemale

mälestused!” kirjutas Ild. Ja

Nõmmelt. See aeg veel tuleb, kui neid mälestusi

täna! Seniks mäletavad tema elavaid

See

kogu põlvkonnale.

„Hämmastav, kui palju üks inimmälu suudab salvestada

Kalamajast ja

detailseid mälestusi kok-

mõnel

temagi tegelik

isa võiks olla Uno Särev,

meiega

kõige tugevamad.

periood

Oru talu peremees,

ohvitser, Uno Särev

11.05.2018

vanglas.

„Inimesi arreteeriti perekondade
viisi, metsavendade

–

ja

terava

õiglustundega kaaslast.

seal, kus meie südametunnistus käskis. Me tunneme temast

ja

seisime

puudust...

Puhka rahus, vapper eesti naine!

võtke

Kultuur ja Elu toimetus
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POLIITIKA

Eesti

Vabariigi Välisministeeriumile

Pöördumine
but ofinternationallyrecognized norms

Endiste Poliitvangide

Loode-Eesti Ühing

pöördub Teie poole ettepanekuga

okupeerinud

Ameerika

osa

Balti

riikide elanikkonnast

ligi pool sajandit

kestnud välismaise oku-

patsiooni ajal langenud õigusvastaste
ohvriks. Vastavalt

nende

on

UN Declaration of Basic

inan

official

or
or

receive

restitutionfrom

officials

or

the harm

agents

were

inflicted.

sus, kes

In

on

victimizing
is

no

quasi

–

longer

Government
dividually
provide

„Victims”

in title should

dividually

or

persons who,

collectively,

have

harm, including physical
injury, emotional suffering,
loss

or

(1)
restitution
or
collectively, to the victims
have
suffered
means

in-

suffered

or

mental

economic

of their

fundamental rights, through

acts or

omissions that do not yet constitute

violations
ELU

(1941)

artiklis kolm

et saaksid taastatud

nendest

of national criminal laws

omavalit-

vägivaldselt

ilma

every

people´s

they

will live; and

they

the sovereign rights and

self

governmentrestored to those who had

been forcibly deprived of them;

Tegelikkuses

aga ei astunud alla-

riikidest ükski

mainitud lubaduse

mingeid
elluvii-

miseks.

või

õigusvastase tegevuse

a

compensationfor damages caused

byunlawful actions (inaction) ofbodies

USA-l

ja

võtte lasub ka

arvesse

Suurbritannial

kohustus meie

põhjendatud

Samuti

töö eest, mida

okupatsiooni ajal

Saksamaale

on

sundkorras

viidud NSV Liidu ko-

tegid, ja

ka sai seda.

holokausti üle

elanudjuudid

saanud Saksamaalt neile osaks saanud
ülekohtu eest kompensatsiooni. Eraldi
väärib märkimist Vene

erusõjaväelase

Läti võimud tühistasid kahe mainitud
isiku elamisloa

ja

käskisid neil Läti

lahkuda. Nad lahkusidki

Vabariigist

Lätist, elades viis

ja

esitasid

aastat Venemaal

hagi Euroopa Inimõiguste

Kohtusse. Mainitud kohus võttis vastu otsuse, et Läti Vabariik

Lätisse

tagasi

kummalegi

õigused

laskma

kahju

mingit kompensatsiooni

üle võtnud NSV

ÜRO Julgeole-

Oma tsirkulaarnoodis
1992 teatas Vene

töö tuleb

poolt

tööviljad jäid ju
töövilju

saanud. Meie

kompenseerida,

sest nende

Venemaale

ja

neid

kasutab ka Venemaa elanike

praegune

põlvkond.

Juhul, kui ametlikult hukkamõistetud

poliitrepressioonide

et Vene Föderatsioon

kompensatsioon välja

õigusjärglane.

Sa-

GULAG-is tehtud

liseks saanud isik

NSV Liidu

eest.

Vene Föderatsioonilt

Föderatsiooni Välisministeerium,
on

nad

maksma

aga Balti riikides elavad endised

poliitvangid pole

ja kohustused, näiteks

jaanuar ist

ning

peab

10 000 eurot neile tekita-

nõudmisi

Vene Föderatsioon

on

alalise liikme koht

kunõukogus.

mas

inimeste

rahvusvaheliselt

13.

kompensatsiooni

Saksa

moraalne

toetada.

Liidu

Vene Föderatsioon nõudis Saksamaal

tud mittemateriaalse

Eelöeldut

Teatavasti

substantial impairment

or

to see

samme

occurred

eest,

riigivõimu

Everyone shall have the rightfor
State

danikud seal

välja.

choose theform ofgovernment

kirjutanud

in existence, the State
successor

to

responsible for

act or omission

pärast

Teise

viiakse NSV Lii-

Third, they respect

wish

where the

kahju

saa-

Nikolai Slivenko naise ja tütre kaasus.

the State whose

cases

et

jäetud.

other

government under whose authority the

talle tekitatud

on

õigus

(või tegematajätmise) tagajärjel.” (3)

Mis tahes

pidanud olema

du väed Balti riikidest

under which

nal criminal laws, the victims should

&

maailmasõja lõppu

right

– official capacity have violated natio-

KULTUUR

tingimusega,

Abuse of Power.

agents acting

14

seotud

Principles

public officials

poolt.

abi NSV Liidule oleks

of Justice for Victims of Crime and

Where

on

(internetist)

okupeerimisele ja

rimisele NSV Liidu

annektee-

kõigi suveräänõigused ja

Kompensatsiooninõue
ÜRO deklaratsiooniga

mis

vastu-

Andes

eest.

„Igaühel

of state authority and their officials

väljendati soovi,

kooskõlas

53 kohaselt

riikide

repressioonidega
on täielikus

ja

sõjalist ja majanduslik-

Atlandi harta

kahju kompenseerima.

§

da riigilt kompensatsiooni

ku abi, aitasid nad seega kaasa Balti

rakendatud riik

repressiooni

kohustatud
tekitatud

tavaõigusele

Suurbritanniat

toimepandu

NSV Liidule

mainitud

ja Saksa-

Ühendriike pidada

tavaks siin

rahvusvahelisele

Balti

selle ametnike

Siiski tuleb ka

toime pandud kuritegude kompenseerimist.

repressioonide

Saksa-

NSV Liit

Vene Föderatsiooni Konstitutsiooni

maa.

okupatsioonivõimude poolt Eesti Vabariigis

Märkimisväärne

Liitja

rakendasid

Repressioone
riike

nõuda Vene Föderatsioonilt Nõukogude

on

(1)

tohuman rights
riike
okupeerinud
NSV
relating

pärijatele,

on

viimaste

osa-

surnud, tuleb
maksta tema

puudumisel

aga

Eesti

Vastavalt Vene

Vabariigile.

Föderatsiooni

Konstitutsioonile

on

ei tohi

mingil juhul

õigusjärglase

hüvitis, mis

majanduslikku

maksti välja

see

perekond Slivenkole.

oli Läti

See

asemel

Vabariigi

elanud Vene Föderatsiooni

vabade inimestena, mistõttu seda fakti
ei

saa

küll

lugeda

raskemaks karistu-

seks, kui Venemaal sunnitööl olemist.

Ühtlasi

süüdistatud

ja

204

korraldamises

ja Dmitri Linter,

poolt õigeks

mõlemad Eesti
135 374 krooni

vahi all vii-

päeva

binud MaksimReva
kes kohtu

nistama enda kui

summa

mõisteti, said

Vabariigilt

(see

on

hüvitist

üle

ja

kahjuks

läbirääkimisi

Venemaaga

pole

ning

aeg, mil

see

oma

Eesti

mine-

Vabariigi

teistsuguse sisuga vastus?
alust loota, et Vene

mingit

juhtkond

praegune

praegusel juhtkonnal

viidud NSV Liidu
kodanikud seal

esitamisest

maha vaikida

NSV Liidu kuriteod

eelkäija,

ning

aitab kaasa Venemaal toimu-

eraviisilise

läbi kannatanute

pöördumise

vaikis Vene

geid

otsustavaid

probleemi

gi

Vabariigi

astunud

min-

on nii

targad silmad,

On viimane aeg muuta
valimisseadust nii, et valijate
hääled otsustaksid, kes saab

valitud, mitte

aga

Lenin olevat öelnud, et

„poliitbüroo”.
iga köögitüdruk peab

oskama riiki juhtida. Eks võib osata
kuidas ta seda juhib

–

muidugi,

ainult

kas nii nagu meil või teisiti,

seepärast palume

Eesti

juba omaette küsimus. Kui kõiki riike juhitaks

kui meil, sest Teises maailmasõjas oli

kõrgemgi

lahendamisel

Venemaa võitjate poolel ning koos

kaasabi.

igakülgset

oma

koloonia-

Nüüdne reaalsus ei võimalda kodani-

tega loodusvarade poolest üks rikkamaid maid

kele eraviisilist pöördumist,

maailmas. Eestis oleks aga elatustase kõrgem kui

seepärast

valitsuse toetust.

Soomes,
valitsus

maksmisest ka

keeldub, tuleb seda käsitleda

õigustamise ja

kuritegude

üleskutsena uutele

sest möödunud

sajandil

sõja rohkem üle elanud kui
suurema

protsendi

oma

on

Soome

ühe

Eesti, kaotanud poole

territooriumist kui Eesti

ning maksnud Venemaale kolmsada miljonit dollarit
selle eest, et julges vastu hakata. Tegelikkus

on aga

hoopiski vastupidine, Soomes elatakse praegu paremini kui Eestis, Eestis aga paremini kui Venemaal.

kuritegudele.

kõnealuse

On viimane aeg muuta meil kehtivat valimissea-

lahendamiseks. Endiste

dust nii, et valija saaks kandidaatidest võimalikult

Poliitvangide
poolt

pole

juhtkond

ilusad lokid, Siiri Oviiril

riigivõimult kauaaegse probleemi

lähiminevikus toimunud

praegune

on nii

Siim Kallas naeratab nii kenasti jne.

see on

kompensatsiooni

Eesti

kandidaatidest mingile

samal tasemel, siis oleks elatustase Venemaal ju

edaspidi
Teadaolevalt

enamvähem selles vaimus

likult maha,

Kui Vene Föderatsiooni

seda.

see

me teame

Föderatsiooni praegune valitsus täie-

vajamegi

tegid, ja ka sai

kahjuks kipub

käima. Ja mida

riigina.

oma

Poliitrepressioonide

Saksamaale

aga

käes aeg

ammugi

vale stalinismi restauratsioonile.

ajal sundkorras

hästi ta viiulit mängib. Meil

selle küsimuse üles

on

Kompensatsiooninõude

Saksa okupatsiooni

kingseppa selle alusel, kui

või lugenud järgmisi mõtteavaldusi: Arnold Rüütlil

Pole

keeldumine aitab Vene Föderatsiooni

töö eest, mida

lele. Pole ju arukas valida

seeritutele

hakata käituma iseseisva

kompensatsiooni

kaaluma tema sobivust sel-

ametikohale? Praktiliselt mitte midagi. Olen kuulnud

tõstaks. Eestil

nõudis Saksamaal

on nagu

missi, vissivõi tissivalimi-

Välisministeeriumist saabuks repres-

omaalgatuslikult

Föderatsioon

Meie valimised

tahes ametikohale peaks

Venemaa oleks valmis
vikku hindama

Kalju Mätik

sed. Inimese valimisel mis

saabub

ikkagi

valimisseadust

ning konkreetse

Millal siis härra Marten Kokki
arvates

On aeg muuta

nõude esitamine

veel valmis minevikku hindama.”

Föderatsiooni

Vene

Prae-

ei ole võimalik, kuna Venemaa

umbes 372 418

rubla).

– ei poliitilist,

juriidilist.

ega

nõudmine

Liidu

Nõukogude

vastutust

kompensatsiooni

Liidu

ega tun-

gune reaalsus ei võimalda
alustada

tuletame meelde, et 2007.

aprillirahutuste

aasta

pandud kuritegusid

eest makstav

olla väiksem, kui

vahepeal

õiguseellase Nõukogude

ajavahemiku

kompensatsioon

perekond

praegu huvitatud tunnistama

oma

toime

pärimine garanteeritud.
Teatud

maa

samme

Loode-Eesti

Ühingu

detsembris 2007 Eesti Vabarii-

palju teada ning just valijate hääled otsustaksid,
Kasutatud allikad:

1.

Declaration of Basic

Principles

Resolution

samasisulisele

pöördumisele

vastas

Välisministeeriumi haldusküsimiste
asekantsler kantsleri ülesannetes
Marten Kokk:

„Kahjuks

ei ole Vene-

of Justice

for Victims of Crime and Abuse of

Justiitsministeeriumile saadetud

Assembly

2.

40/34, adopted by the
on 29 November 1985.

International Covenant

on

Power.

Civil and Political

ogthe Russian Federation.
Rights Information Bulletin No. 60, July

Constitution
Human
–

october

2003.

council of

võiks võtta kasvõi Läti vastava seaduse. Kui meil

UNO General

Rights.
3.
4.

kes saab valitud, mitte aga „poliitbüroo”. Eeskujuks

näiteks bussijuhte valitaks samasugusel viisil nagu

riigijuhte, siis mina küll

seesuguse

bussiga sõitma

minna ei riskiks.

europe

KULTUUR

&

ELU

15

AJALUGU

Alfons Rebasele
mälestusplaat
110. sünniaastapäevaks
Eesti Sõjameeste Sakala

Ühing

Aastatel

tähistab

1935–1939, Kaitse-

liidu Sakala Maleva inst-

ruktorina töötamise

Tammelehtedega Rüütliristikavaleri

elas hilisem

Alfons Rebase 110. sünniaastapäeva

lfons

mälestusplaadi avamisega Viljandimaal

oli tema viimane elukoht Mustlas,
kus teda 1939. aasta
külastas ka

Kikase
maitsed

20
18
GRllll
palju

valku.

CHILH

+

GOOD KlKft

f

OOD

Kikase

”

grillimeistrite poolt arendatud lihatooted on
värsked, puhta maitsega ja kõrge kvaliteediga,
suuretükilise valitud pehme lihaga maitsvad palad
valmivad küpsetades kiiresti!
Kikas Grill

®
-

inimesele,

kes armastab kvaliteeti!

ÜSfft

Müügil hästivarustatud poodides:
Selver, Prisma, Rimi, Coop, Maxima,

Kaupmees&Ko ja Kaubamaja.
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sõjasangar

Wilhelm Rober t Rebane

Mustlas mitmel aadressil, Posti 44

Tarvastu kihelkonnas Mustlas.

Puhas liha,

ajal,

m

:

*

alguses pikemalt

lapseootel

õde Astrid.

Mälestusplaadi

valmistas kivi-

raidur Kalev Pehme, selle avavad
Alfons Rebase õetütar Marina Rebane

ja ESSÜ

esimees Harald

õnnistab EELK Tarvastu

õpetaja Elve

Bender.

Saatuse tahtel
asukoht

Mäepalu,

koguduse

väga

on

mälestusplaadi

kõnekas: Rebane

nüüd vaatama Jaani

jääb

pargi poole,

kus

FOT:ERAKOGU

Mihhail Bendt

1924–2018
Eesti mees, kes pärast Suvesõda astus PolitseipatalTarvastu kiviraidur Kalev Pehme mälestusplaati meisterdamas.

joni. Edasi Leegionisse, legendaarse pataljon "Narva"

seisab mälestussammas Tarvastu

Idarindel võidelnud Emil Alesma.

saadeti täiendusena

kihelkonna meestele, Eesti Esi-

Tema

ridadesse. Selle üksuse koosseisus

vabatahtlik, kust peale tuleristseid Izjumi lahingutes

meses

Vabadussõjas (1918–1920)
See

langenutele.

Vommi kavandi
sammas

selt 23.

kujur August

järgi

avati Mustlas esmakord1937 Alfons Rebase

juunil

osavõtul. Eesti Teise

ajal (1942.
sammas

aga

aasta

Vabadussõja

suvel)

avati

sama

uuesti, Rebane oli sel

Idapataljoniga

Mustla praegune

esialgse koopia,

– ikka-jälle
teise

valmistatud

kodust

ajal

kaugel.

ausammas

on

avatud 1990. aastal

vaid esimese

sõja meestele,

ja

mitte

tegutseb

Viljandimaal

liikmed

tagasi

Ühingu
Mäepalu

aastast tänaseni.

alustas

ühing

Rebase

Tema

2004.

esimees oli Rebase

esime-

Pataljonis

1994.

juhtimisel

aastal Alfons

sünniaastapäeva

tähista-

mise traditsiooni.

Mustlasse soovivad 90.

on

põlvedele

Vabadussõda, ärge
Teise

mehed

jätta

sõnumi:

olnud rohkem kui üks

"Wiking"

kaasa kõik

tegi

kus

haavata sai. Järgnes taastumine

Müncheni

lähedal "Totenkopf'i" tagavararügemendi juures ja
seda sisuliselt kuni sõja lõpuni Eestis. Oleks võinud

suunata, omamata tagasiminemise plaane. Siit
edasi juba kuni vanilangemiseni elu valenime all. Ei

pääsenud GuLAGi alandustest ka Mihhail. Tagasi
tulles nullist alustamine. Okupatsioon.

Õnneks

oli

tal armastav naine, sündis pere, turvaline paik.
uus

tulemine. Paraku siiski mitte sellise, mille

eest võideldi Teises

Vabadussõjas 1941–45. Klubi

WikingNarva ja Eesti Leegioni Sõprade Klubi. Abikaasa lahkus ja tema järele vaatas ka Mihhail, kuni
kutsus fanfaar...
Puhka rahus hea sõber. Sinu teod ei kao.

unustage ka

Vabadussõja sangareid, olge

nende üle uhked.

5.

võitlused kuni Tšerkassõ kotist väljamurdmiseni,

Eesti

Mälestusplaadi paigaldami-

meil

SSFlakAbteilung

jääda Saksamaale, kuid lasi end koju puhkusele

ametis olnud

on

Ühing

Ühingu

seinale

teine esimees Harald

tulevastele

ja

maja

ku-

(Jakobsoni 16).

Sakala

elavaid Saksa mund-

paigaldasid

Alfons Rebasele

Kaitseliidu

sega

koondab

Võit-

mälestusplaadi Viljandisse,
nagise

poleks

1991

ris võidelnud mehi.
ne

Idapataljonide

eluaastaid käivad

Sõjameeste
aastast

Klubi

20 aastat

nagu

neid olnudki...
Eesti

lejate

ja

teised

Mälestavad Andri Ollema perega ja kaaslased
endisest Eesti Leegioni

Sõprade Klubist.
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ARVAMUS

Nomenklatuuri elust
paralleeluniversumis
töötanud Luukas

Eelmise presidendi poja, aastaid Brüsselis

Reporter: „Kui

ametnikuna töötanud Luukas Kristjan

mis

on

Ilvese seisukoht, et Eesti ühiskonna

mis

see

enam-vähem

Ilves:

ainuke probleem seisneb

on

välja ühe asja,

praeguses Eestis eriti

hästi,

siis

oleks?”

„Uhh, kas

ma

pean ainult ühe

valima või?”

talvise aja päikesenappuses ja soojamaa
lennuliinide vähesuses,

Ilves nii:

Kristjan

te toote

Reporter: „Võib ka

kõnekaks näiteks

mitu öelda.”

Ilves: „Ma ei tea. Mul

nomenklatuuri elust paralleeluniversumis.

ma

eemal. Iga kord, kui
tundub mulle,

Varro Vooglaid

nüüd see,

on

et

elan, eks ole, juba neli aastat Eestist
tagasi tulen,

ma

et see

koht

on

järjest

kihvtimaks [sic!] ja huvitavamaks

pool

kohaks muutunud. Aga kui

tase on võrreldav

ma

pean

ühe asja valima, siis ikka inimesed.”
kas

[Vägev klišee,

Reporter (pärast

pole?!]

nõutut

Ilves

pausi): „Aga

kahest asjastpuudust.

„Ma
visel

ajal päikesest. Seda
ei

väga

muuda, kui

kosmilist süsteemi

me vast

me

Tal-

nagu

just kuidagi

muutma ei

soojale

maale

–

need oleks

tänu sellelepimedusele kasulikud.

need

on

enam-vähem

Olgugi,

FOT: OBJEKTIV
Hiljuti
ne

näide

Eestis

kas.

Pigem on asjaolu,

teenetemärgi
endise
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vastuvõtmisel rääkis

presidendi

Brüsselis

riikliku

riigi- ja

poeg,

aastaid

euroametnikuna

et võimu juures

näegi

reaalseid

mingeid

omas

Kaljulaiult

tegelikult sugugi nalja-

olevad inimesed ei

suurepära-

justkui paralleelreaalsuses.

President Kersti

likuks tehtud

ühiskonnas

probleeme,

empaatiavõimetusest
et elatakse

tõepoolest

mullis, millel kokkupuutepunkt

ühiskondliku reaalsusega praktiliselt

puudub.

Ametlike andmete kohaselt

elab vähemalt viiendik Eesti ühiskonnast

suhtelises

vaesuses

väidetavalt tunduvalt
Hambaravi käib
üle

jõu –

(tegelikult

suurem

osa).

on

on

kõrvuni

halda-

võlgades.

purunevad, paljud

elavad ühe vanemaga

lapsed

üldse ilma vanemateta.

on

samal

mängitud kätte

pensionifondide

Perekonnad

hulk

kau-

kodanikele kohustus-

misest. Rahvas

on

piinlikult

muutunud

suur.

(isegi

Igal

või

Üksikemade
Hooramine

riikliku tervis-

hoiupoliitika eeldusena)
samuti.

ning sellest,

das nomenklatuur elab

hiigelkasumid

näol, pole

meile Delfi

sellest, kui-

asjad.”

pankadele

seks, seriaalne

tunnistuseks

vahendusel

Aga

et noorel Ilvesel oli küsi-

see

osa

teenuste hindadest moodustub

mustele vastates pidevalt mõnus muie

mitte

pakuti

ainsad

kui

ajal

hakka.

Ja noh, paar täiendavatlennuühendust
võiks olla

palgatase

kordades madalam. Suur

pade ja

rii-

Lääne-Euroopa

või ületab seda, aga

pankade intressimaksetest,

(pärast põgusat mõttehetke):

tunnen

kidega
on

mis võiks olla veel paremini?”

elust (pool)tühja suuga. Hindade

normaalsu-

mitmenaisepidamine

aastal tehakse tuhandeid

aborte, valitsus maksab selle kinni,
hoolimata kohustusest kaitsta sündimata laste
on

õigust

elule.

Seejuures

ohvriks tihti nii sündimata

lapsed

kui ka nende emad, keda lähedased
abordile survestavad või kellele

pakuta

ei

laste vastuvõtmiseks kohast

toetust. Vohab

koholism.

narkomaania

Paljud

ja

al-

vaevlevad hasart-

mängusõltuvuses ja hävitavad sellele
alla

jäädes

oma

(ja lähedaste)

elu.

inimestele

Internetis, meedias, meelelahutuses,

olude sunnil elatakse teine

teles, kinos, arvutimängudes ja mujal

paljudele

Fotokolaaž
inernet
laiutab

võigas vägivallakultus. Pornomis

graafia,

eriti

isegi

on

Lõuna-ja

räigetes

Euroopa

vormides kõigile vaid mõne hiirekliki
levib nagu katk,

purustades

ja perekondi ning pakkudes

ega ole seetõttu ühisturul

lastele

sageli

dadega võrreldes kordades väiksemaid toetusi

kaugusel,
abielusid

noorukitele esimest

ja

konkurentsivõimelised.

kokkupuudet inimseksuaalsusega,
tömbistades selles

osas

nende loomu-

likku tunnetust.

Lastepilastamine
levinud.
võtnud

Lääne-

ametiven-

Naisepeks

on

häbiväärselt

samuti. Maad

raskekujuline

on

Paljud
sektorid

tulusamad

on suures osas

majanduse

välismaistest

jätkudes

ja

taha

on

lagunenud

enam

oma

ega suuda või

ühiskondlikku rolli

poole (reeglina 60–90%)

või kaudsete maksudena

riigile.

Inimeste sõltuvussuhe

–

muudkui kasvab

julgelt

otseste

riigiga

peaaegu

terikastel

peredel

on

peaaegu võimatu

takse

lapsega perekondadel

kasumi

suure

töötajatele

juures kohalikele

häbiväärselt madalat

pal-

langeda

vaesusse.

emigreerunud,

Kõik otsused lähtuvad

suur

sest tööd

mitte. Teised

paranemiseks
pendeldavad

tasakaalustamatus

Regionaalne

mitte sellest, mis on õige ja hea..

moraalsete

kimata sellest, et

VARRO VOOGLAID

on

kuid levib

majandustegevust,

hoopis

Maapiirkondades

vaesus

elu kärbub, väike-

ettevõtjad väljaspool
panevad

alatasa

pille

tõmbekeskusi

kotti või tegutse-

vad makse maksmata, kartes

pealekaebamist

pidevalt

ja karistust. Suur

osa

põllumajandusest ja muust majandusest

hingitseb

üksnes tänu eurotoetus-

tele, olles iseseisvalt jätkusuutmatu.
Eesti

põllumehed

saavad

seejuures

üldjuhul

mittereaalset

vaid sahkerda-

mist, spekuleerimist, vahendamist,

liigkasuvõtmist ja

muud sellist, mida

kohasem nimetada krematisti-

on

kaks

(teiste

loodud ressursside

taskusse kanaliseerimise
kui

kunstiks)

majanduseks (ressursside

seks).

Aina

suurem osa

oma

loomi-

Eestimaast on

välismaalaste üles ostetud.
Maksukoormus

on

jaburalt kõrge,

on

katastroofiline, maapoode, -haiglaid

ja -päästekomandosid suletakse.

ka. Edu saadab

on

ja rakendust

Soome vahet, et perele elatist teenida.

üksnes omakasu püüdlustest,

Räägitakse majanduskasvust,

risk

Paljud inimesed

ei ole, lootust olukorra
samuti

on

täita, ei hingehoiu mõttes ega õigete

põhimõtete kaitsjana.

igas

eluaspektis ollakse avalikust
võimust rippuv. Ühe tuluteenijaga lashakkama saada. Rohkem kui kolme

kultuuri hääbumine. Kristlikud ühendused

läheb

kontsernidest üle võetud, tihti maks-

kõlbeline laos-

ootab meie rahvast

üle

olulises

tumine, samuti sügav rahvastikukriis,
mille

palgatöötaja palgafondist

lihtsalt

või muul

depressioonis

moel õnnetud, tunnetades

tühjust jakatkiolekut ning
pakkuda oma

hingelist

suutmatust

lähedastele armastust ja

tuge, mida need
Politsei

Rää-

hulk inimesi

suur

on

vajavad ja

väärivad.

raskelt alarahastatud

ja -mehitatud, patrulle

on

kriitiliselt

vähe, liikluspolitsei peaaegu puudub,
suur

hulk

puudusel
takse

süütegusid jääb

ressursi

menetlemata. Pinnal

püsida

vabatahtlikele

püü-

abipolit-

seinikele toetudes.
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Puudub iseseisev välispoliitika
Piir

Venemaaga

raha

Eestil

pole.

välja ehitamata,

puudub igasugu-

välispoliitika –

iseseisev

ne

on

kõik

otsused lähtuvad üksnes omakasu
mitte sellest, mis

püüdlustest,
hea.

õige ja

Ja

äratundmises
Rahva

doosidena
oma

ning

isegi

eksitakse.

tihtipeale

külvatakse

seas

sõjahirmu,

on

kasulikkuse

regulaarsete

et selle kaudu

võimupositsiooni

kindlustada

seda ainuvõimalikuna

kujutades

häälega

tänu

kohale

soojale

tingitud

(nagu

pidevalt kaugelt liiga palju

nimekirjas.
ka

teistel avalikel teenistu-

paljudel

elementaarset

jatel)
oma

Samal

Poliitiline vastutus

üleüldse sõnakõlks, tavaks

keegi

ei võta

miste eest

poliitiliste

mingit

Presidendiks
tubade

majanduslikult jätkusuutmatut ja

möödalask-

ultrakallist Rail
millel

Haritlaste

mitte ei kan-

protestile

ideoloogilise

söödavaks teha.

valituks osutumisest või rahvalt

lastele surutakse

Rahanduspoliitika

mastaabis vastutustundetu

ja

tantlik.

otsused

Fiskaalpoliitilised

otseselt

on

riigile ja

dile-

rahvale kah-

daadi saamisest. Eelmise

poolt

ettevõtlustoetuste sisulisele

omastamisele

ärmatamisele

keskendub

igaüks

dile-

on

pseudoprob-

leemidele, immigratsioonipoliitika

on

ees

orjameelselt

tiline eliit
Rahva

on

lömitav

polii-

rahvast võõrandunud.

poole pöördutakse

vaid

võimupositsiooni

randamise huvides. Sisulises

pseudoprobleemidele,

pannakse aga

oma

soo-

sugu

jne).

arvesse

on

tõsiseid

arenguerinevusi,

poisid

süstemaatiliselt

koolist

välja.

noorte tervis on tõsiselt

ja

allakäinud. Suur

osa

labast või otseselt

ajast

raisatakse

VARRO VOOGLAID

vedeledes või
Füüsiline
Isamaad armastavaid konserva-

sus

langeb,

arvutimänge mängides.

ja intellektuaalne

võimalikud

rõhku. Rahvast reaalselt ühendavaid

meelestatud inimesi, kes valitseva

hälbed samuti. Ehmatavalt

hägustatakse ja lahustatakse,

ideoloogiaga

ent ühiskonna kooshoidmiseks kasva-

räägivad,

tatakse

meedia

(eufemistlikult strateegiliseks

kommunikatsiooniks

nimetatud)

riikliku propaganda kulutusi.

tembeldatakse poliitikute

presidendi
näol

rahvaalgatuse

– olgugi,

et rohkem kui

kodanikkonnast

pole poliitiliste
ses

ega

otsevalimiste taastamise

osalemiseks

et rahval

leiab,

otsuste

piisavat

70%

langetamivõimalust.

jalge

alla tallava

riigivõimuga

ühisosa. Veel rohkemad

on

allutanud

end enesetsensuurile, kuna

poliitilise

korrektsuse õhkkonnas ei läbeta ka
varem

elementaarseks

nüüdseks n-ö

tembeldatud seisukohti

Riigi

kahe

peetud,

peamise

väljendada.

linna vahelist

maanteed ei ole siiani suudetud nel-

on terve

rahva mandaati ei ole,

veelgi

saadud vaid

Pärnu maanteest rääkimata.
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mõnesaja

ent

parketikõlbmatuks

Parlamendis

tegelikult

sisepa-

tundmata neile olulisi väär-

kel

positsioon

rida inimesi,

inimesed elavad

jarealiseks ehitada,
suurema

samaväärse või

liikluskoormusega
Sellest

osa

põhjustel ajateenistusse

ega ole suutelised

oma

elus vastutust

lasteks, sallimatuteks, vihkajateks

guluses,

õigust

tervislikel

ei ole

tusi

ei võimaldata, ei

suur

noortest meestest ei kvalifitseeru

populistideks, venemeelseteks, tagur-

otsustamise

elu küsimuste otsustamise

vaimsed

kandma. Kasvav hulk mehi

Rahval ei ole reaalset

Samas rahvale reaalset ühiskonna-

ja

poolt alatasa häbimärgistavalt

jne. Paljud

õigust

ei nõustuja sellele vastu

psüühilised ja

aktiiv-

– kõik-

rasvumine kasvab

tiivselt, kristlikult ja/või rahvuslikult

väärtusi

meele-

pahelist

lahutust tarbides, sotsiaalmeedias

loomisele aina rohkem

tupidise mulje

poiste

defektsete tüdrukute rollis ning

Laste

vastutustundetu.

põlistamiseks,

Koolisüsteem ei võta

langevad

immigratsioonipoliitika

plaanis

vas-

sotsiaalsed

oma

justkui

riiklik iseseisvus muudkui kahaneb,
vormilises plaanis

me-

on

identiteedi üle, muuta

mistõttu

oma

kinnitamise või pa-

pea-

(à la

ideid

võib ise otsustada

ja tüdrukute

diletantlik ja keskendub

vastutustundetu. Välismaiste isandate

enam

manipulatiivselt

kõige haiglasemaid

rõhuvate võimusuhete

Ka rahvastikupoliitika

rahvastikupoliitika

aina

konstruktsioonid, mida kasutatakse

vaatab avalik võim läbi sõrmede.

miljonitega.
ja

ja muule

ja

kuuldagi.

kasvatustöö keskusteks,

helikkus ja naiselikkus

eksitakse kümnete

prognoosides
Ka

le

presidendi

seonduvates

julike tagajärgedega,

tantlik

man-

mõte

vilistatakse.

Koolid muudetakse

dideerinud sellele kohale, rääkimata

kasvavas

projekti,

puudub igasugune

ükskõik milliseid otsuseid rahvale

on

Balticu

millest erainvestorid ei taha

parteide taga-

isegi

läbi suurele

matut, looduskeskkonda ruineerivat,

on

on see, et

kokkuleppel pukki pandud

euroametnik, kes

argumentidega

osale ühiskonnast täiesti vastuvõeta-

vastutust.
on

inimesi.

surutakse läbinähtavalt

ajal

valelike

kompetentsust

ametikohal vastutustundlikuks

tegutsemiseks.

liiklusõnnetustes hukkub

partei

Samuti ei ole neil

soojätkamiseks

ja

naisi

füüsiliselt või-

melised, rääkimata moraalsetest ja
vooruslikest eeldustest truuks
mooniliseks abieluks
loomiseks

ning perekonna

ja hoidmiseks.

Rahvusülikool
taha

ja har-

ei suuda

või ei

mitmel olulisel erialal,

hulgas filosoofias, pakkuda

muu

enam

eestikeelset

doktori- ega isegi mitte
magistriõpet. Ülikoolides on õppe-ja
teadustöö kvaliteet

sageli piinlikult

madal, eriti sotsiaalteaduste vallas.
Tihti
asemel

pakutakse

reaalse hariduse

ideoloogilist propagandat ning

koolitatakse

välja

mh Twitteri-avan-

nime all tuntud kultuurimark-

gardi

Ülikoolide

sistlikke revolutsionääre.
ei

õppejõud

eitagi,

tase kõvasti

on

et sisulises

alla käinud, aka-

deemilise vaimu

lämmatanud

on

administratiivne elutus
on

plaanis

ning

ülikoolid

muutunud konveieriks.

dused

sallides selliseid

(või

nikud oleksid seda neile annetanud.

vanainimeste põetajatele

praktiliselt igasugune

mõõdutundetult, aga lastehaiglatesse

Koolihariduse kvaliteet

Iseseisev kaitsevõime
ainult ei

vaid

puudu,
kus

gel sellest,

e-valimiste suhtes
mitte

riigil

kaitsevõime kasvatamise asemel
rahva üldise relvastamise

(nt

kasutatakse
mitte

mingit puutumust

olevates

teel)

kaitsejõude Eestiga

rahvusvahelise

omavates

ja

vastuolus

õigusega

vallutussõda-

globalistlikes

des osalemiseks. Samas

enese

ja oma

lähedaste kaitseks relvade omamise

õigust püütakse
tõmmata.

muudkui koomale

Mustmiljonit

eurodirek-

tiivi analüüsiv, menetlev, kontrolliv,

paisub,

neb. Kõikvõimalike

hulk vähe-

regulatsioonide

silased

kõngevad.

tihtipeale
mida

on

ja

tööstuslikult

paljud

otseselt või kaudselt

galised tegelased.

kus inimeste kohta
kuulmatus

kogutakse

koguses

neid säilitatakse

ning

ebaseaduslikult.
gevuse üle

Kaitsepolitsei

endine

kaitsepolitsei

orjameelselt lömitav poliitiline
eliit

on

rahvast võõrandunud.”

on

inimestele

määratletud)

ideaali avalikult ohtlikuks

inimvaenulikuks

ega näe

tagasi

mingit põhjust

astuda

põhjust

düstoopiaks

–

nende kamraadid. Poliitiline

parteide pidevast

jagelemisest
väga

ajal

jalga,

kõik

omavahelisest

väsinud. Valdavas

üheülbalised

samal

pärast

samuti ei näe selleks

süsteem lonkab kahte
on

selle

parteid

osas

naudivad

ülevoolavat riiklikku

rahastust, olles võtnud ise vastu

sea-

mille raske-

kallutatust ei

juba ammu varjata. Poliitiliste

protsesside
võimu

Eriti teraseonduvalt

probleem

kujulist ideoloogilist

suunamiseks

ohjamiseks

organiseerunud
vohab

ja

rah-

ja ekspluateeritakse,

profiiti lõigata.

ja

avaliku

võimelist reaalset

kodanikuühiskonda

peaaegu ei eksisteeri, selle asemel

oma-

(põ-

kui tema infor-

rahvusringhäälinguga,
suudeta

laial-

ühiskonna

Konflikte õhutatakse,

võimendatakse

ees

selged.

tõetaotlus

on

tegeletakse pigem

valt ilmneb

Välismaiste isandate

pidevalt

kasumijanule ning

meerimisega.
enamikule

on

ja

on

meelelahutuse

kõike muud kui

manipuleerimise

et sellest

tingimustes,

Valitsuse liikmed nimetavad

ja

daselt

pidava parlamendi komisjoni

Kohtumenetlus

peetakse

lõhestatud.

vusriigi

allutatud

riigipal-

allapoole igasu-

Kommertsmeedias

puudub põhimõtteliselt

on

on

vale ja tõde

uudiste

eraldusjooned

te-

peadirektor.

me-

vahel enneolematult tülli aetud

hiseaduse alusena

ärasegatud,

tsiviilkontroll – seda kont-

esimeheks

–

gust arvestust

kasutatakse

ja

osalevad aktiivselt

Meedia kvaliteet

enne-

isikuandmeid

abielu

objektiks, kus-

mata. Aina

paisub jälgimisühiskond,

ja

pideva ja agressiivse
rünnaku

juures

VARRO VOOGLAID

loomapiinamiseks.

ideoloogilise

püütakse pidevalt

raske nimetada muuks kui
Rahvas

on

on

või

perekondadest

mitte avardada, vaid koomale tõm-

õigusi ja

mürgitatakse massiliselt,
Loomi

perekondades

Perekonna

jäänud.

on

mõisted

paljaks, protestid

liigirikkus pidevalt kahaneb,

Tihti ka

rünnakus

kõlavad taas kurtidele kõrvadele.
Põldusid

alla

aga reaalseid kodaniku-

-vabadusi

üldse kätte-

avalikud teenused.

alles

söögi peale,

tugi.

piirkonniti

Kõlbeline kasvatus koolides

soovi. Eestit

ja sellega tegelemise

ja muud

jälgimisühiskond

kriiskav üleküllus suretab ettevõtlust

raiutakse metsast

rakaitse

neis kooslustes, mis

igasugune

maksumaksjate

märkimis-

Inimõigustest räägitakse söögi

tihti

nagu ka arstiabi, kor-

Poolsalaja paisub

rollima

samal

– just

saamatu

olematu.

haldav riigiaparaat aina
kui

kõrvalejäetud

puudub

on

maapiirkondades sageli

väärsel osal ühiskonnast usaldus.

monitooriv, arutav, tõlkiv, kohaldav ja

ajal

Mujal

puudub
riiklik

tohutult kõikuv, kvaliteetne haridus

maailmas

kau-

väga

on

võiks olla. Oma

see

sisseseade soetamiseks

annetusi.

Puudega

raskes seisus

ja

laristatakse

Maksumaksjate

raha

turvalisusekaalutlustel

sisuliselt olematu

mastaabis.

laste vanematele

kogutakse
on

Inimesi sureb vähki

pikad.

epideemilises

oma

taskusse kanaliseerida, ilma et koda-

hädavajaliku

Riigi kaitsevõime

matult

seadusi),

mis võimaldavad kodanike raha

se

ja

kvaliteetse

kõrgete
ja

õigussüsteemi

kulude

õigusabi jaburalt

tõttu kättesaamatu

võtab absurdselt

langetavad

pika aja.

demokraatia

põhimõtteid jultunult
õigusega
otsuseid.

Aga

ja õigusriigi

eirates kehtiva

kuivõrd need otsused

n-ö

siis

silm kinni.

gude

Kohtud

otseselt vastuolus olevaid

edendavad

agendat,

keeruku-

õiget ideoloogilist

pigistatakse

Sageli

on

selle suhtes

tõsiste kurite-

valitsuse

käepikendusena

tegutsev ja võimuringkondade ideo-

loogiliste

huvide eest seisev riiklikult

rahastatud võltskodanikuühiskond.

Jne, jne, jne…

Aga presidendilt valgetähe
klassi

teenetemärgi

Kristjan

IV

saanud Luukas

Ilves ei näe muud

probleemi

kui see, et talvel võiks olla rohkem

päikest ning ka

paar lennuliini

soojale

maale võiks olla rohkem.
Selline

on

Eesti elu AD 2018.

eest määratud karistused rahva

õiglustunnet

riivavalt väikesed.

Ravijärjekorrad

Allikas: objektiiv.ee
Avaldatud autori loal. Vahepealkirjad lisas toimetus.

on

sageli

usku-
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MUINSUSKAITSE

Mälust ja
sümbolitest!
Poliitikud ja ka teised pateetilistest
sümbolitest rääkijad unustavad ära, et uute
sümbolite rajamise kõrval tuleb meeles

pidada ka neid, mis

vahetult seotud

on

meie riigi rajamise, selle hoidmise ja ka

hukkumisega.
Jaan Tamm
Eesti Muinsuskaitse Seltsi ja
Konstantin Pätsi Muuseumi asutajaliige

FOTOD WIKIPEDIA

valdavalt laialdast

Pärast

laitust saanud ETV

uue-

aastasaates Eesti hümni

„ära unustamistˮ

kirjanduses ja
kenud

on

sotsiaalmeedias

võrdlemisi terav

järjekordselt

diskussioon meie

aja-

puh-

püsiväärtuste ja

sümbolite üle. Selles kontekstis rõhutatakse eriti uusaasta saabumise
erilisust

seoses

Eesti

Vabariigi

juubeliaasta algusega ning
set hümni

mittemängimist

Kolumnist

Maarja

100.

esmakordsellel ööl.

Vaino süüdis-

Vabadussõjas langenud koolipoiste ja õpetajate mälestuseks
püstitatud

monument Tallinna Reaalkooli ees.

tab sümbolitasandi mitteväärtustamises

ja

mittemõistmises

meie

koduõues, mälestustahvlid Riias

eest. Kui

le Kuberneri aeda olevat bürokraatia

ta

(PM, 3.01.2018). Ning
peab

on

silmas

usinasti ära

sõnad, lehvitavad

osa

ja

ka võimatul

õppinud

Eesti

igal

hümni

võimalikul

juhul rahvusvärve,

käivad usinasti kirikus ka

kogunisti

armulaual, siis võib tal ka osaliselt

õigus
&

olemas Tahkurannas, mälestuskivi

le monumendi

kes

KULTUUR

võrdkuju

hoiatab võimaliku puusse kihutamise

NSV-st üle tulnud nomenklatuurist,
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Samas toob ta sümboli

Kloostrimetsas tema

riigi

eliiti

koguni

ühe näitena ka Konstantin Pätsi, kelle-

nn

ELU

olla.

põhja

lasknud.

olgu öeldud,
Eesti

püstitamise ToompeaAjaloolise

tõe huvides

et ideed Pätsile

kui

riigi ainurajajale järjekordse

monumendi

käputäis

toetas vaid

püstitamisest
MTÜ Konstantin

ümber

Pätsi Muuseumi koondunud
loolasi. Pätsile

on

nn

aja-

senini monument

kunagises

endises vaimulikus seminaris, kus
ta

õppis,

Ufas tema elukohas, Haanja

rahvamajal,
Vantaa

mälestusmärk Soomes

maapaokohas,

büst Kadrioru

presidendikantselei Roosiaias,
lestuskivi Tveri

kubermangus

ševos tema esimeses

mä-

Bura-

matmispaigas,

samuti vähemalt viis tahvlit, kus tema

nimi

peal

Pärnu PG vilistlastele,

on:

mist Vabadussõja või sellest aluse

lossi hoovis, Kadrioru pre-

Toompea

sidendilossil, Tori kirikus ja Pärnus

Kui 3.

kunagisel kodumajal.

23.

juuni

on

igati põhjendatud,

Arvestades, et enamiku Pätsi kaasteada

aegsete riigitegelaste puhul pole

ja

– püsti-

veebruari ning

meenutamine siinsel
ei

väljakul

õigusta

see

kõikvõimalike muude ürituste

siia koondamist.

rääkimata monumentidest, tehti riiklikul tasandil

jaanuari, 2. ja 24.

kuidagi

surmaaega ega -kohta,

isegi täpset

saa-

nud Eesti Demokraatliku Wabariigiga.

meie

Isegi

rahvale kurbade

päevade

riigile

meenu-

tamisega

seotud rahva kogunemisi.

tada Kuberneri aeda monument Eesti

Harjumäe

naaberbastionil Lindamäel

omariiklust kuni Pätsi

asub üks Eesti kauneimaid taieseid

kandnud

ainuõige

Asutavale

otsus

riigipöördeni

–

ja Riigikogu-

1920. aastal

August Weizenbergi

le. Selles, et konkursi tulemusena

loodud leinava Linda

väärilist monumenti ei saadud,

aga mitte ainult Kalevit taga leinav

midagi

imelikku. Seda

pole

juhtus ka Eesti

Wabariigis paljude analoogsete
võtmistega.
on

Neist

kõige

eestluse
ka

ette-

tuntumaks

Üleriigilise Vabadussõja

aastal

et Päts

1936. aasta mais

vastava seaduse

välja

andis

ja

ja paljusid

eest-

meid 1940.

puudutanud,

okupeerinud Nõukogude võimu

tegelikkusega – märtsiküüditamisega.

mendi konkursid, mis vaatamata

sellele,

hoopiski

lasi vahetult

monu-

vaid seotud

ürgema Linda,
lähema

See ei ole

kuju.

Seda brutaalset akti

isegi

alates

meenutati siinse

ja

kurba

päeva

kuju juures juba

1942–1944

VAPS-ide liikumise mahasurumisest

aastatel

oli selle initsiaatoriks autoritaarne

mälestuspärgade panekuga, salaja

Päts isiklikult,

riigijuht

veel ka mõni aasta

käegakatsu-

tavat tulemust ei andnud.

sõja lõppu ja
nõukogude

Autoritaarsus
resultaati ei

anna, näitab

alustatud

Kui 3. jaanuari, 2. ja

anna

ideede

ja jõuga

24. veebruari

resultaati ei

parimat

2008.

kujukalt

aastal

Võidusamba

Vabadussõja

kampaania,

osalenud

kogudes

ning

23.

meenutamine Vabaduse
on

mille käigus eirati mitte

ainult arutavates

see

esimene

sõja

komisjoni

ürituste siia koondamist.”

punkt järgmiselt:

monument

materjalist.

Ei

peaks

olema

või kõne

vajaks alati parandamist

püsivast

alla tulla

ja paikamist.

Kuidas

esialgsest

Vabadussõja
mille

Vabaduse

väljaku

mendina kõne alla tulla

mõjuvalt

mingisugune

või obelisk, mis vajab vähem

materjali,
Edgar

jõu.

kuid suudab siiski küllalt

esineda

(K.

Hallas-Murula.

Johan Kuusiku

Vabadussõja

monumendid. Tallinn, 2008, lk

63).

juuniküüditamise aastapäeval.

See ülimalt kurb, kuid kaunis komme
kestis kuni

Vabadussõja

valmimiseni.

Seejärel

võidusamba

toodi Vabaduse

väljakule kõigepealt juuniküüditamihiljem ka

märtsiküüdita-

mise meenutamine. Minu küsimusele,

sain

organiseerijatelt vastuseks,

üritustel põhiliselt osalevad,

IRL-i

mäele, eriti märtsikuus, raske

suurtoetajatest

ärimeeste survel

handeid eurosid

võiks vabadussõja üldmonu-

sioonid, lisaks hakati siia kogunema
ka

sadu tu-

hooldus-ja remondi-

kulusid neelav ristikolakas, ei taha

keegi

tollastest otsustajatest aga

sõnagagi

poole

iitsatada.

ristimonument

nõlvale

kujunenud

Sama saatus

on

osaliselt tabamas ka

ja

Anton

Soansi

dussõjas langenud

vähe

pist-

Oli

Tallinna

õpetajatele

esimene Tallinnas asunud

on

1927.

aastal loodud mälestussammast Vaba-

Vabaduse

toimuvatele üritus-

pääseda.

Tallinna Reaalkooli kõrval oleva Ferdi

ja õpilastele.

väljakul

Linda-

unustatakse teised

omamoodi kulissiks kõikvõimalikele

tele, milledest enamusel

on

Vabadusristi taustal

Sannamehe

Tegelikult ongi Harjumäe
püstitatud

et

üleelanutena või kaasaegsetena nendel

ja LED-valgustitest koosnev,

Sel-

ja

organisat-

dolomiit, sai konkurssi vedanud

Sellisest materjalist massiivse ehitise
käiks meile üle

ditamise ohvrid, nende lähedased
rahvuslikult meelestatud

oli eestimaine

põhimaterjaliks

näiteks, võiks olla Soome graniit.

sammas

1990-ndatel

vanematel inimestel, kes küüditamiste

Tšehhi kunstklaasist, Hiina graniidist

lepärast

okupeerimist

poolt.

monumendi võidutööst,

Vajalikuks püsivaks materjaliks,

püstitamine

II maailma-

miks ajaloolise mäluga nii toimitakse,

otsuse

millest ehitatud monument

materjal,

võimu

se, mõni aeg
JAAN TAMM

1934.

Vabadus-

väljakul

kuidagi kõikvõimalike muude

EW-aegsete konkursikomisjonide
soovitusi. Nii näiteks kõlas

juuni

igati põhjendatud, ei õigusta

erialainimeste arvamust, vaid ka

aasta konkursi

peale

meie uuesti

ja

taaselustasid kurva kombe märtsiküü-

Et autoritaarsus
läbisurumine

leinatalituste

ju

see

Pronkspoiss
ja

Vaba-

dussõjale pühendatud mälestistest,
KULTUUR
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aluse, Eesti Kaitseministeeriumile
kuuluva

kus

kalmistuga,

igasugune

toimetamine, eriti aga selle ilme
omavoliline muutmine
nii nagu

peaks alluma,

teistelgi kalmistutel,
Muinsuskaitse

Vabariigi

dade seadusele. Näib, et

August Weizenbergi loodud

sellel kalmistul küll veel

leinava Linda

ole. Eriti

kuju.

Eesti

ja Sõjahau-

okupatsioon
lõppenud

ei

tundub aga kir-

groteskne

omavolitsemine olukorras,

jeldatud

kus endine kaitseminister, nüüdne
Tallinnas

justiitsminister

Kaitseväe

nõuab Vene

kalmistul taastatuVdabadussõjas langenute

Vabariigile

mälestusehis.

kahjude kompenseerimist,
aga

Urmas Reinsalu

Föderatsioonilt Eesti

tekitatud

1940. aasta

juba

1941. aastal taastatud taies

vahepeal,

punavõimude poolt
hävitati. Pole
selle vastu

vaja

ette nähtud

7–B

Vabadussõja
jaanuaril

relvarahu

reaalkooli

jää-

seejuures ära,

misega.
eesti

aga

pateetilisunustavad

pidada

ka

vahetult seotud meie riigi

Edgar

Johan Kuusiku ka-

Vabadussõja

Mälestusehis

(taastati 2012). Kunagistest EW

kait-

seväelaste viimastest puhkepaikadest
on

nimelise

hauakiviga

tähistatud

ja ka

hukku-

taastamine eeldab

osa

kalmistu

mist, milleks
line tahe

Nõukogude

tsiviilmatuste

okupatsiooniaegsete
sama

edasine

piires mujale

on

aga senini
Küll

puudunud.

mat-

poliiti-

räägitakse

piirilepingu ja sõjahaudade lepingu

relvaga käes

puudumisest

on

Föderatsiooniga,

küll

räägitakse

maetud Tallinna Kaitseväe

jms.

Ometi ei takista

Vabariigi

tegid.

on

igati kiita

näitavad

naabruses

pataljoni juhtkonda,
Peeter Paenurme

teema sensitiivsusest
see

ehk Vene Föderatsiooni

teisel

poolel

saatkonnal

Side-

kaplaneid

ja Jaan Nuga,

eestvedamisel Eesti
ga seotud

asuva

eriti

üles

kelle

Vabariigi ajaloo-

tähtpäevadel,

aga samuti

taastatud mä-

lestussammastel küünlad süüdatakse.
Nende initsiatiivi

on

asunud toetama

ka kaitseväe praegune
oma

kohaloleku

Vabadussõja
liselt rõhutab

dussõjas

kes

ja pärgadepanekuga
mälestusehisele eri-

järjepidevust

võidelnute

ajateenijate

juhtkond,

Vaba-

tänaste

ning

vahel. Ehk annab

ülejää-

nud eliidile mõtlemisainet ka Eesti

Vabariigi presidendi Kersti Kaljulaidi
käitumine, kes

oma

lühikese

ametiaja

jooksul

Eesti Demokraatli-

kaitseväelaste hauatähiste hävitamise

jumalateenistusel

2011.

tatud kabelis

esimese kaitseväe

nõukogulikus

oku-

patsioonis ning taasiseseisvumisjärgViimast saab

pooleks tõeks,

või restaureeritud

ja mälestusmärgid.
KULTUUR

poliitikuid ja

ajaloost: tsaariaegne

kaitseväelaste nekropol,

taastamine.

enamik

nende suuniseid ellu

finantseerimast ettevõtmisi eesti

selle hävitamine

aga vaid

Vene

1365

meie

Selles situatsioonis, kus

hingedepäeval kõigil

Miks nii vähe? Nende

kes seda

sõjamehi,

sõjaväekalmistu,

24

mälestusmärgiks

eelkõige neid

peegelpilt

ne

kõige

Vabariigi

Pean siin silmas

kalmistule. Kalmistu enda saatus

ku

tähtsamaks

tuleb

ehk kaitseväes teenides
neist

1928. aastast Eesti

arhitekt

jamise kõrval tuleb meeles
selle hoidmise

ja

viima Vabadusristi kavaleride

vandatud

„sümboliteˮ ra-

rajamise,

päevadel

asetama

Eesti

rääkijad

on

küünlaid

ainus

lipuga

neid, mis

nii tähtsatel

mälestussambale.
alates

senini aga vaid 235.

et uute

pääseksime

riigile

aastapäeval
juures

ka teised

test sümbolitest

Roosiaias.

tsiviilhauda selleks, et

ülimat apaatsust antud küsimuses,

väljakul.
ja

meie

viivad ametnikud

jäänute kogunemine organiseeriti
Poliitikud

gudeaegset

Kadrioru presidendikantselei

osalenud Vabadusristi kavaleri,

langenuile, kes
võidu
tõid. ÜleVabadussõjas

Vabaduse

K. Pätsi büst

alale

nõuko-

olnud, Vabadussõjas ratsaväelasena

neile

austuseavaldaja

ümber matta kümmekonda

olnud

tagasi

aastat

Muinsuskaitse Seltsi

meile

paljud

President

pärgi

uuesti 1948. aastal

vist lisada, et

protesteerijad kadusid

davalt. Olen

3.

sügisel, ning

samas

ei suudeta Kaitseväe kalmistu

taastamisprojektis

mis

okupatsiooni-

&

on

pidada

sest taastatud

vaid

Nende

ELU

rajatised
hulgas ka

järel

neile

pealemaetute, algselt taga-

on

osalenud kahel kaitseväe

ning

aastal taas-

sihoidlike hauatähiste üha uhkemate

juhataja kindral

vastu ilma kelleltki

ärasaatmisel mälestusehiselt

väljavahetamist
isegi

Eesti

tähtsamas
Ometi

on

ehk

luba küsimata

oma

Wabariigi

kohalolekut

aegses

kõige

nekropolis põlistamas.
tegemist

muinsuskaitse-

Aleksander Einselni

Arling-

toni kalmistule 2017. aasta 31. märtsil.
Kui olla

täpne,

president

siis osalesid sellel ka

Arnold Rüütel

kaitseminister

Margus

ning

tollane

Tsahkna.

AJALUGU

Kolm laevahukku

1944. aasta sügisel
Moero, Nordstern ja RO24
kaotuste tõttu

enamuses

1944. aasta sügisel hukkus sadu eesti

kogemusteta,

osa

põgenikke Läänemerel. Suurem

täiendusena kohale toodud Vaikse

oli seotud kolme

ohvritest

osa

esimese ja kõige tuntuma – moero

oli

ookeani laevastikust.

laeva hukuga. Neist

suure

lahingu-

personalist

– uputasid

Nordsterni

uputamine

Nõukogude Liidu torpeedolennukid ning

Esimene 1944. aastal Punalaevastiku

sellest laevahukust

allveelaevade

Kuid Nordsterni ja

on

väga palju kirjutatud.

RO-24 torpedeerisid

Balti

laev oli

teel olnud

laevastiku allveelaevad.

mida
-407.

Hanno Ojalo

uputatud transpordi-

1127-tonnine Nordstern,

torpedeeris

(Botšarov).

oktoobril

1944.

püsisid Pu-

põigelda.
ALLVEESÕDA LÄÄNEMEREL

Moero

ja

Nordsterni hukkumised

vad vaikselt Kroonlinnas. Kuid kohe

Hanno Ojalo

rohkemateks õnnetusteks

pärast vaherahu sõlmimist soomlaste-

Kirjastus Ammukaar, 2018

septembril

1944

tel võimalus läbi

avanes

miini-ja

Läänemere avarustele

seatud

oma

allveelaevad

vaheaega

ja

töökorda

Sõja

tuua.

65 allveelaevast oli alles

Neist kasutasid venelased

reaalselt 18,

sealhulgas ka endist Eesti

laeva Lembitut.
Vastavalt

abi

vaherahulepingu tingi-

–

tegevusele

vene

allvee-

kõikvõimalikku

andis üle miinitõkete kaardid,

rajas miini- ja võrguvabad läbipääsud,

osutas

sadamates

lootsiteenust, tagas

(Helsingis, Turus,

rianhaminas)

oma

Maa-

taristu allveelaevade

teenindamiseks.

aasta

jäälõhkujad

talvel

aita-

allveelaevu

laeva Punalaevastiku meremeeste
Koos

majutamiseks.

allveelaevade-

ga saabusid Soome sadamatesse ka
nende baaslaevad

– Helsingisse

asus

Irtõš, Porkkalasse Volhov ning Turusse

Smolnõi

ja Poljarnaja

Zvezda.

Štš-407. (komandör BotŠtš-318
šarov),
(Loškarjov) ja Štš-

kuulusid

-310

(Bogorad),

lootsiti läbi Soome

rannikuvete Soome lahest

välja

septembrist kuni 2. oktoobrini.
järgnes

neile veel seitse

29.

Peagi

punaallvee-

laeva.

meeskonnad

olid

ja

seniste suurte

ja

neist

mälestusi. Kuna Moero

palju

torpeedolennuk,

vene

siis

käsitleta.
Aurikud Nordstern

väljusid

ja

Kuressaarest 4.

Nautic

oktoobri

varahommikul. Esimesele laevale
laaditi 450 eesti

põgenikku,

kolmveerand olid naised
Teel Saksamaale

Ventspilsis,
18 koos ühe

jätkati.

neist

ja lapsed.
laevad

peatusid

kust 5.

oktoobril kell

saatelaevaga

Läti sadamas

teekonda

asus

laevale

täiendavalt 25 lätlast ja paarkümmend
vene

sõjavangi.

(Klaipeda)
6.

Jõudnud Memeli

kohale

sai Nordstern

oktoobri hommikul kell

torpeedotabamuse
allveelaev tulistas

Allveelaevade komandörid

ohvrite-

põgenikele kõige

seda laevahukku selles raamatus ei

vabasse vette, lisaks eraldati kolm

Esimene grupp allveelaevu, kuhu

mustele osutas Soome
laevade

1944.–1945.
sid Soome

pärast pikka

Läänemerele

algusaegade
vaid 30.

säilinud

ka

uputas

võrktõkete

Tänu Soome abile õnnestus Balti
laevastikul

on

venelas-

pääseda.

4.

torpeedodest kõrvale

olid eesti

ga 5.

juba

püüdnud

1914–1945

nalipulise

Balti laevastiku allveelae-

lähistel

ŠTŠ-

transpordilaeva Leda,

millel õnnestus

del ja suvel

6. oktoobril

Viimane oli

Liepaja

rünnata Saksa
aasta keva-

Gotenhafenisse

Ventspilsist

km

10.05

keskossa. Vene

torpeedo välja 1,5

kauguselt.

Raskelt

vigastatud

laev murdus

KULTUUR

&

ELU
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Nordsternilt pääsenud Ilmar Talve
magas

транспорт «Нордштерн», потопленный

Вверху: германский

1944 Robert Johannes Livländer,

«Щ-407» 6.10.1944.
Справа:

astronoom

«Щ-407» 6.10.1944.

схема атаки

ja geodeet, Vabadussõja

Eestlasi oli

pääsenute hulgas 22,

sealhulgas soomepoiss ja
kirjanik

Ilmar Talve

tulevane
doktor

ning

Mõlemad

laevahukku

on

Tabamuse

mo-

kuulsin nende

läuft ein!” (Torpeedo

Siis ei saanud

enam

mõne sekundi pärast

oligi

tagajär-

jel meelemärkuse.
Kui

kõigub

meresõjaajaloolane
dab,

et

Heinz Schön väi-

päästeti 100,

1950. aasta

Ilmar Talve 51,

ajaleht Võitleja

37–42 eestlast).

–

67

uppus

hulgas

oli ka Tallinna

Tehnikaülikooli rektor aastatel

KULTUUR

&

ELU

1941–

invaliidiks

–

Endel

ta sai

Rumma

plahvatuse

tagajärjel põlveliigese nihestuse, mis

ärkasin, katsusin
aga vasak

ja gangreeni ning

kaotas laevahukus
Rummade suurest

ema

Ta

ja isa, kogu

suguvõsastpääses

vaid kolm inimest, hukkus 18.
Gotenhafenisse
tatud

pääsenute

(Gdynia)

toime-

tunnistuste

põhjal

ennast püsti

koostatud hukkunud eestlaste nime-

kirjas

jalg

ei kandnud

Roomasin laeva

edasi

Nordsternilt pääsenud Ilmar Talve

suurte

päästeparvede poole,

mis olid

magas plahvatuse hetkel käilakajutis.

pardal

on

170 nime.

määratud kuuele inimesele. Võtsin

Tema mälestustes toimus laevahukk

Aurik Nordsternirünnaku

ühest selle köiest kinni ja laev

nõnda: Minu mälu hakkas toimima

skeem.

alt ära. Need, kes jõudsid, ronisid omal

jõul sisse.
vees

Mina ei

edasi. Vene

meie

parvel,

aerutama,

vajuski

jõudnud, olin ikka

sõjavangid,

kes olid

hakkasid hoolimatult

tagudes veesolijate

sõrme-

nukkide pihta.
eest

lahti saada. Lainetus oli kaunis tugev.

bastas

mu

käed ja jäin

alla,

vette

see

va-

edasi. See

kestis umbes kolm tundi. Meie konvoi

sel-

lest silmapilgustpeale, kui ma seisin keset
seda väikestkajutitja olin juba vööni vees.
Mis

enne

seda oli juhtunud, seda võib

ainult arvata. Kas oli
mu

torpeedoplahvatus

voodist põrandale paisanud?

Ilmar Talvel õnnestus end

Nad katsusid meist iga hinna
Mina võtsin köie kaenla

94.

Hukkunute

26

(neist

Saksa andmetel oli

laeval 625 inimest, neist 531

ja päästeti

arv

Saksa

Eluga pääsenud

enam.

ajada,

eri allikates suuresti

tõmmati

lõpuks tuli vasakjalg amputeerida.

ma

plahvatus ja kaotasin vist šoki

merepõhja. Eluga pääsenute

ronida, neid

tekitas ummistuse

midagi aru:

sele

paadist

ise

üles köite abil. Kuid pääsenuid

madrused valvel ja

jookseb sisse!).

sügavu-

pääste-

mendil olin lae va vööris. Seal olid saksa

hüüdu: „Torpedo

70 meetri

päästetuist

jäi

Endel Rumma:

veepinnalt pooleteise

omaaegne saksa

1100 tonni, saatis

paadid välja. Laevale ei suutnud ükski

kirjel-

danud.

minutiga ja vajus

Nautic hakkas inimesi

päästma. Nautic,
ca

käilakajutis.

oli armetult vähe.

Endel Rumma.

pooleks, kadus

lagunes ära, aga
õppelaev,

õppursõdur.

hetkel

plahvatuse

koridori

ja trepist üles

belda, edasi

osa

pooleks

tõusis.

ra-

kõige kõrgema punktini,

komandosillani
keskelt

kajutist

laevatekile

jõuda.

Laev murdus

– keskosa

vajus, käila-

püsti, kuid

Ma tõusin

jõudnud

ei

ees.

Järgmise päe va lõunaks jõudsime

veel ringigi vaadata, kui sild vajus mu

Libau sadamasse. Järgmise öö jooksul

jalgade alt

olime

ära

ja

ma

Püüdsin arvatavasti

lest,

mis

pole

mul

jälle

sel-

ma

Aino

olin sattunud.

ujuda

et ma

vee

Mäle-

kui

ülespoole.

ka

vett neelanud.

nud

ma

sest olin

Allveelaeva

näi-

Pinnale tulnult ei

taeva

10–11 ajal

värisemine läbi

pihta. Nägin… oli

propellergi veel töötas,

poole

tõusis.

reisijad lae valaelt

kindlasti

alguses muudkui halli

maa

Nordstern sai

alla kaduma,

tulingi peaga
pinnale ja sain õhku ahmida. Algul

köhisin ja läkastasin,

nagu

sõitis

keskelt murdunud, hakkas just lainete

Ja kohe pärast seda
vee

Umbes kella

laeva. Kuulsin, kuidas kapten hüüdis,
et

et

all ja ujusin vaistlikult

peal olid,

Tarmo

ees.

korraga käis

seda, pöörlemine lõppes ja
ujumisliigutusi teha, kuid ma olin

tan uuesti

sain

oleks võinud.

ja väike

nüüd meie

tekkinud veekeeris, milles mapöörlesin,
ilma

reisiga umbes Meemeli

kätte saanud. Meie sõsarlaev, kus Hans,

laeva vajumisest

see

oma

kohalejõudnud ning oli ka 6. oktoober

tegin,

ma

Oli ainult mingi

mälupilte.

Tõenäoliselt oli

vees.

kuid

ujuda,

juhtus ja mida

vees

pööris, kuhu

suur

olin

ŠTŠ-407

komandör Botšarov.

merre

Nägin, kuidas

hüppasid ning

ära

ujuda proo

visid. Kahe

rast

oli kõik möödas ning merel

minuti

pä-

ujusid

ainult mõned inimesed, puutükid ning

taevast

ja kõrget lainetust.
Soomepoisil
päästeparvele
Nauticule

õnnestus

esialgu

veeretada

pääseda.

kes üritas ka Nauticut
õnneks läksid kaks

ja seejärel

Päästetöid

kendas Vene allveelaeva

end

ras-

agressiivsus,

torpedeerida,

torpeedot

mööda

ja saatelaevalt vette heidetud süvaveepommid peletasid

Botšarovi minema.

Omaalgatuslikult
käsigranaate,
heidutada.

et

loobiti vette

nendega

Võimalik,

torpeedorünnakud

isegi

allveelaeva

et need

uued

tõesti viirastusid

hirmu tõttu?
Allveelaeva komandör ise eitas
aruandes

uusi

torpeedorünnakuid

Nauticu pihta, kuid see-eest kirjeldas
vaenlase aktiivset vastutegevust, mis
olevat kestnud üle kahe tunni. Kokku
rünnati Vene allveelaeva kuue süva-

veepommi ja

60

käsigranaadiga ning

tulistati välja ka 117 102

Igal juhul

mürsku.

oli Botšarov sunnitud

lahinguväljalt

on

kirjeldanud

seda torpee-

dorünnakut.
Evi Poots

jälgima

pidi

Nauticult.

saadetud

kirjas

Nordsterni hukku

Ühes

ja mädanevat, juba paadireisil

Saaremaale

puhastada
pääses,

viga

saanud rannet seal

ja siduda lasta

kuid süütunne

1972. aastal

meenutab ta toimu-

nut. Evi arvates oli hukkunud laeval

umbes 350 inimest, lisaks meeskond.

ning sellega

jäi.

Palju aastaid tundsin

lahkuma.

eestlased naaberlaevalt

Paljud
Nauticult

mm

kus

nagu

tuna, et nemad kolm pidid

ülekoh-

surema

ning

igal

õhtul jälle nagu kinos olles üle.
Kui

paat sleppi

võeti

sadamasse tiriti…

ningjälle Triigi

järgmisel päeval

viidi meid Kuressaarde…

hommikul meid viimasele laevale

ajal

oma

põleti-

pandi.

Sõitsime

konvois,

järgmisel
meie laev

1944
Nordsterni

uputanud

vahutades,

allveelaev

mööda. Sõitsime õnnetuse kohal kaks

ning

kui magama läksin, elasin seda

torpee-

pöördusime ning

ninast ja teine tagant, vesi

tundi, päästeti

hakkasid mul käed ja hääl värisema,

kohe

6. oktoobril

kogu aegsik-sak sõitsime, läks üks laeva

viisil. Iga kord, kui sellele mõtlesin,

de peatuse

sõsarlaevale Nautic, et

dot,

aga et me

minu üksik elu saipäästetud nii imelisel

Evi ise oli aga Liepaja sadamas laeva-

pidanud ümber istuma

lahtised päästevestid ilma inimesteta.
Ka meie laeva peale lasti kaks

laeva

kapten,

Päästetute
tane

vaid 56 või 57

poisike,

hulgas oli ka üks

praegu, kuidas

veest

juurde saabus ja
Päästetute

10-aas-

ma

näen seda veel

jääkülmas
peal hoidis,

ta ennast

meeleheitlikult

pea oli ainult

reisijat

härra.

kes mõlemad vanemad

kaotanud oli ning

vees

vanem

ŠTŠ-407.

vee

väljas, kuni paat ta

ta päästeti.

hulgas oli ka

see

Hansu

KULTUUR
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sõbra abikaasa, kes meiega
teel oli olnud, ka

tema mees

ei usu, et osa inimesi

dega juhtus,
tunda,

kogu

mõned noored mehed ja sõdurid, keda

aeg

uppus. Ma

arugi sai, mis

nen-

ega häirinudki, vaid tundsid

või aega oli surmahirmu

tundmatuks

eestlane

(kes kirjutab

olid

Roman

tõdeˮ nime all

juhuslikult
kümne

laevatekil: Umbes

–

muse

ajal

oli saanud torpeedo

ta

hulgas oli üheksa eestlast

ja kolm meeskonda kuulujat,

poole

nende

kapten

hulgas.

paiskus
RO-24

üles, tuld ja suitsu kõik kohad

kõrgele
täis

vesi

tule-

vaevalt pooleteist tundi peale

Pääsnute

ajal kõlas Nordsterni vasakul

küljel tugev plahvatus,

päästetöödel

plahvatust olid merehädalised laeval.

„põgeneja

viibis rünnaku

„Nauticultˮ)

musena

et

sel korral pääsenud. Saksa

ülimalt osavad ja kiired, mille

Mar-

ley koostatud mälestustekogumikus

„Õigus ja

eluga

suuri-

lörpimisest ja

laevamehed olid julged,

sooviv

jääda

lõbu supi sisse

mat

mis ka hea oli.

Üks

ei huvitanud

päästetegevus sugugi

täistaba-

vasakule küljele ja mõnekümne

uputamine

20. Eesti diviisi kunstnik-kirjasaatja Avo Keerendil oli õnnpääseda

Vene allveelaevade teiseks ohvriks

RO-24

oli 4500-tonnine

laevahukust eluga.

sekundi jooksul hakkas samale küljele

laev RO-24
Laev

Saksa

transpordi-

(endine Zonnewijk).

väljus Ventspilsist

õhtul kell

19

7. oktoobri

sellel olid

ja

haavatud sõdurid, Läti

põhiliselt

põgenikud ja

üksikud eestlased. Eestlaste
olid ka eelmisel
Lätisse

päeval

jõudnud

hulgas

Kuressaarest

20. Eesti SS-diviisi

sõjakirjasaatjad

Karl

Gailit, Uno

Andre, Avo Keerend, Helmut Asson

ja Hugo Siirak,

kellele

just see

laeva-

reis saatuslikuks sai.

Öösel kell
tabamuse
laev

–

1.25 sai laev

ŠTŠ-310 (Bogorad) välja 1,2 km

kauguselt – ja
minutiga.
ja

torpeedo-

selle tulistas vene allvee-

hukkus

veel kaks eestlast

sellele,

paarikümne

Karl Gailit arvas, et tema

et nad olid

pääsesid

jäänud

tänu

laevatekile.

Meeskond oli hoolitsenudselle eest,
et

täis-

Transpordilaev

viltu vajuma. Nautic tegi kiiresti

RO-24.

pöörde paremale, mille kere tugevasti
vappus,

olime ju

sest

plahvatuse

vahetus läheduses. Tugeva

torpeedo

lõikava

häälega

kapten andis

läbi-

käske ja korraldusi.

laev vajub, võtsin

last ja hüppasin
üks

torpeedopaat

mu

kolm meeskonna meest, kaks

kauem tuli vist

jooksul,

viies

hulgana

Veepinnale

päästerõngad

ja vaevalt 25

püüdsid ujuda päästepaadi poole. Neistki pea pooled ei
inimest, kes

jõudnud eesmärgile tugeva lainetuse
ja

mitte

ujuda

Nautic

oskamatusest.

jäi aeglaselt keerutades

paigale

ja hakkas kiiresti

olijaid

päästma. Saatelaev tulistas

veepinnal

kahurist iga mõne minuti järel mürske
ELU

sõudjat

ja üks roolis. Päästepaat oli küllalt
suur

ja

võttis

päästmist ootajad.

päästepaadi

rendil

peale kõik veepinnal
Põnev oli

jälgida

ülesse vinnamist,

sest

saapad ja-

toetudes tuli triivida mitu tundi, kuni

nelja

minuti

Kuna oli

Mingile kastile

merre.

miinitraalerid otsisid

mõned

&

võtmiseks. Meie

ilmne,

et

Nauticult lasti allapäästepaat, milles

jäi üks kandiline korgist päästepaat,

KULTUUR

allveelaev ei saaks ülesse kerkida õhu

kõigil oleksid korkvestid.

hävitav tabamus uputas Nordsterni

eestlasi meresügavusse.

28

huupi veepinnale hirmutamiseks,

et

vees

üles

korjas.

Ka

ujujaid. Kõige

viibida Avo

Kee-

– üle nelja tunni.

HommikulLiibavi sadamas selgus,
et

päästetuid oli veidi üle

pidi

600. Laeval

olema 4500 inimest. Meie

viieliik-

kogu selle operatsiooni ajal suur laev

melisest salgastpääsesin koos Andreja

liikus edasi. Olime tekil ja hoidsime

Keerendiga,

kinni

Viimane olevat oma korkvesti andnud

oma

laeva päästevarustusest, et

mitte tugeva tuule ja
tõttu üle

parda

suure

lainetuse

lennata. Laeva kokk

liikus ringi ja pakkus suppi, aga

gi polnud

isu selle järele,

kellel-

välja arvatud

Asson ja Siirak hukkusid.

ühele naisele, kel seda polnud.

Laevalolijate ja hukkunute
liialdab Gailit kõvasti,

arvuga

tegelikult

huk-

kus saksa andmetel 260 inimest.

AJALUGU

loen

Kaotatud sõda
Ühe

Hiiumaa mehe
ilmu ettenähtud

Oli 1943. aasta oktoobri lõpp Hiiumaal. Tegin

viivad nad

ja selgitas, millepärast

mees.

Küsis nime

tema saadeti. Arvasin

sest mobilisatsioon Eestis

Oskar

Sedrik

Haapsalus

voodid meie

KaSutatud illuStratiivSeid

peale järele ja ütles,
Ütlesin vastu, et

et jätku

vähemalt hüvasti.

jätan hüvasti,

näitas mulle

ja käskis alla
Lugesin kirja

paberit

kirjutada.
läbi

– see

mobilisatsiooni-

käsk, minna 6. novembril Haapsalu

komisjoni. Kirjutasin allkirja

kutse

saamise kohta.

mere, kuidas

Minule tehti

läksid metsa või üle

keegi

ennast kaitses.

selgeks,

et kui ma

ei

ei

kahju,

viis mind koos

Arukülla.

mu

ristiemaga

õde.

Teised valla mehed

tulid

koos

kes kontrollis

vallavanemaga,

poole.

Meid viidi kohe

komisjoni

ette.

Haapsalu
Ülevaatamine toimus

ruumis. Võtsime riidest lahti,

küsiti, kuidas kuulmine ja nägemine
on.

Meid keerati

igast küljest,

ühes

ringi ja

kontrolliti, kas

Öö

terve.

saalis, kuhu

suures

olid

jaoks

ja oligi

veetsime

juba eelnevalt

valmis seatud. Hommikul läksime
rivis Haapsaluraudteejaama. Ees
tasid

loomavagunid.

oo-

Anti käsk minna

Hakkasime vastu, mille

vagunisse.

tulemusel viidi meid kõrvalolevatel

reisirongile. Rong

oli rahvast täis. Sõitsin esimest korda

rongiga

Tallinna

poole.

Tallinnas ootasid meid uuesti loo-

bussiga

Sõit läks Rohuküla

kohalolijaid.

oligi

rööbastel seisvale

viis mind hommikul Hel-

Gustav
termaa
sadamasse, kus kesootas
koos
vallavanemaga,
kontrollis

suures

Paljud poisid

tagasi

märjad. Naabripoiss

Õemees

oligi

enam

tal olid silmad

Seal elas

Foto Sid: hiStomill.com

Mees

siis

tule. Astusin edasi. Emast oli

(snd 1925)

veel ega öösel alla ei lase
kõik. Soldat

mulle õue

kui

oli selleks ajaks välja kuulutatud.

terved, lasti teha paar kükki. Küsiti

nädalane leivakott kaasas. Ema tuli

ma

juba põhjuse ära,

minu eest kinni.

5. novembril astusin väravast välja,

kodus parasjagu majapidamistöid, kui õuele
ilmus Saksa politseimundris

kuupäeval komisjoni,

mu ema

sõjatee

mavagunid.

Enam ei olnud vastuhak-

kamisest kasu, tuli minna

vagunisse.

Oli kottpime, kui hakkasime liikuma
tundmatus

suunas.

Teel

dame kuulsasse Poola

selgus,

et sõi-

Heidelagerisse,

mis oli ka RelvaSS-i

õppelaager. Sõit
pikk, kulges ligadi-logadi. Öösel

vaadati

oli

jalad

sõitsime, päeval seisime kõrvaltee-

on
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del. Kohale
õhtul.

lahtised

paigutati

jõudes nägime

lahtise

põles

neli. Olime

oma

riietega

Siis toodi

saata.

need ka

pidi

anti kätte

ja

Oma riided tuli

Nagu hiljem selgus, koju
Nii

jõudsid.

meie

algas

selle kohta: vesi, vile,

mädan´juust,

võeti suust.

välja

Mind määrati esimese

kompanii
ülemaks

pioneerrühma. Kompanii
oli

iga-

elu. Vahel öeldi

päevane sõjaväelase
hambad

nn

olema

kolm või neli

vorm

kogu sõjaväevarustus.
koju

Meid

leegiga.

barakkidesse. Olime

esimeses ringis. Neid ringe

päeva.

muidugi

et viia meid

sõjamasinad,

mis

novembri

olid vastas,

uude elukohta. Kohale

maja,

20.

jõudsime

Autod

Obersturbannführer Piho. Rühma

ülemana oli ta vaikne ja tasakaalukas.
Käisime ühele

jõele silda

Poola külades

tankitõrjekraave

ja

oli

Muidugi

vamas.

oli

pikem

lõpuks astusin rivist kõr-

vale, kuna ei

jõudnud

enam

teistega

pidada. „Jupijumal” karjus,

sammu
ma

lõpul

tundsin kohutavat

Tagasiteel

väsimust ja

ja

kae-

pidevalt rividrill

matkad. Jaanuari

matk.

ehitamas

ei tohi maha

jääda.

kaks sõdurit toeks, kes võtsid
tuse enda kanda. Nii

et

Mulle saadeti
varus-

siiski

jõudsime

kasarmusse.
Hommikul

Diagnoos –
haiglasse,

läksin arsti

kollatõbi.

juba

juurde.

Mind

ja tagasi

pandi
väl-

haiglast

läksin, olid teised kõik

ära saadetud. Mõned üksikud

mehed olid

Meid

üle andma.

jäetud laagrit

paigutati kasarmusse,
eesti mehi.

teisigi

Tegime

kasarmus remonttöid, aga käisime ka

laagrivalves.

kus viibisin terve kuu. Olin

kollane nagu sidrun. Kui

ja sain

väed.

kus oli veel

saadeti meid viie

mehega komandeeringusse
kaupa

Ausweis

tooma. Anti

ja toidutalongid.

läbi Riia, Vilniuse

Märtsi

juhil

läks sõit

alguses

poole.

Sõit

seisid

tihtipeale,

Tallinna

kulges aeglaselt. Rongid
sõideti

peamiselt

öösiti. Jõudsime Tallinna 9. või
märtsil. Linn oli

tud, suitsus
läks sõit
sõdurid
rindele

ja

10.

puruks pommita-

varemetes.

Kloogale.

Sinna

Tallinnast

jõudes

olid

ootel

juba loomavagunites,
saatmiseks. Ühe vaguni

ukselt lehvitas mulle voodinaaber

Nõmmerga

Ilmar

lähevad. Pärast

Narva, kuhu olid
30
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läks
Vene

ära

püstol

Saksa-

kuuajaline
Sõitsime

ja Königsbergi

Berliini. Riias varastati öösel

Tagasi Tallinna

nii lühikese

leppida

Aprilli alguses
maale

Mandri mehed said väikese

koos

rihmaga.

grupiSõdur

Mai

lõpul

Hiljem selgus,

selle hõlma alla.

ja

saadeti

välja-

Sloveenia

Laibachi linna. Seal olime neli kuud,
oktoobri

Sooja

lõpuni.

õppustel

oli

Mahv oli tugev.

oli vahel 37 kraadi.
sõime külas

proovile

et sellel oli punase risti

juuni alguses pandi

õppele Jugoslaaviasse

liinis võtsin laos

ja panin

seega tuli

pool olemisega.
või

kokku grupp mehi

tomateid.

ühe rihma

ajaga võimatu,

sõbra

ilma rihmata oli aga nagu vang. Ber-

laohoidja selja tagant

puhkuse

kodus käimiseks. Hiiumaal käia oli

pani
jõutagavarad. Üles
alla tulles aga

kergem ronida,

pidi väga

viinamarju ja

ronimine

Mägedes
kõik

Öistel

ettevaatlik olema, et mitte

märgiga pannal. „Ketikoer” küsis,

kukkuda. Novembri

miks

see

nii

meie grupp Saksamaale Neuhammeri

meil

on

üks

kaitseks

jutuga.
ba

ja

on.

Grupijuht seletas,

mees

too

Sõitsime

et

sanitaarrühmast

leppis

õnneks selle

tagasi Eestisse.

Kau-

postitasime aadressiga Estland,

Klooga,

lisaks väeosa number.

lõpul jõudsime ka
mis ootasid

ise järele

meid

Aprilli

pakkidele,

Klooga jaamas.

alguses

saadeti

väljaõppelaagrisse,

kuhu olid tulnud

ka Eestist

sõja

põgenenud sõja-

väelased,

sest Eesti oli nüüd Vene

eest

vägede poolt okupeeritud.
ja

detsembris

korjas

führer Alfons Rebane

Novembris

Obersturbannkõik eestlased

kokku ja moodustas väeosa, kus öeldi

olevat

–

15 000 sõdurit. See

teekraavis. Sain küll tabamuse, aga

meid

kuulus 20. RelvaSS-diviisi koosseisu.

10 000

ei olnud haavatud. Kuul oli tabanud

kahurite laskmist. Teisel

gaasimaski rihma, millega

kõik vaikseks. Matsime surnud maha,

Jaanuaris paisati
kogu diviis rindele

on.

Pooleks

mulle

Anti talvevarustus, sest lumi oli

juba

Vaatasin

aga olin

külje alla,

kettide

kus kiriku ümbruses oli

Roomamise

seljas

läinud torbik kukkus

jalgadele,

maha sadanud. Läksime ühte külla,

see

juba pikali.

kus olid

padruni-

küljes rippuvad granaadid.

kahuritulega, kaugemalt

kostis

päeval jäi

haud oli valmis kaevatud,

õigemini

kraav, kus hukkunud olid asetatud
üksteise kõrvale. Arvu

ma

täpselt

ei

mäleta, aga üle kümne oli neid kind-

oli ühel kork, millest

lasti. Üks staabiohvitser pidas väikese

nukehi. Ilmselt oli seal olnud kõva

tõmmates granaat peab lõhkema, end

kõne, meie viie mehega tegime kolm

Meid saadeti luurele.

lahti keeranud. Viskasin selle minema

lasku lahkunutele

lahing.
tulles
nõu

jäime

pidada.

palju

sur-

Tagasi

ühel tänaval seisma, et

ja

Seisin ühe

Edasiminek oli nüüd lihtsam, kraav

sime kalmukünkale.

kaitses natuke. Jõudsin

mehi

väravaposti juures,

kivist

maja

toetudes vastu

seina, kui korraga kuulsin vihinat ja

tuligi pauk. Õnneks varjas post
või ei olnud laeng

suur.

üle tänava kõik

poisid

neks terved. Seekord

Õhtul

mind
olid

Igal juhul

aga õn-

pikali,

pääsesime

nii.

oli käsk valmistuda rünnakuks.

Pidime öö

märkamatult vaen-

jooksul

lase lähedale minema.
Läksime

pimedas

teatud

sele vaenlasest, andsime

kaugu-

kahuri tuli, aga ei

lubatud.
me

Oli täielik kaos. Roomasi-

ja keerasime

venelaste

Hüppasin

ja

mees

kohe

ja jõudsin

Sain aga kohe

Järgnes

kuidas

oleva mehe pea

Kiivris oli auk

Kuulsin

paigani,

kust

õhtul alustasin. Seal olid teised
tas,

karjudes

„Halt”. Mul oli

meeles, karjusin

vastu.

vas-

parool

Lõpuks

ometi

olin nagu elus.
Läksin külla

teada,

Haua tähiseks

juurde ja

Öeldi,

ja

ei tea, kust sain

et kusagil keldris on 1. kompa-

kas. Uus

nii mehed. Leidsin nad ühe

maja

alla

deti

Hiljem

tuli uusi

meid viidi teise kohta.

olime

ja

kusagil

metsatu-

kompaniiülem tulija selgiMind määrati temale

käskjalaks. Hiljem
mees

mis aseta-

et seal on rahulikum.

Ükskord

tas olukorda.
ma

hüvastijätuks.

jäid kiivrid,

lisandus veel üks

meist sai kolmik. Mind

ettepoole

valvama

ja

saa-

vaenlase

olevast väikesest keldrist. Põrandal

tulekust kohe teatama. Teised

jäid

istus kaheksa meest. Vaenlane

endid „sisse kaevama”. Hakkas

juba

jälitas

valgemaks minema,
juurde tagasi.

Tundsin, kuidas kild läbis
minu mütsi. Arvasin

algul,

et sain

tabamuse. Valus ei olnud. Võtsin
mütsi peast. Mütsis oli kaks auku..”
osKaR sEdRiK

kui tulin teiste

Jõudsin kohale, kui

korraga „orel” (nagu
möirgama
päris

hakkas

seda

kutsuti)

ja paugud

tulid

lähedale. Tundsin, kuidas kild

läbis minu mütsi. Arvasin

algul,

et

sain tabamuse. Valus ei olnud. Võtsin
mütsi peast. Mütsis oli kaks auku.
Juuksed olid pea

küljest

lahti tulnud

kuulipil-

vajus

alla.

surnud.

püsti, jooksin

kahuri kilbi

valangu

vaikus.

otsa

kuulipilduja

kaugemal.

klopsakat ja nägin,
duja taga

kuulipilduja

Meie

suunas.

oli minust natuke

tee

tanki, nagu oli

külani, saime saagiks ühe Vene

kahuri

ei kandnud.

enam

tulema

järgnenud midagi.

ühtegi

rohkem neid

rakettidega

märku valmisolekust. Pidi

Ei tulnud ka

ajal

Tegin

varju.

vastu

Vene sõdurid ülestõstetud

kilpi.

hüppe

uue

ja olingi maja taga varjul,

üle

kus olid

kätega.

Seal oli ka meie rühma ülem, kes
oli saanud tabamuse kõhtu.
kanderaami

jakolm

Tegime

Vene sõdurit ning

mina hakkasime haavatut ära viima.

Täpselt

ei tea, kui

kui tuli

kaugele jõudsime,

kuulipilduja valang.

Kõik

kolm sõdurit kukkusid ja haavatu sai
täistabamuse näkku. Viskasin
kõik oli

pikali,

jälle vaikne.

Hakkasin roomama,
teha mõne

proovisin

hüppe,

aga kohe oli tuli

ja kuulid vingusid.

Tuli edasi liikuda

roomates.

Järgmise hüppega

olin juba
KULTUUR

&

ELU

31

ja jäid pihku. Pealagi
puhtaks lõigatud,

oli nagu noaga

aga nahk oli terve.

Olin elus.

öeldi, oleme väljas. See oli pääsemine

Oppelni

kotist. Oli

varajane

hommi-

kutund, päike tõusis.

langemine

kus

jäime puhkama,

kaput.

Hitler

kapituleerunud,

Jäime metsaveerele ootama,

mida edasi teha. Luure läks külla

Marssisime edasi lähimasse külla,

Kotti

et Berliin oli

et end veidi kor-

läbirääkimisi

tulles

pidama. Tagasi

ütlesid luurelkäinud, et peame relvad

Varsti saadeti meid teise kohta. Koha

rastada. Liikumise suund oli läände.

ära andma. See tähendas

nime ei mäleta, aga olime

Berliinile lähenesid ühelt

mist. Tšehhideks osutusid relvastatud

gil

jälle kusa-

metsatukas küla ääres. Oli suhte-

väed

ja

teiselt

liselt rahulik, vahetevahel oli laskmisi

Pidasime

mõlemalt

rindelt

Mõne

poolelt.

aja pärast tuli

käsk teise kohta liikuda. Ilmselt taganesime. Olid mõned

vaenlasega. Ühel
et oleme kotti

sellest

kokkupõrked ka

hetkel saime teada,

langenud.

välja pääseda.

Proovisime

Kaua

see

ütles,

poolt

plaani,

põgeneda,

aga

ja

aega

hunnikusse maha. Meid viidi külla

midagi välja
sõjaväela-

väljavahetamisele

jälle

poole

olid

Ühel

Kõik kartsid venelasi, tahtsid

Õnneks

meid

nn

Hiljem selgus,

et oli

päeva marssisime,

suurematest relvadest.

need ei tabanud.

alanud kotist välja pressimine. Tuli oli

kõva, aga lühiajaline.
veel paar raketti
liikuma.

Palju

ja

Siis tuli vaikus,

neid oli,

voraus”, mis tähendas käsku „tankirusikas ette”. Venelane tulistas, aga
ei kummardanud enam, oli haa-

edasi.

ja langenuid.

Täpselt
aga

ei tea,

jõuda
mitu

lõpuks jõud-

sime Dresdeni lähedal olevasse ühte
Tšehhoslovakkia külasse.

Selgus,

Läksime ainult

Lõpuks jõudsimeniikaugele,

et

ühte taluhoovi, kus otsiti

kusagile

kõik korralikult läbi. Võeti kõik, mis

–

meeldis

kellad, noad jne. Kolm sikellel oli. Meil lasti

garetti jäeti alles,
ülakeha

paljaks

võtta. Tšehhid otsisid
ise

veregrupi märki,

seejuures karju-

des „SS”. Minul seda õnneks ei olnud,
kuna olin

tätoveeringu tegemise ajal
Panime riidesse

kollatõvega haiglas.
ja

siis viidi meid

juba

mingisse

küüni. Oli

õhtu. Hommikuks olid Vene sõ-

durid kohal. Meid vaadati uuesti üle
viidi seejärel

pole aimugi,

Sakslased karjusid „Panzerfaust nach

vatuid

sõduritest tulvil.

mehed hakkasid

aga seal oli sakslasi ja meie, eestlased.

keegi

vabadusse.

üle.

marssima. Teed

võttis, ei oska tagantjärele öelda.
hommikul alustati laskmist

lagendikule

kompaniiülem

kõik suundume lääne

põgenikest ja

and-

ülestõstetud kätega, viskasime relvad

et kõik Eesti

Hakkasime

tsiviilisikud. Läksime

vangi

aeg oleks

õige

et

sed lähevad varsti
me

Ameerika väed.

et sellest ei tule

ning selgitas,

poolt

Vene

Tšehhideks osutusid

millel olid

kõrged

olid tankid

relvastatud tsiviilisikud. Läksime

lagendikule ülestõstetud kätega,
viskasime relvad hunnikusse maha.”
osKaR sEdRiK

servas

ja

mingile spordiväljakule,
vallid.

Ümberringi
üleval

ja kuulipildujad

valvamas. Seal oli

juba

enne

meid eri rahvustest sõdureid. Kõik

paigutati

rahvuse

järgi gruppidesseja

kästi maha istuda. Eestlasi tuli

juurde. Palju

seal mehi

täpselt

järjest
kokku

oli, ei tea.*
Mõne
vuste

aja pärast hakati

kaupa välja

meid rah-

kutsuma.

läks lahti. Valvurid olid

ees

ja kõrval,

kuhu läksime, ei teadnud.
kestis kaks või kolm

magada
öelda

ei saanud.

püstijalu.

ja

marss

Viimaks olime

ööpäeva järjest,

Mõnes

lasti natuke

valvurid

Marss

nõnda

Magasime

kohas kamandati

pikali,

Marss

lagedamas

kraavipervele
puhata,
läks

jõudnud

vahetati
edasi.

jälle

Saksamaale

Görlitzisse. Meid öeldi olevat 400
või 500 meest. Olime

lageda

all, istusime üksteise kõrval

magasime. Õnneks
ja kuivad.

ja

olid ilmad

taeva

nii ka

soojad

Hommikul tulid Vene sõ-

durid ja nõudsid paarkümmend meest

raudteejaama vaguneid laadima.
oli Saksamaalt kokku aetud

Seal

kaup.

Oli

kõike, kangaid, langevarjusid, isegi
elavhõbeda balloone.
leiba
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Lõpuks

anti

suhkrut. See oli

kõik. Raudtee kõrval asuvast purustatud laohoone varemetest otsisime
toidulisa. Leidsime

asja

konservpiima ja

Mõni oli lömmis, aga

lihapurke.

ära. Ei mäleta

4–5 päeva.

olime, aga kindlasti
Marss kodu

Ühel

poole

hommikul olid valvurid kadu-

nud. Kohale tulid

ja

ajas

kaua seal

täpselt,

2–3

ütlesid meile, et

võime hakata kodu
anti

Sihtpunktiks
nime

vabaks

ja

marssima.

poole

mille

mingi asula,

ei mäleta, samuti nagu

enam

Süüa meile ei antud, seda

kaugust.
pidime

Vene ohvitseri

saame

saama

järgmises punktis.

läbi Saksamaa

Algas marss

ja Poola.

Varssavisse.

Jaanipäeval jõudsime

Linn oli varemetes, inimesi ei olnud

kusagil

näha. Vahel siiski kohtasime

mõnda Vene

sõjaväelast teel

liikumas.

Toiduks olid meil kartulid, mida
leidsime

ääres olevatest

põldude

olid

kartulikuhjadest. Viljakuhjad
masindamata.
dest terad

Raputasime viljapealeidsime

välja. Kusagilt
arvatavasti

mingisuguse

vana

jahu-

veski, mille juures olid serviti seisvad
kivid.

Nuputasime sellele vända külge

ja viljaterade purustamine
Jahu

soovijatest

oli

läks lahti.

järjekord. Tegime

putru ja küpsetasime pliidiraual.
lad olid inimestest
Juuni
oli

tühjad.

lõpuks jõudsime Bresti,

mingisugune jaotuspunkt.

meest

läksid

uurima.

asja

tulles oli neil kaasas
sõiduks.

Järgmistel

Meid

paber

meestel

hästi ei läinud. Tulid
tud sõdurid

kus

Kaks

Tagasi
Eestisse

enam

nii

hoopis relvastameid ümber.

ja piirasid

pandi vagunitesse,

katusel olid

Kü-

millede

kuulipildujad. Vagunites

oli ruumi nii vähe, et saime ainult

pingil

istuda.

Magamisruumi

nud. Lükkasime

pingid

meist sai nendele
olid

pinkide

kokku

pikali

all. Kuhu

ja kaugele

anti meile

me

Järgmises

söögiks igale

mehele kaks keedetud kartulit
tuke joogivett. Sõit oli

ja

osa

heita, teised

sõidame, ei olnud teada.

peatuskohas

ei ol-

ja na-

aeglane. Sageli

ootasime kõrvalteel arvatavasti uut

vedurit, mille

külge

meie vagun siis

haagiti. Järgmises peatuses
jälle

tüki leiba

saime

lusikatäie suhkrut.

ja

Sõit kestis üle nädala.

Tapsime

ei olnud
ei olnud.

neid

päeval,

näha.

midagi

aja.

uuesti

Vana-aasta

lõpul pandi

sest öösel

Vagunis

tuld

vagunisse,

et sõidame Eesti

poole.

6.

selgus,

jaanuaril

olime Narva sillal. Küll oli hea meel,
et

mujale

ei viidud. Aastanumber oli

siis 1946. Jõudsime

lõpuks

lähedale Kalininisse. Esimene käik oli

Kopli raudteejaama.

Sealt viidi meid

täisauna.

Kopli

Lõpuks jõudsime
Juuksed

ja

Moskva

meid

aga kuhu sõit läks,

seda teada ei antud. Teel olles

Siis hakkasid täid meie üle võimust
võtma.

kuu

kõik ihukarvad

Sitsi (nagu seda

Tallinna

kutsuti).

Elasi-

aeti maha, riided läksid kuumuta-

me vana

misele. Meid saadeti

all, kuhu olid sisse ehitatud narid. Tööl

Magamisruumis

pesemisruumi.

olid kahekordsed

narid. Põrandal ruumi ei olnud,

na-

hakkasime käima Bekkeri sadamas.
Ehitasime sadamakaid.

ride vahele olid lihtsalt lauad maha
asetatud. 21.

lõppes,

päeval,

kui

läbi. Siis saadeti

täipõrgust

meid tööle.

grupp läks saeveskisse
tama,

karantiiniaeg

käisime veel kord

palke

hiljem vedasime saepuru

august välja.

Toit oli kehv.

Meie
veere-

kaatri

Leivapäts

laevaremonditehase dokkide

Suvel kadus
ümbert ära.

äkki konvoi

Öeldi,

meie

et olete nüüd töö-

pataljoni kasvatuslaagris. Selga

anti

meile

sõjaväeriided.

Aastakäikude

kaupa

hakati mehi vabaks laskma,

vanemad mehed

enne.

meid veel

Sitsi barakkidesse.

Kopli

Hiljem

viidi

Töötasin sanitarina, hiljem kingsepa-

Siiski saime

na

koju teatada,

kirjutasime
igal juhul
vembri

et oleme

kirja kolmnurgaks,

aadressi

peale. Koju

läks. Kalininis olime

lõpuni.

see
no-

Siis viidi meid teise

kohta. Koha nime ka

enam

ei mäleta,

võib-olla ei öeldudki. Olime seal üle

ja kõige lõpuks

Valgamaale,
puid

saadeti metsatööle

kus vedasime

metsast

hobustega

tapsid Tšehhi punased
Saksa sõjaväkke

sundmobilisatsiooniga
võetud

20-aastasi eesti

noormehi, kes olid

sõära

andnud, nii metsikult,
kui seda

polnud

teinud

veel ükski sõjast osa
võtnud riigivõim. Kui

palju eestlasi hukkus

välja.

Oli 1948. aasta märts, kui tuli demobilisatsioonikäsk. Ja nii
see

peale sõja lõppu

javangidena relvad

maksis 200 rubla, aga raha ei olnud.

elus. Voltisime

*Märkus. „Tšehhi

põrgu” – 1945. aastal

lõppeski

nn

Tšehhi põrgus, selle

kohta

täpsed

andmed

puuduvad. On nimetatud arve alates

kannatuste rada.

400-st

(Karl Gailit) kuni 1300-

Koju tagasi jõudsin

23.

aprillil.

ni (Hannes Walter).
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Metsavend
aasta 27.

August

Sabbe 1978.

septembril, veidi

oma surma

enne

Võhandu jõel kalastamas,tema kõrval kalameheks

riietunud operatiivtöötaja.

August Sabbe -langev täht hommikutaevas

Foto: Mart Laari raamatust "The Forgotten War"

peaaegu neelanud eesti rahva

Palju

vett on voolanud Võhandust

Peipsisse,

Ka praegune

mööda sünnikodust ja surmavõrendikust,

tõde

millede vahel põhiliselt kulgeski August Sabbe

da

–

eesti ja vist ka euroopa viimase metsavenna

vähe jälgi jätnud elutee.

kirjutis

valgust aegruumile,

tema erakordne saatus.

Sabbe sündis

Siis

sabatähena

ootamatult

pilkases

idaser-

vas, mille serval võis vaid

aimata

aovalgust –

äratades

imetlust ja uhkustrahvas, kes oli

juba

unustamas oma suure mineviku.

Tosin aastaid

meediasse

hiljem

(National Geographic

11/1990), seejärel ka kodumaa
Kuid inimene ise

järelpõlvele

on

ELU

lapsepõlvja kooliaeg.
naisa Hendrik

puudus

oma

ja

Katri

suguvõsa

piiride.

(1829–1919)

Va-

oli Pindi

vaimulik, täitis tihti selle

dussõja

sangar

kapten

Augusti vanem
tas linnakooli

ajakir-

vusväeosade

pi-

vallas

kiriku vöörmunder jakuna kogudusel

jäänud

veretuks viirastuseks

Sabbe

oli tuntud üle koduvalla

rina

meda lähimineviku taustal, mis oleks
&

septembril

Seal möödusid tema

kohuseid. Tema ristitud

kandus Au-

gust Sabbe nimi rahvusvahelisse

KULTUUR

1.

(praegu Lasva)

neljanda lapsena.
see

1920–1930-ndatel

aastail tuntud

ühiskonnategelaseks,

Paidra-Palo talu peres Jaani

sähvatas

Isa vend Gustav Sabbe kerkis Võrus

kord leht

kelle

juubeli

kirjutas: „Tahad

te-

maga vaielda, võta leivakott kaasa,

1909 Pindi

Raamatust „Võru maalt isamaale"

1919 Petserimaal Meeksis.

puhul
August

34

milles kujunes

11. märtsil

ratsarügemendis ja langes

August Sabbest, vaid püüab lisa-

Elukäik

Valdur Raudvassar

jandusse.

ajaloo.

ei taotle kogu

kapteni

ja

on

ka vaba-

Fr. Vreemann.

vend Rudolf

lõpe-

tõusis tsaariohvitse-

auastmesse, osales rah-

organiseerimisel ja

Vabadussõjast Vabadusristiga.
vend Heinrich võitles

tuli

Teine

Vabadussõjas 2.

tahad maadelda

Augustit
Ludvig
tugev

–

ära siis

oiga!” (Ka

meenutab kaasmetsavend

Juks 1998. aastal: oli hirmus

mees

– kui

sa tema

sattusid, siis hoia
Hilde Sabbe

alt!)

näpuvahele

Gustavi tütar

rajas kestva kuulsuse

mele Kandle kutselise teatri
Ka

Augusti

meie
ega

„Kogu

suguvõsas pole ühtegi joodikut

jandu, Augusti

meenutab Ellen Väl-

lelletütre tütar.

August jäi isatallu,
1930. aasta
1931

Rudolf 1934

vahepeal
tuleb

näitlejana.

õe nimi oli Hilda.

kurjategijat”

Hilda

ni-

sest isa suri

paiku (sündis 1866),
ja politseis

õde

töötav vend

(tuberkuloosi). August oli

töötanud Paira veskis, nüüd

pühenduda

talutööle. Ta kuulus

Kaitseliitu, elukoha järgi Lasva-Pindi

kindla

ratsaeskadroni 2. rühma.

julgeolekumehed

mälestustes oli kena

Kaasaegsete

poiss ja

lõpp –

kosilane. Tuli aga Eesti

kogude okupatsioon ja
August

oodatud

Võhandusse.” Ja

Nõu-

maailmasõda.

vallutamine 9.

testki olukordadest

Tuli Saksa

Metsavendade

uuesti Eesti.

Sellega
13.

kaasnes isiklik

Augustile:

vene

lennukilt visatud
Katri

surma ema

augustil

pommi

killust

(sündinud 1869),

ai-

inimene, kes talle veel kunagisest

nus

suurest

Fot Wikpeda

kuid kol-

1944 sai

perekonnast oli jäänud.

Tuli ka

taas

Kuna

põgenemine

August

oma

võõrvõimuga

osa

metsavendi võitlust oku-

pantide ja nende
teada, kas ka

käsilaste vastu. Pole

August.

et ta tuli

väide,

järel koju,

Kuid väär

on

1945. aasta amnestia

kuna „tema käed

metunnistus olid

ja

süda-

puhtad” (Eesti Eksp-

Paidra talunik Jaan

auks püstitatud

vendadega veelgi ägedamalt

mälestuskivi

nende vastu.

tema

langemiskohas Võhandu

jõe
ääres.

jutust

Kaitseliitu ega olnud

kordagi püssi
vangilaagris

25 aastat, sest

küüditamise

põgenes

hirmul metsa. Ka mäletab Ellen Välisa-ema

võitlust

(Jaan Vigla ja Karl Helgi

nende ridade

kirjutajale

Mord-

Jaan Roots

langes koos
hajus

vendadega

kaks aastat

et kui

jutust,

ilmus 1946. aastal nende

palusid sugulased

tal lahkuda, sest

masendavalt.

katsus vaikselt

Mõnigi

metsavend

jätkata kunagist

kodus või võõrsil. Ka

paiku

August

elu

hakkas

Paidra veskis ette-

vaatlikult tööle. Ta võeti kinni, kuid

tagasi.
ajajärk

saagi

Nüüd

lootuses lasti metsa

algas

ründava võitluse

Sabbe metsavennaelus.

liitus ühe Ida-Võrumaa
Selle
na

juht

Jaan Roots oli

arreteeritud

ja tallegi

Ta

salgaga.

koolipoisioli tehtud

ettepanek

minna metsa, et sealt

vendi

petta. Kuid

välja

eest!

nõnda

Aga

100

on

lõpp:

said Punatähe

kahjutukstegemise
on

kirjutatud August

Sabbe viimasest võitlusest Eesti

millele ei heida

mistööd” ja kahejalgsed

terjalid

ega otsesed

arhiivima-

tunnistajad.

See

kestis veel 24 aastat. Teame vaid, et
ta

jäi lõpuni

metsavennaks

– vabaks,

relvastatud meheks, valmis ise kaitsma

vabadust

ja õigust

elule.

Nende ridade

oma

temagi pettis –

sa-

tuletõrjesse.

„operatiivtöötajat” jaka kohakaasluse
munder

tuletõrje

eramusse.

ka Sabbe

avas

Värskena

lugu,

bbe kõrval,

jõude,

sest

igal ajal pääsu

jõudispritsimajja

mis kõlas

Kaks meest istusid

Eesti vapratest meestest ja naistest,

tuli

oli mitu endist

alusel teenuseid osutavaid

Hoidkem elus mälestust neist

seda

häälekandjad.

kirjutaja

hulgas

Eksp-

on

õpilaste „uuri-

mal aastal tööle Võru
Töökaaslaste

kaks

ordeni

alljärgnevalt.

õngitseva

Sa-

ajasid kalamehejuttu ja

haarasid siis tal käe alt kinni: tulete

kes langesid pigem lootusetus

meiega!

võitluses, kui painutasid pea võõra

järsult

Kuid

käevangus.

võimu alla.

see

viskus

tõukudes vette,
Sukeldus

jalgadega

kinnipidajad
nendega

vee

alla, kuni need ta vabastasid. Jõudnud
vastaskaldale, üritas Sabbe

Aastateks veniv redutsemine mõ-

suurema

asjaosalist

ilmselt

piiratud.

ajajärk Augusti metsavennapõlves,

sekkumise.

1949. aasta

kogu

Veelgi naljakam

korranud teised lehed,

tema viibimine seal toonuks võimude

jub

sõjaväeautosid ning

mets sisse

ressis 2.10.1998. Samamoodi

valgust

ning

tunnistusel seisis maanteel hulk

miilitsa ja
oli

madala

jõekese kaldal

hiljem. Algab kõige salapärasem

August

pulmapeole,

seisavad

abitult käsi? Möödasõit-

ringutavad

ohtliku bandiidi

vangilaagris).

va

ei kuulunud

Vigel

käes hoidnud, kuid istus

jandu

jätkates koos

Piisab ühest näitest:

2.10.1998).

ress

kaasnes vä-

elanikkonna kallal,

givallatsemine
alustas

kodumaa vaenlasi,

1952. aastal. Salk

metsa.

5–6

meetri laiuse

eas

Ja kogenud

tagasi?

operatiivtöötajad

jate
Sabbe

mobilisatsioon Punaarmeesse, millest

päästis

(vintpüss,

puss) uputas

end äkki nagu mõni romantilises

vallutasid venelased

löök

väljunud ja ham-

soome

neiuke sada aastat

vallamaja

okupatsioon,

pärast

me aasta

püstol, granaat,

1941.

juulil

kadus

ja

kogu lugu!

buni relvastatud metsavend

noortega, keda ähvardas mobilisat-

ühisettevõtteks sai Lasva

eemale

Aastakümneid tabamatu, hullema-

läks metsavennaks koos valla

sioon Punaarmeesse.

alla sai, lükkas ta

pinna jalge

Surmalugu
Nii koitis 28.

õngitses
ta

kaduda, kuid sai kuuli

september

Võhandu

juurde

vaid nende

kalastajas

August

jõe käärus,

kui

ilmus kolm meest Põlva

rajooni „organitest”.
tugineb

1978.

Kõik

järgnev

jutustusele.

tuvastati

Kui

August Sabbe,

võeti ta kahe mehe vahele. Ta tahtnud
haarata põuest püstolit, kuid
kumehed löönud ta

julgeole-

jõkke. „Lõpuks

selga.

Sellisena liikusviimase metsavenna
surmaheitluse

lugu

üsna laialt tollasel

Võrumaal. Loomulikult võiksid kolm

asjaosalist

selle

faktidega –

kergelt

ümber lükata

juhul kui neid

sega

lõppes

ajajärk.

ka Eesti metsavendluse

Hoidkem elus mälestust neist

palju uputada,

kes

nab alla.” Kuid edasi

„Niipea,

juhtub midagi
kui

mees

jälle

Midagi

Viimase metsavenna hukkumi-

Eesti vapratest meestest

kummalist:

on.

sellist pole aga siiani toimunud.

õnnestus kahel mehel vanameest nii
et see teatas, et an-

metsa

langesid pigem

ses, kui

painutasid

ja naistest,

lootusetus võitlupea võõra võimu

alla.
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TAGASIVAADE
Mälestused elust

Siberis ja Patarei vanglas
Onul oli

juurde.

onu

Keilas seisid raudteejaamast eemal

sel

talu, juba

väga eeskujulik

ajal puhtad laudad,

loomavagunid. Sealt algas meie teekond

tomaatjootjad, karjakoplid

kaugele maale. Mina koos tütrega sõitsime

valge ristikuga.

ühes vagunis, abikaasa teises. Meie vagunis

ei olnud

põranda

sees

20.

auk

mu

augustil

talus

1939. aastal

Harju-Risti

meeldejäävad,

Minu abikaasaks sai Karl Kivi,
sündinud

1. detsembril 1905

Puhjas.

on

Pulma teisel hommikul istuti veel

mind hoidnud ja kaitsnud kõige halvema eest.

lauda
Eleonore Kivi

Eleonore Kivi

siis sõitsime koos

ja

pulmalistega

Puhja

Kloostri meie koju, seal

kanti mind kätel tuppa ja suruti vastu

ahju,
Meie peres oli viis last: mina, Ser-

FOTOD: ERAKOGUST

Eleonore Kivi, olen

Mina,

sündinud 4.

septemb-

Nõmme

Gümnaasiumi.

lõpetasin

mis Bahtšisarai linnas.

anda

Ta

lõpetas

velskrite kooli

ja

pärit

talupidaja

1907. aastal

Tartus Veterinaaria Instituudi

juures

otsustas otsida pa-

arvamus

kõrgem

oli,

et

poegadele

tuleb

haridus, tütardele aitab

ka keskharidusest. Mina

koju mõttega,
lähen Kehtna

et

jäin talveks

järgmisel sügisel

Kodumajanduskooli.

Siis käisin haridusseltsi korraldatud
näitekunsti kursustel.

Mängisime

siis

Otsisin

oli

suur

aias olid

me

lehm osta

pidada.

lavalist liikumist. Veel käisin tant-

meiegi majja

tuli

nälg.

augustis opteerusime
Moskva
aasta

ja

Narva karantiini.

ma

asundustaludeks

1924.

Harju-

1926. aastal läksin

Harju-Risti algkooli.
ja

kuus hektarit maad.

ELU

Eestisse läbi

detsembris kolisime

Ristile, kus

ning

1922. aasta

Mõisad

jagati

ka meie saime

sukursustel.

1938. aastal tutvusin

Kloostri metskonna ülemaga. Temast

saigi

minu tantsupartner terveks

kogude
kogude
Eesti
kord

päevaks sõitsime

ja jaani-

Puhja minu tulevase

abikaasa vanemate

juurde.

mul meelde

külaskäik tema

jäänud

Eriti

on

heinamaa.

pidanud,

ning siga ja

septembris

kanu

esitas Nõu-

Liit nõudmise Eesti
Liidu

kuid oli

ja

Nõu-

mittekallaletungilepingu

sõlmimiseks. Nõukogude Liit lubas, et

Kevadel
abielluda.
17
päevaks
sõitsimeotsustasime
Puhja
minu
tulevase

juunil

veel ei

1939. aasta

talveks.

1939. aastal kihlusime

põllu-ja

Loomi

naised”, õppisime grimeerimist ja

ja Krimmis ikaldus

majas. Maja juures

Meie kasutada oli veel

12 hektarit maad:

kohaliku

Meil

ja köök. Ela-

marjapõõsad, õunapuud ja

peenramaa.

plaanis

pesunaine.

korter, neli tuba

sime metskonna

sattus Krimmi, tutvus ja abiellus seal

Aastal 1921

väga.

uusi toiduret-

septe, küpsetasin ja koristasin tube.

näidendit „Niskamäe

kreeklannaga.

ajakirjadest

Pesu pesemas käis

Hella

Vuolijoe

jäävat perenaine majasse.

Perenaise amet meeldis mulle

remat teenistust Tsaari-Venemaal. Ta

oli Ukrainas

&

Heli. 1938. aastal

Isa

Tartumaalt Ranna vallast

perekonnast.

gei, Laine, Kaljo ja

ril 1918. aastal Krim-

inu isa, rahvuselt eestlane, oli
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jõukas.

kirikus. Pulmad olid

ja auku asetatud käimla pott.

Arvan, et kogu raske elu seisis

nii

kasvatati hobuseid. Laulatus toimus

kahele poole ust kaks nari vanadest laudadest.

–

Kõik hävitati 1949.

aastal. Minu tulevase vanematekodu

oli naisi 10 ja lapsi 16. Meie jaoks oli ehitatud

nurgas oli primitiivne tualettruum

au-

külvatud

riigi suveräänsus,
ja

samuti

tema riiklik

majanduslik

jäävad puutumata. Sõlmiti

leping,

les Eesti vabariik kindlustas
de Liidule

õiguse

süsteem
mil-

Nõukogu-

omada Eesti saartel:

Saaremaal, Hiiumaal ning Paldiski

mulle rahustit. Seda aga ei lubatud,
kästi võtta mantel

Vormis

mees.

et oleme

Mehi oli

õlgadele.

kolm: miilits, tõlk

ja

NKVD vormis

luges

mees

meile ette,

asumisele määratud Eesti

piiridest välja ja

kaasa võime võtta

100 kg riietusesemeid ja toidukraami
teele kaasa.
Mind lubati

pakkima minna,

võis mind aidata.

ema

klei-

Korjasin kapist
Üks kohver

did ja mehe ülikonnad.
täis

lapse asju,

ülikonnad ja kolmas oli
See oli kõik

pesukast.

sai

teine kohver oli mehe

kaanega

suur
me

varandus.

Abikaasat abistama ei lubatud. Tõlk
aitas ja sidus kohvrid kinni.
teti autole. Mina

Asjad tõs-

istusin auto

lapsega

kabiini, abikaasa valve all autokasti.
Mööbel

muud suuremad esemed

ja

lubati

pandi kirja ja
müüa

ning

Seda raha

ja

me

järele

muidugi kunagi

Öeldi, et

saanud.

oksjonil

raha meile

sõidu

ajal

maha
saata.

kätte ei

lapsed

on

naised eraldi meestest, kui kohale

jõuate,
jäid

elate koos. Ema

ja

õuele nutma. Meil aga

Keila

õde Heli

algas

sõit

raudteejaama.

Minu abikaasa Karl Kivi töötas
linnas baase. Pakri saarte
linna elanikud
asusid
oma

Paldiski

mujale

müügilt palju

Kauplustest

kaubad.

Seepi

sai osta ainult kaks tükki korraga
Liikusid

jutud,

Nõukogude

vägesid Eestisse. 21. juunil

toimus riigipööre, mis oli
Liidu

poolt

kaitseliidu
kokku

jne.

et tuleb sõda. 17. juunil

1940 toodi täiendavalt
Liidu

ja

elama. Meie elasime

tavalist elu edasi.

kadusid

ja

lahkusid kodust

1940

Nõukogude

et osta mulle

kevad-sügismantel ja

Tõusime

kingad.

eestlastega

oli Voltveti metskond Pärnumaal. Ta

Vasalemma

Belaja Holunitsas 1944.

oli

aastal.

1932 metsanduse erialal. Kaitseväes

giga

jaama ja

Tallinna. Olime

Mina läksin

sealt edasi

juba

riietunud.

magamistuppa,

veel tütrele süüa.

ron-

et anda

Abikaasa läks

mootorratast kuurist

välja ajama.

Istusin magamistoas voodil

last, kui kuulsin eestoas

ja söötsin

valju juttu.

likvideerimist, relvade

ema

nii

valjusti räägivad,

taipasin,

et need

meeste hääled.

ka temal

varane

oma

relv ära anda.

on

hoopis

võõrad

Kohkusin, kuna oli

Magamistoa

Tartu

õppinud

teenis ta Tondil

petas 10.

juunil

uksele ilmus

Teekond kaugele maale
Keilas seisid

loomavagunid.

Sealt

teekond

Mina koos

kaugele.

rinnaga, jäi uksele

ses.

detud, käskis miilits mul

jäi Heliga
Isa sõitis

meie

juurde

teisipäeva

sale, kus nad sel
meil oli nüüd

plaanitsesime

kauemaks.

hommikul Lok-

ajal

elasid. Kuna

lapsehoidja olemas,
14.

juunil

linna sõita,

Laps

söö-

söögituppa

tulla, kus juba toolidel istusid minu
ema

mis

ja

abikaasa. Istusin minule val-

pandud

toolile

ja tundsin, kuidas

mul hakkas tohutult külm, hambad

plagisesid

suus, värisesin üleni. Ema

märkas seda ja

palus, kas ta võib tuua

Meie

eemal

raudteejaamast

tütar Malle. 9.

isa, ema ja õde Heli meile külla. Ema

sõjakooli

30. detsembril 1931.

kuulumine kaitseliitu.

põhjus:

9. novembril 1940. aastal sündis meile

juunil

Lõ-

lipnikuks ja võeti tagavara-

sõitsime ühes

seisma.

1931 Tondi

väeohvitseride arvele. Küüditamise

kohalik miilits. Nähes, et söödan last

1941 tulid minu

1925–

ratsarügemendis.

aspirantide kooli.
aastal sai

Ülikoolis

siis aga

aeg. Söötsin aga rahulikult

last edasi.

juuni varajane hommik

metsaülemana. Eelmine töökoht

(akordioniga)

Imestasin, miks abikaasa ja minu

eraisikutelt. Kuna

alates 1938. aastast Kloostri metskon-

kella kuut üles, et sõita mootorrattaga

enne

ette valmistatud. Nõuti

korjamist

Eleonore

na

minu mees Karl kuulus kaitseliitu, tuli

14.

hommikul

vagunis,

vagunis

meie

algas

tütrega

abikaasa tei-

oli naisi 10 ja

lapsi

16. Vagunid olid loomade vedamiseks
ette nähtud.

kahele

Meie

poole

laudadest.

jaoks

Vagun

haises

infitseerimise lahuse
oli

primitiivne

põranda

sees

oli ehitatud

ust kaks nari vanadest

ja

mingi

des-

järele. Nurgas

tualettruum

–

auk

sinna auku asetatud
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kuid neid tuleb süüa

pole

lutikad

ja

lusikaga,

sest

nuge ja kahvleid. Söökla oli must

jooksid mööda

laudu. Sel-

line oli meie esimene tutvus
kus

Mõni

tulid kohale

päev hiljem

– hobustega.

miilitsad ja voorimehed
Meie

tõsteti vankritele. Meid

asjad

Meil tuli

hõigati välja nimepidi.
kõndida

asulaga,

elama veel mitu aastat.

pidime

jalgsi

hobuste kõrval. Nii

liikudes asula tänavaid
meid kohalike

pidi majutati

juurde korteritesse.

Enamik meist määrati tööle silla
tammi remonti tegema. Töö seisnes

selles,

et tõime

kanderaamiga

mulda

tammi täitmiseks. Osa naisi läks
tööle vabriku

õmblusateljeesse.
kaheksandal

päeval. Kusagil

rovi linna toodi meile

suppi,

enne

nuudleid

vormis

öösel

juuni

päris

mik meist 15 km eemale metsatööle.

maa

see

sööklani. Seal saime süüa

putru. Puder oli

meist söömata

jäi.

hirsipuder
Sööklas oli

Arvasime, et nad on

pidevalt haige. Sügisel

Väikeste laste emad

tuli

laduda.

–2O °C ja vinge tuul.

sime, tormasid need

laudade

tasid ja selga polnud tööriideid panna.

valati kokku

Söömas käisime vabriku sööklas.

kõik

juurde,

lapsed

supitilgad

sõitis Tartu kaudu. Tean seda, kuna

lapsed olid nii näljased.
Öö magasime ühes koolimajas.

puder.

Karlile

süüks osalemist Kaitseliidus ja ta mõisteti Moskva

minu abikaasa sai

Hommikul

g

erinõupidamise

kirja

otsusega mahalaskmisele,

hea inimene

mis viidi täide

sõitis Narva kaudu. Sõit

augustil

oma

1942 Sosvas.

teisi ronge.
õhku

nende

ešelon

vagunist

vanematele.

oli vähe.

kulges väga

ootama

jaamades

palavad ja

Enamuses

sõideti

Supp

ja

vaatasime. See

linaseemneõli.

jõe

vara

oli masendav, et

äratati

äärde. Sõitsime

ja kamandati

praamiga ülejõe,

kus meid ootasid autod. Autod olid

puuküttega,

sest autokastis olid

lotsid, istusime nende

keskus

Belaja

Holunitsa. Vaa-

maju,

olid hallid,

just

kõrge palavik.

mina

Lisaks

angiini. Mingi

jaamas

inimestel vett

Ühel päeval jagati
tele saiakuivikuid

kahepeale purgi
ELU

meditsiiniline

streptotsiidi.

meile toodi. Mõnes
oma

haigestusin

ikka oli. Mäletan, et

mulle toodi punast

meie

päev

need tulid üles. Tal

Juua

lubati ka

juua.

väikestele las-

ja kondenspiima

täis. Süüa saime alles

ja troostitu.

Majad

kõik

luitunud, aknalauad värvimata. Ma-

jade juures

ei olnud

ühtegi

lille ega

ilupõõsast.

Muldvallid olid

majadel

vundamendiks
Meid

ja

paar

katused laudadest.

majutati koolimajja,

telliskivihoone.

päeva.

Koolimajas

Tagasi

see

oli

elasime

Mõned naised läksid kohe

vaatama, milline asula

välja

Leiba saime poest

nimekirja

alusel, töötajatele 600 gja lastele 400

päevas,

puid
neil

vahel ka soola.

Saagisime

10. novembril, siis öeldi meile, et

pole rohkem

tööd anda. Mina ot-

jään talveks koju. Müüsin

seeliku, pluusi ja kleidi ära. Selle

oli kurb

enne

teelusikatäis

Teiseks toiduks oli

sustasin,

tasime tee ääres seisvaid

mõni

tangaine ja vesi,

juuni

hommikul jõudsime asulasse. See oli

rajooni

oli

Jalad külme-

puuk-

otsas. 24.

Tütrel oli mul

teenindamine

&

mõni

ja

hakati isukalt sööma. Seisatasime

öösel, siis oli vagunis tuuletõmbus.

oli
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Küllap

pani posti.

aeglaselt, pidime

18.

juunini.

ja

varem

riita

ääres, külma

oli

sõitsid

vagunid

puud

seal uudishimust. Kui meie lauast tõu-

fotol metsaülema vormis.

välja

Saagisime jõe

ena-

asulasse

jäid

saepakul neljaks saagida ja

parempoolsel

Mehed

saadeti

Kahemeetrised

puid saagima.

sid meie

16.

esimesel

oli

Tallinna

Kopli kaubajaama.

haigestus ja

ma

meid

ning

pandi

Seal sei-

Ega

asjad laoti veoautodele ja

päris palju lapsi.

14.

tütar

Meie

suppi ja

Keilast sõitsime

juunil, kuna

sain vabastuse.

õliga.

ja

Kivi Tondi sõjakooliratsaväe

ma

suvel eriti tööl käia saanud, sest tütar

pika

käimla pott.

alles 8.

Mina läksin tööle

Siis jõudsime Slobotskoi jaama.

rivistati üles. Pidime minema

Abikaasa Karl

Ki-

teised

abimajandisse,

näeb.

tulles rääkisid nad, et asulas

on

söökla, kus pakutakse isegi kotlette,

et

ostsin turult kartuleid. Need

üle,

et

eest

lugesin

teada, kui kauaks jätkub, kui

süüa kaks kartulit

päevas.

Pererahval

oli lehm ja nemad müüsid mulle piima
raha eest.

Alguses

tulin

sellega välja.

4. märtsil 1942 sain tööle kudumi-

sateljeesse.
oli

Tööd sai kodus teha, norm

heegeldada neli lühikeste käistega

džemprit kuus. Materjal

anti kaaluga

kudusime

puuvillasest,

hiljem villasest lõngast.

Sain siis jälle

välja. Algul

600-grammise
280 rubla. Nii

leivakaardi

ma

kudusin

ja palka

ja heegel-

dasin kõik need aastad. Kudusin ka

Ukrainast evakuee-

Leningradist ja
ritutele, tööd

Selle töö eest

jätkus.

sain kartuleid, vahel ka leiba
1942. aasta talvel

pärimise

ja raha.

kirjutasime järel-

oma meeste

suusõnalise teate

kohta

saime

ja

Holunitsa

Belaja

lugedes

kodus, oli vend
Saksa

juunis

Sverdlovskis.

Karl Kivile mõistis kohus

laagrikaristust
vahetusele
NKVD

ilma

õiguseta kirja-

kannab

ja

10 aastat

oma

karistust

Kuni kohtuni

laagrites.

oli

mehe aadress Turinski

rajoon

Sosva.

kirjad tagasi

Hiljem

märkusega –
Nüüd

tulid

mu

adressaat lahkunud.
1989. aastal sain

hiljem,

et see kõik oli vale. Siis saadeti

teada,

mulle surmatunnistus

jas,

ja sellel

et Karl Kivi suri 18.

aastal

asula

ja

surma

põhjus

on

1942.

augustil
on

kir-

mahalask-

mine. Ei olnud kohut, vaid Moskva

otsusega 24.

Erinõupidamise

juunil

1942 määrati surmaotsus.

Belaja

vagunitäit naisi, lapsi ja

mõned

hed. Kokku oli meid 99, sündis
neli ja surnuaiale

tati lastekodudesse.

aastad,

paigu-

Nii möödusid

paremad riided

oma

juurde

jäi 27, nendest lapsi

kelle emad surid,

11. Lapsed,

me-

küüditati.

7-kuune, kui meid

ju
Õmblesin talle

kleite, sukad

Jalanõusid ostsin

ja

oma

ja karupüksid
pruugitud

ja jäi Jäppila lahingus

Varsti hakkasime kodumaalt
ke

saama.

riietest

peidetud

ka kaduma.

kleite. Osa

Siis

sõda

lõppes

sid mõned

julgemad

järgmised

sõita.

miilitsa

me

meist Eestisse.

ja siis julgesid

ja

Keegi

Salme

ja

16.

sai Mati. Elu oli

palju

beebi varustuse ja

Aknal piimapudel,
kuidas selle sain

koju,

ja ettevõte.

1946.

nimeks

Poja

muutunud: sain

–

sulle,

ära küsi.

Tuba külm on, lõikan pilpaid tulle,

iga süsi.

Sulle pesu pesta, ämbris vesi

mängiti

Kirjutasin

ka

juurest

sulle suhkrutera, purgis mesi,
magusat ei

ema

raatsi juua.

Olid kolme kuune, viidi isa,

kodust, Kodumaast

koju,

sain

meid ilma jäeti.

Sina hetkeks tõstsid hädakisa,
varsti muretult jäid tuttu, väeti.

Maga silmatera, palju

maga,

kasva, sirgu.

sa rutem

unes isale vii õnne
et tulen Eestisse.

–

aga

emale siis naeratades virgu.

lõpuarve järgmisel

ja

vanematele,
veel elus.

Levisid kuuldused, et paljud eestlased
kodumaalt. Kiri tuli, seda

kuid sel

jõgi,

jääga

paki.

Pakkisin

oli

Raudteejaama pääsemiseks

mehe

Kui „vabastati” Tallinn,

Keegi

on.

vabriku veoautoga Slobotskoisse.

jõgi külmus.

ja

ei

alguses

pojaga

mina. Jõudsime
kuid kaldale

lihtne, oli
Mehed

°C

suus

mul vaatad vastu.

jalakese ka, mis veel ei

astu.

partorgi

naine

üle, siis

–

Minu vaevatasuks luba mulle,
et kord ehitad

meil Eesti üles.

Belaja Holunitsas,
veebruarikuul 1942.
Autor Veera

Suurorg

Eleonore saatusekaaslane

paadiga kalda äärde,

pääsemine polnud

vaja

palve sulle

järel
paati

enne

on

selle sooviga. Sind hoian süles.

ja

me

sõitsid

Pojakene, mul

ja koos

taolist. Kaldal

paadimees. Korraga

ei mahtunud. Vabriku

ja

–2O

Siis aga tuli sula

midagi tellingute

vaja

jõel puudus
oli

läks ka sild. Sillast oli

Salme

Pehmel padjal pääke, ümar palge

ostsin toidukraami teele.

lahin-

terved. Varsti sain ka

Kirjuta-

Sõitu alustasime 20. oktoobril

ootas

–

raske kaugest jõest see oli tuua,

toidupoest talongi-

Tagasi Eestisse
Töö

see on

ma

sulle ahjus hõõgub

magades

1943. aastal. Teised

põgenesid

nii

igatsen

mu vaev

Sirutad siis käekese valge,

olid üleval,

on

sulle kõik

pöidlakene

kirjutasin

oma

pidi

ja suhkrut.

ga tangu

isa oli surnud

kohe

hool ja mõte,

vangipõlve

kuna sõidan kodumaale.

lõppesid

hirm südames, kas nad

plaanitsesi-

septembril

aastal sündis mul poeg.

ja

kirjutasin

minu

sinu pärast

pimesoole operatsioonile

ootasin last.

vaid

nendelt

ju

mina ei saanud kohe sõita, kuna

sain vastuse. Mehe

kõik elus

Minu väike sinisilmne poju,

sin avalduse, et soovin töölt lahkuda,

seal ära

alge.

ei keelanud

koos sõita oktoobris. Salme

sild. Oktoobri

Tartu all, siis

juunis

korrapidaja juures allkirja

andmas. Mina

bastati” mõni Eesti linn, siis

gud

sõit-

meid sõita. Kord kuus käisime

ületada

vanematele

ja

meie lootsime,

ja

neid ei saadetud

Tagasi

Rahva Hääl, mis

Kui

läbi

suitsupaberiks

1946. aasta

koju.

et saame

kust sai Moskvat kuulata. Kui „va-

Tuljakut.

läks

sandaale

ilmus Moskvas. Raadioid

hümni

homme aasta viimase kuu

„pläru” tegemiseks.

kohvri

korjatud, valjuhääldid

helevalge.

päeval, kui esitasin avalduse.

Teateid kodumaalt

ei

pak-

asju

Ajalehed lugesin

müüsin turul meestele

küsinud, kas mul luba

ajalehe

terav, tillukene,

kudusin.

vilte turult.

Tellisin ka

Tommil tuli eile hammas suhu

Mehe õde saatis tütrele tal-

vemantli, mütsi, muhvi ja ajalehtede
vahele

Pojakesele

Jäidki nad sul nõnda kauaks kuhu,

vahetasin

toidu vastu. Tütar kasvas jariidedjäid
väikeseks. Ta oli

mineku eest üle

teadmata kadunuks.

minema

Holunitsasse toodi meid neli

polnud

Tema läks

Sergei.

sõjaväkke

lahe Soome

miilitsast. Teatati, et meestele oli kohus 1942. aasta

nutsin rõõmust, sest kodus

oli kõik korras. Ainuke, kes

nii

ronida silla otsale.

aitasid tütrel üles ronida,
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ka mulle

perekonnaseisutunnistuse,

mille alusel anti
Esitasin

välja

passe.

dokumendid

miseks, kuid

passi

saa-

ei õnnestunud.

see

Miilitsa osakonnas võeti mind arvele
nemad

ja öeldi,
kui

Nõukogude

ei saada, aga

minna. Paar korda kimbutas

tagasi
mind

tagasi

Liit nõuab, tuleb mul

piirivalve komandantuur ja

otsustati mulle pass

välja

Mulle anti

polevat tagaotsimist.

Loksa tellisetehasesse oli
telefonisti

igati normaalne, sest olin juba

muretsenud. Tütar läks
kooli

ja

lõpetasin

rahul ega kartnud

hommikul töö

minema.

enam

direktori kabinet

selle uksel seisis

mees, kes

ja

nahkmantliga

mind direktori kabinetti

astuda. Seal küsiti

mul kaasas

saatjaga

1948

hakkasin

Väljusin tööruumist,

üle koridori oli

palus

eesti

saatmist. 4. novembril

tagasi

ja

jalanõud

sügisel

poeg sai kaheaastaseks. Olin

igati eluga

koju

vaja

mind võeti sinna tööle.

ja

riideid korrastanud,

oma

välja

pass kuueks kuuks.

ajutine

Elu oli

siis

anda, kuna

passi,

seda

Mul lubati koos

polnud.

kodunt läbi minna.

Tütar tuli mulle nutuga ukse vahel
vastu „vanaema ei lubanud

Ema

jättis

lapsi

näha

mõned

kooli”.

tütre koju, et saaksin veel
enne

ärasõitu. Pakkisin

asjad ja panin selga sooje-

mad riided.
võtsin

Lapsi jumalaga jättes
ise nutsin.

poja sülle,

pühkis sõrmega

minu

Poeg

pisaraid ja

ütles „emme äre nuta”. Kohe saabus
tehase

ja

kasti
kuid tema kartis
Rahustasin teda

ja

hakkas nutma.

ja ütlesin,

kuna silla lauad

paigal,

et ta seisku

on

selle
üles

jõu võtsin. Tõmbasin
ja

end

poja. Selleks,

ma

kätega

heitsin silla otsale kõhuli

võtsin vastu

ema

lahtised.

Siis ronisin mina üles. Ei tea, kust

ning

et saaksin

alles õhtul. Päeva

väljub
ja

Minu tütar

jõudsime juba raskusteta.

Seal oli mul vastas õde Laine.
misel
oma

päeval

vanemate

nägemisest

Järg-

sõitsin edasi Loksale

oli

juurde.

suur.

Rõõm

jälle-

Olin ju asumisel

tagavararattale,

põhjas.

mis oli

Nutsin meeletult

kogu

tee Tallinnani.

puhkasime

laste toas.

Tallinna

veoauto, ronisin auto kasti

viskusin

Auto peatus Harjurajooni miilitsa-

Malle Kivi

osakonna

ees

2-aastasena

maha

mind viidi ühe ülemuse

Belaja Holunitsas.

juurde. Küsiti,

ja

Pärnu mnt 41. Ronisin

kuidas

ma

ikka ilma

loata ära tulin, nüüd tuleb kohus
tuleb

tagasi

minna. Mind

ja

koju

püsti tõusta, laps süles, pidin

end

olnud üle viie aasta. Kuna poeg oli

ei lubatud

selili keerama. Suure

sain

väike

olid arestikambrid. Seal oli veel kaks

kuidagi püsti,

tegemisega

siis istusime autosse

sõitsime ööbima

sooj akusse.

ja

Hom-

ei

ja

saanud

midagi

Jaamas

Padisel

40

selgus,
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ma

algul

Olin kodune, sest

mikul sõitsime rongiga Kirovi linna.
et rong

dokumente mul ka ei olnud,

panna.
oma

tööle

selga

minna.

ei olnud ka

Novembris käis isa

dokumentidel

järel ja

tõi

ja saadeti

enam

naist. Kaks
naridel

ja

alla keldrisse, kus

päeva hiljem

lamasime

mõtlesime omi mõtteid,

ruumis oli vaikne

ja

eesruumis

minu isa.

räägib

äkki kuulsin, et

Tormasin ukse

juurde ja hakkasin

uksele

rusikatega

prõmmima,

„Laske mind

karjusin

ise

välja”.

Miilits

ukse, mina tormasin nutuga isa

avas

Miilits ütles „Jätke nutmine,

juurde.

muidu saadan kambrisse

rääkige isaga,

mis

tagasi,

Ise ta hoidis

vaja”.

kambri ust lahti, et saaksin kohe ta-

minna, kui

gasi

tuleb. Küsisin

keegi

isalt, mis saab nüüd minu lastest. Isa

nad praegu

Pärast, kui kambrisse

on.

Mina olin

mõned naised

väga masenduses,

julgustasid

hakanud end

sobis mul ühe

Sõprus

Peamine

oskasin siis juba
me

jutustasime

Peale

pühi

kutsuti mind

välja. Maja

dessertlusikatäis suhkrut

0,5 kg

ja ka

suhkrut rohkem ei antud.

kur anti kätte terve kambri

Lõunaks oli supp, mäletan

keelt

milles olid

elust

riknenud tükke. Eriti

Meie kambri kõrval oli meeste
kamber. Mehed olid

seinast

kuidagi

meie kambrisse augu teinud.

juttu ajada.
kapi

See

taga. Kui

panid, kuulsid teise
Õhtuti ajasime juttu korda-

on

kui

puhastan

ma

saime vahel

ja piimasuppi.
nurisenud,

Toidu üle

hapukapsas,

muidugi soojendada

kui

see

keskvanglasse
sisse

vangla

uksest

kui

ja

uksed lukkude

sulgusid

selja taga

raginal,

tundsin,

et nüüd olen vang

jategija.

Istusin boksi

ootasin

oma

järjekorda.

siis

–

kur-

põrandal ja

meiegi

ja

kõrvalt auku teha. See auk oli

ja

sealt võis ka

vestluspartnerit

Rääkimine oli ka riskantne, kuna
kraanikauss oli ukse kõrval

ja jutt

Kohvri and-

kahvel

ja sukahoidja.

kui valvur saatis

Oli

juba pime,

kambrisse,

mu

kõrgel

lae all.

see

Hiljem

sain teada, et

Mehed olid

kuidagi

seinast

oli

nurgas
kida

põrandal.

polnud,

päevad, konutasin

tukkusin

See kamber oli

neid oli

14

läbi meie kambrisse augu teinud.
Sealt sai läbi seina juttu ajada. See

uues

ringis,

auk oli toiduainete kapi taga.

poliitilised,

mõnel

päeval

võis kosta koridori. Nii
või ka

see

mikul tuli valvemeeskonnast

Nagu

rippuva pesulapi

ülejäänud magasime

ümbrust uurima. Meil oli

narid otsaga seina

konksuga.

peale ja

Tualettruum

ja

kinnitati
kraani-

kauss olid kambris, siis oli veel
toiduainete

jaoks ja mõned

Kellele taburette ei

põrandal.
poole ja

Kambri
akent

kapp

taburetid.

jätkunud,

istus

aken oli hoovi

varjas väljastpoolt

laudadest kast.
Hoovi

dagi.

ta kandis

keegi

selle

kõrvaklapid

ja

peal

hakkas kraani
see

auk

päevad läbija ajasime

mõne

kambriga

on

Valvuri nimeks ristisime „Miki”,
kuna

Magama
tuti veel
uksele

läki-läki mütsi
olid alati

heitsime kell 22. Kui

juttu ajasime,

koputamas.

ja

ripakil.
õh-

käis valvur

Käisin ka

juures.

ainult

omavolilise asumiselt ära tulemise

on.

pealt.

Kohe oli

mis seal

selge,

Saime kõvasti noomida.

süütud näod, et meie ei tea
Rääkimiselt
suleti

ju kedagi

eest.

midagi.

andis mulle

kadunud

meie romantika.

Vanglas

oli ka

kodukord: kell

oma

magamisasemed ja pesime.

Kell

8 toodi hommikusöök: mõni lusikatäis

§
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lg

et tuleb kohus

paberit

kirjutamiseks.

kodustele

Lubas ka

82

ja

kirja

kirja posti

panna. Jaanuaris sain teada, et Moskva

oma

Uurija ütles,

Tegime

ei tabatud. Auk

tsemendiga ja oligi

Mind süüdistati

uurija

küll hoolikalt kinni mätsitud, kuid

6 hommikul oli äratus, koristasime

peal toimuvast ei näinud mi-

Istusime

ära

jalutas

poole, püüd-

juttu rääkida. Küsisime, kas

hom-

meie kambrisse, tõmbas kraani

kaheksa nari,

naride all. Päeval tõsteti

üle-

kambritäis

Iga

meie

sime kõrval oleva

avastati

keegi „koputas”. Ühel

valvur.

poole, selg

ja nägin

26.

reas,

jalutusboksid

oli eraldi boksis. Kui valvur

tuttavaid.

nr

välja kahekaupa

Hoovil olid

edasi-tagasi

und.

osas, nimetati

ette

kestis 20 minutit. Valvuri

kõrge laudtaraga piiratud, keskel

kellegagi

mäletan, kambris oli

põrandal

seljal.

sõna

side osaks. Kambris olid

vähem.

nähtud,

see

rää-

Siis saadeti mind kambrisse

nalju

ja naersime. Jalutuskäigud olid ka

teisele

Kuna

ei tohti-

magada

nud, istusime ja vahel rääkisime

val oli laudadest sild, millel marssis

karantiin.
Seal olin mõned

ei saanud, kuid

maitses ka külmalt.

käed

see

oli väike ruum, mille aknad

keedetud munad. Toitu

saatel läksime

sin hoiule, siis võeti veel ära nuga,

pidevalt

valmistatud kotletid,

Päeval kambris

suurem

näha.

ema

eriti ei

ma

sest õde tõi mulle

kambris oli kraanikauss samal kohal,
nii oli lihtne toru

see

heeringat kartulitega

kõrvale tehti veel teine auk. Meeste

oma

supp ja
välja. Õhtul

räimel luud

rääkida ei lubatud. Sõit läks
Astusin

Veel praegu,

nõeltega torgitud.

kui söön räimeid, meenub

sinna. Autos olid veel mõned mehed,

Patareisse.

suppi

sõid, olid pärast hambaigemed ja keel

pakke:

nendega

ka

meeldejäänud

sest kondisest kalast. Kui seda

korrad ühe noormehega. Kraanikausi

ja

peedisuppi,

mis oli valmistatud väike-

kõnet.

Mina vestlesin ka mõned

portsjon,

peamiselt peedilõigud,

kõrva vastu auku

mööda.

Suh-

korrapidaja jagas igaühele topsikusse.

mina

oma

umbes

ja

leiba. Leib oli terveks päevaks

mind viidi

ees

seisis „must ronk”

putru (puder oli hirss, mais, herkulo),

kalasupp,

auk oli toiduainete

Oktoobripühadel

ja

vene

üht-teist.

Sealt sai läbi seina

vanglasse

hästi

päris

läbi

olin arestikambris.

oli see, et

tema ei mõistnud eesti keelt

tagasi läksin, ütlesid naised, et nemad

Sõit läks Patarei

leedulannaga.

põhjus sõpruseks

kõnelda. Nii

ja

et olin

edasi-tagasi kiigutama.

olevat arvanud, et läksin

segaseks.

mind

pöörasid tähelepanu sellele,

kus

lapsed jäävad sinna,

vastas, et

juttu.

Erinõupidamise otsusega on mulle

mõistetud kolm aastat

laagrikaristust

omavoliliselt asumiselt äratulemise
eest

ja peale laagrit

tagasi

saadetakse mind

asumisele.
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Kriminaalide kambrisse

üleandmine toimus õhtul, meid loeti

Varsti viidi mind üle teise kambrisse.

üle

See

dori ei

asus

vangla

vanas

kriminaalsete kamber.
kaks akent hoovi

poole ja
seal

asus

osas

oli

ja

Kambris oli
kaks

poole ja

Narid olid puust,

vangina.

kahekordsed, kaks nari kõrvuti,
naisi magas ka

põrandal.

paistnud

võimalus ka

osa

Uksesilmast

kõik narid, nii

päeval magada.

Magasime tihti, sest polnud millegagi
sisustada.

päeva

kiskusid

kallale sellele naisele,

juustest.

peksti
ei

astus akna

aken lahti

vara

ja

ja

seda meelsasti, sai
see

polnud

Veidi raskemad pesta olid

ju

raske.

uurijate

kabinetid, neis olid värvimata laudpõ-

meie kambrisse neid

ei toodud.

enne

Ühel

kartsaga

hommikul kutsuti

hommikusööki

välja põpalju,

mitme tunni

tagasi

Naised olid

kusöögi välja

tut-

minu hommi-

võtnud.

Sõin

ja

siis

luugi juurde ja rääkisin
ära

ja kurtsin,

Kapten

lubas seda

aja pärast

kõik

100

oma

et siin on kole külm.

tuli

asja

uurida. Veidi

tagasi ja

viis mind

soojemasse kartsa keldrikorrusele. Ta
lubas minule tehtud raporti üle vaadata, mõne päeva

pärast tulija lubas,

et

kastid

ja magasime

kummuli keera-

tud kastidel. Need kastid olid kaunis
rasked õhtul sisse vedada

jälle välja.

päevas sooja

hommi-

ja

Süüa toodi üks kord

vett ja 300 g leiba. Vist

kolmandal

päeval toodi kausiga värskekapsasuppi. Ühel päeval hakkas
kõrval ruumis olev vang morsetama.
Ka mina olin selle
istusin seina äärde

selgeks õppinud,

ja vastasin.

See aga

kostis ette ruumi, kus istus valvur.

öeldi, kes jalutama soovib, pangu

Varsti avati luuk

riidesse. Ma riietusin

mulle, istu seinast eemale, muidu

ootama. Siis

juurde
valvur

ja

ja

läksin ukse
tuli teine

aga

tahtis naisi

kapsatünne

Mina hoidsin eemale, sest

pesema.

puhtaks saada.

test ei tahtnud tünne pesema minna.

Pesime katoidunõusid

miks teie siin olete. Läksin ruttu

kul

jalutuskäik

oli tähtsam.

nais-

Keegi

mind

Istusin keset

tukkusin. Nii möödus
ei tulnud

päeva,

see

kapten

päästma.

Kui kambrisse tulin, olid

„sina lähed pesema”. Mina vaidle-

läks küll mõne

sin vastu, et need

saime teada, et 25. märtsil oli Eestis

kui kõik

endale
üle nari
oli

Istusid

paremad palad.

toit kadunud. Rivistusime

hommikul loenduseks üles
kes seda söömist olid

läks, tungiti

ja naised,

pealt näinud,

kaebasid valvurile. Kui

valvur ära

sellele naisele kallale.

Meie aga tõstsime kisa

pooleli.

jalad

sõid isukalt. Hommikul

otsaja

paljude

magasid,

juurde ja valis

ja

kaklus

Arvasime kohe, et ega

see

jäi
nii

mu

juures,

kes magas akna

abi kutsuda.
välisvalve

Akna lähedal õues oli

ja

neil telefon

Varusime ka tuhka, kui

tuleb, viskame
ELU

putkas.

keegi

kallale

vastu silmi. Vahetuse

mingu,

pole

uksest välja koridori. Seisin seal

veidi aega, täis trotsi,
kambrisse
vihastas

ja

tagasi.

ja

ja

Valvur

käskis mul

ja valetasin,
panna
enam

ning
ja

siis läksin

muidugi

asjad

võtta

temaga koos minna. Lõin kartma
et tahtsin teised riided

minemiseks. Kuid

pesema

ei õnnestunud

valvur viis

See

tehti ülesandeks akna kaudu

kes

pesemas käinud. Valvur aga lükkas

ei jää, valmistusime kaitseks.

Tütarlapsele,

ja

ruum

oli

mu

midagi päästa

kartsa.

aknaga

mere

poole

edasi-tagasi ja tegin igasuguseid
et

sooja

saada.

Siis toodi

mulle raport, et

kirjutaksin alla,

vaidlesin vastu

alla ei

Raport

ja

oli venekeelne

ja

kirjutanud.
ma

küüditamine.
sai seal

ütlesin,

liikuma hakanud.

suus

nädalaga

See

üle. Märtsis

Üks vang käis kohtus ja

sugulastega kokku, kes talle
Õde tõi mulle iga

sellest rääkisid.
nädal

paki ja

sel nädalal ei toonud,

olin mures, et ka minu vanemad
küüditatud.

ja

Siis tuli aga

toidust sain aru, et

on

jälle pakk

see

oli

ema

valmistatud.

Iga

kümne

saunas.

sealt tuli külma tuult. Kõndisin

harjutusi,

hambad

mu

kindel olla, et kodunt toodud toit aknal

pilk langes

ta ütles

päevi juurde.

põrandat ja
seitse

valvur käratas

Valvuri

Öösel,

mulle

saad veel

ja

koridoris. Selles kambris ei saanud

läks üks seltskond akna

&

kaklejad

viidi

randad. Neid tuli kõvasti küürida, et

alles seisab.

KULTUUR

näitas kohe neid, kes

miks. Need

ja

Üks

mehi.

randaid pesema. Pesemist oli

suur va-

tegi luugi

kapten ja küsis,

jahedal tsementpõrandal.
Ööseks tõime magamiseks pikad

pärast.
See oli

lahti üks aukraadilt

Kambris käis kõva kaklus, kui sisse

vust teha.

Hommikuti käisime üldruumides

päeva

„Ära

kartsa saad

vähendatakse minu karistust. Istusin

nii et tulime

42

jäetud, ja

õhu-

aga seitse

hüüdis sealt valvuritele.

Varsti tuli ka minul

kohe neid, kes kaklesid ja miks.

see

äärele, luuk oli

õhtul irvakile

juba

see

saginas

tähele, kuidas

pannud keegi

tütarlaps

enam

mehi. Üks julge tütarlaps näitas

liigutada ja

karjusime,

kohe minema. Selles

kohe kartsa

kui sisse astus trobikond vormis

ennast

jalgadega ja

Meie

astus trobikond vormis

Kambris käis kõva kaklus,

heldus, tegime

teda

peksid

julge tütarlaps

pesemas.

toidusööjad

mõni julgem tahtis vahele minna,

kaklesid

põrandaid

Selle olukorra

kasutasid ära need öised

ja tungisid

Selles kambris tundsin end

oma

ikka”. Kõndisin edasi, siis

kes kaebas,

tõelise

et oli

kirjuta,

mere

videga.

Valvur ütles

lugeda.

jäänud valvurit.

koridori otsas. Naisi oli

saja ringis igasuguste paragrah-

vaadates ei

ja

et ei oska

mindi kõrvalkambrisse, kori-

päeva järel

Pesemise

riided vastavate
lükati alusel

käisime

ajaks riputasime

nagide otsaja riided

ahju „täipõrgu”.

Pea pe-

semiseks oli vastav vedel seep vastiku

haisuga.
ainult

jälle

Pesu

pesti puhtaks, pidime

märgistama.

Varsti viidi mind

uude kambrisse, kus oli umbes

20 naist.

Kambris

nr
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olid mõistetud

Seal olid kinni

vangid.

puudujääkide

metsavendade abistamise

pärast,

ja

omavoliliselt asumiselt ära tuleku pärast.

Varguse pärast istujaid

Sõbrunesime
oli

üks

neljakesi:

ei olnud.

tütarlaps

et vennad olid tal met-

sellepärast,

savennad, kaks tulidka asumiselt ära
nagu

ja

minagi. Mängisime malet, kabet

doominot.

Salaja kudusime, valvur

käis meid tihti „silmast” vaatamas
üle

lugemas.

siis

avas

suure
ne

ja

Kui ta ei näinud kõiki,

ukse. Ukse avamine käis aga

raginaga ja mitme

võttis aega. Selle

dumistöö

luku avami-

ajaga

oli meie ku-

peidetud ja

istusime süütute

nägudega põrandal.

Kodunt tulles

oli mul

õe

seljas

vanem

Harutasin selle üles

Aprillis
on

uue.

sain teada, et emad, kellel

alla 7-aastased

amnestia

kampsun.

ja kudusin

saavad

lapsed,

vabastatakse. Ka mina

ja

kuulusin selle alla, sest mul oli 2-aastane poeg. Ema saatis mulle vanglasse

villased sukad, mina aga,
et

lootuses,

vabanen, harutasin need üles.

Harutatud

lõngast

kudusin tütrele

pitsilise mustriga džempri ja pojale
vesti, mille seljatagune oli valge ja ees
olid koerad,
oli

majad ja kuused.

igasuguseid

juppe

mustreid

Naistel

ja lõnga-

vahetasime omavahel. Vardad

tegime

ise

selleks

puidust. Materjali

saime toiduainete

paki

riiulist.

Nuge

kambris ei olnud, seda asendas terava

pesema

servaga alumiiniumkruus. Riiuli laud

raldasime vahel ka kambris kontserte.

asetati

Igaüks,

püsti,

peale ja

kruus kummuli selle

löödi raske esemega kruusi

põhja peale.

Laua servast tuli lahti

paras peerg, mida siis kaabiti
väikese

klaasitükiga,

varras.

Seda klaasitükki

ja

peitsime,

nagu kallist varandust.
Kambrid 22
nas osas

ja 49 asusid vangla

ja seal oli

ahjuküte.

va-

Ei olnud

seal ka kraanikausse ega tualettruu-

kes oskas, esitas

Ühel päeval kutstuti

karistusest, asumine

laagri
Ülemus küsis,

mikul

ja

päevas:

õhtul. Kordamööda

olime

korrapidaj adj a paraski tühj endamine
ning pesemine

kuulus

ülesannete hulka.

korrapidaja

Korrapidaja pidi

välja, algas

sõit

tagasi

jäi

vaid

alles.
ka

lapsed

ja siis tuuakse

ees

ja jälle

„must ronk”,

sellega

sõitsime Balti

juures

seisis

jaama.

Kaubaaida

vagun,

sinna

valvurid

verekoertega. Rong

Leningradi,

seal olin

–

tepunktis (peresõlka)

lapsed

siia

et

listega.

kaasa. Aitab sellest,

kellega

mus

sõda

lapsi

ise trellide taga sõidan.

püüdis
on

mind veenda

lõppenud ja

–

Üle-

ütles,

ka seal

on

et

elu

muutunud. Mina aga ütlesin, kui elu
on

seal muutunud

lapsed ju järele

paremaks,

tuua.

saab

tuli

minna ükshaaval. Tee ääres seisid

lapsed

vanglasse ja vastasin,

asjadega

asumisele.

uksest

siia. Mõtlesin, kui hirmus

ma

hom-

kas soovin

asumisele kaasa võtta

ei võta

ja

mind ülemuse

juurde ja sain teada, et vabanesin

ma

järele.

vangla sisehoovi.

juulil

1949 kutsuti mind

ootas

kui

lasse lubati kaks korda

Vaade Patarei

8.

Väljusin vangla

mi. Kambri nurgas ilutses parask, mis
käim-

kes

midagi,

Algas sõit tagasi asumisele

üks sõbralik pere.

lõhnas kloori

Pesema

toidunõud. Kor-

laulis, kes esitas luuletusi. Olime, kui

siluti

kuni sai ilus

põranda ja

vanglas
koos

olin

poliiti-

Tallinnas koos ühes

Temale

vennad

määrati 25

5.

+

olid metsavennad

Võrumaal. Rõõmustasin
tumisest temaga. Tema

pi

saa-

Kambris oli ka tuttav ees,

kambris.
Tema

sõitis

väga koh-

jäi

veel tap-

ootama, mina aga sõitsin mõne

päeva pärast

edasi Kirovi linna.
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Olin Kirovi

jaotuspunkti vanglas.

Meie kamber

oli väike

ja

seal 40

inimest. Kaks nari oli seinas, kuhu
mahtus ühele

11–12

narile

Magama pidime küljeli ja
külge

naist.

öösel teist

keerata ei saanud. Aken oli küll

lahti, aga õhku oli

ikkagi

vähe. Hom-

mikul lubati meid käimlasse

järjekorras
Südame

seistes hakkas mul halb.

juures

nõukogu, apteek,
postkontor,

Seal

tagasi.

mul hakkas parem.

pikali ja

Ruumi

ahjuga.

elas

Kirovi

saatepunktis

olin

kolm nädalat. Sealt viidi meid edasi
Holunitsa kaudu Po-

autodega Belaja

lomi rajooni. Tallinnas öeldi, et lähen

tagasi

kohta, kuid seal

vanasse

selgus,

et mind saadetakse edasi.

Meid oli neli täiskasvanut ja kaks

poiss ja 1-kuune
Ööbisime miilitsajaoskonna

olid ristpalkidest

juba

Eestisse

vaid olid

tagasi,

tulin

dest

Nii töötasin kevadeni, kui

rit. Asula

nr

1 võttis meid vastu. See

võeti

ja

et neid karistatakse

suppi.

mis olema.

allkirjad,
kui

vanglaga,

meie lahtiste

ehitati kolle

olid

järgi päris hästi, paljud
majad,

millede

või koolis kooliteenijana

Puid

juures

jne.

saagisime

siis oli

puid

käsitsi

Esimesele

järele.
ja

asetati

kokku löödud onnid, kus

magasime naridel, onnides
Kui

töölised

kaugemale jõudsid,

ei

paadi järel slepis

sellele tööle vastu. Mul

palavik ja

arst andis

pakuti

mulle

koristaja

ankruga kuhugi

parvetamisega
viidi meie parv

edasi

magama.

parvele, sõid ja heitsid
Öösel magada oli kaunis

jahe, magasime

metsatööliste barakki koristama.

lahtiriietumata

raudahjud küdesid,

öövaht

Baraki nurgas oli mul laudadest

alla. Parvetamine toimus
Kui töölised

tegid järelparvetust,

keetsin

barakis.

koos ühes ruumis

–

magasime

kõik

tüdrukud ühes,

teises seinas. Ruumi keskel oli

ja

nende lähedal kaks

jälle

Parvetamise

hommikul silmi

mind metsa viiskude

rääkis üks naine, kes oli sel
ditatud.

Hiljem

ehitasid

ajal

perekonnad

ise endale barakid: ühed olid
pere

peale ja

teised kahe pere

Igal perekonnal
oma

oli ka

küü-

nelja
peale.

maja juures

kartulimaa.

Asulas oli

metsapunkt, parvetus-

osakond, haigla, 7-klassiline kool,
ELU

mu

kul

asumisel olles viiske teinud

pliidi

alla teha

ja

siis

töölised keetsid endale süüa. Kui kõik
tööle olid läinud, alustasin mina

toimetustega.

Tõin

toobritesse vett,
Kuna

põrand

puud sisse, jõest

pühkisin põrandat.

oli värvimata, tuli seda

küürida peene
all. Kontrollide
kõik oli

oma

puhas.

traatnuustikuga jala
käest sain kiita, et

peale

tegemiseks

keppe

tuli

nii

toakaaslane

tatistati. Minu ülesanne oli hommivara

raiuma.

siis

hooaeg lõppes ja

barakid.

pesti ja põrandale

Vjatka jõel.

ka minu töö, ei teadnud, mida
hakata. Siis kutsus

ja

pani puid

kokku löödud nari,

veetünni, ukse juures asus tilguti, kus

kahekordsetel naridel. Seda

ja kinnitati
Õhtul hilja

tulid töölised

kirves kätte, et nad ehitaksid endale

magati

olid raud-

kaldasse.

kohta 8 kilomeetrit asulast eemale

kaks suurt pliiti

ja

olid vineer-

järgneval parvel

ahjud.

löödud

oli toiduainete hoidmiseks.

kaheinimese saega. Minu tervis aga

pidanud

parvele

pada sellele,

vineerplaatidest kokku

see

plaatidest

metsa

liikumist.

palkidega

Valmistati kolm parve, need kinnitati
üksteise

oblasti kulakuid, kellele anti saag

Need esimesed barakid

oli kiire,

Parvetamisega

mõiste

poisid

olid veel alles, kus oli ruumi vähe

päikese

tõusuga ja selleks ajaks pidi söök val-

nad ära sõidavad. Nad elasid sealse

oli koht, kuhu toodi 1932. aastal Gorki

ja

Tööd alustati

parved olid lahkunud, siis alustasime

tööle. Varsti

puudu.

hommikuks putru,

katlaga

lõunaks

ära hakkasid sõitma, kutsuti nemad
komandantuuri

mulle tõendi üle viimiseks kergemale

keele kirjutamise oskusest

algas
suud-

Mina keetsin töölistele õues

messe.
suure

jõe

sest veetase alanes ruttu. Kui suured

tõusis õhtuti

seda kohta. Arvasin, et mul tuleb

kolisime üle

parvetamine,

Kahel

ja haigla juhataja pakkus

Mulle

pool.

seal oli ka hunte liikvel.

kuur,

mulle

kolhoosi-

pärit

need asusid teisel

ja

töötanud, vaid kes lasteaias, sööklas

Siis lahkus majandusjuhataja

üksinda läbi

tagasi

meeldis üksinda hämaras metsas

olid ka kartulimaad. Metsas nad ka ei

söötsime lutikaid.

Esmaspäevahommikul

vara

Töölised olid

metsa.

ostnud endale

ja

jälle

ja katlas soojenda-

käisin asulast endale

ikka asumisel. Kui 1946. aastal kõik

saagima.

&

juurde,

meid. Asulas

tud 1941. aastal, kuid kes ei läinud

Mind saadeti kohe

KULTUUR
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15 eestlast, kes olid küüdita-

vahepeal

Pühapäeviti

süüa toomas.

tüdruk.

Polomist sõitsime edasi 80 kilomeet-
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üks

ja

ühe eestlase
enne

da.

imikut: 3-kuune

arestikambrites

vene

pliidi ja

oli seal vähe

pojaga

kütsin sauna, selleks

Laupäeviti

tuli jõest vett tuua

kõndida. Vahel tundsin ka hirmu, sest
vene

proua meie seltskonnast läks

Öeldi,

kergemaks.

palkide

saviga ja valgendatud

Meile anti üks tuba

3-kuuse

kerge

tihen-

ja majal puudus vundament.

kes elas seal

viidi palju naisi ära ja meie elu muutus

palkidest ja

kriidiga. Maja nurgad

arsti. Arst tegi süsti ja andis ravimeid.
atakk. Päeval

barakid olid

Tubades oli

samblaga.

vahe tasandatud

Pärast kutsusid naised mulle siiski

et mul oli

ja komandan-

jõe ääres,

ehitatud tahumata
datud

rahvamaja,

saun,

raadiosõlm

tuur. Asula oli

tundsin valu, valvur

lubas mind kambrisse
heitsin

ja

seal

lasteaed, kauplus, metskond, küla-

Tema oli

sõja ajal
ja õpetas

seda ametit ka mulle. Metsas 8 km
asulast elas üks

vanapapi

barakis

ja

hooldas kolhoosi mesilasi. Seal metsas

oli

palju pärnapuid,

viiskude

materjali.

sealt

saimegi

Samas barakis

elasid ka töölised, kes

saagisid vinee-

riks sobivaid kaski. Seal valmistati ka

püssipärapuid

kasest.

Kirvega

raiuti

märtsist 1951
oli 15

tööle.

haiglasse

voodikohaga,

sünnitusosakond.

ühes

Haiglaga

oli ka ambulatoorium,

jas

Haigla

sellestkolm kohta
ma-

apteek ja

laboratoorium. Seal oli tööl veel kaks
eestlast: üks

pesi
ja

ka

ka

olin rahul

töökohaga

oldi rahul.

minuga

abimajand,

kohale.

Meie

oma

oli lehm

veeti talvel

ja härg. Härjaga

oli

Haiglal

seal tuli töötada

põhitöö kõrvalt. Abimajandil
küttepuud

teine

registratuuris ja

pesu. Oma

haigla

panime

ke-

vadel kartuli maha, harisime suvel,
niitsime heina

töö

võtsime

ja sügisel

kartuli üles. Põhiliselt

selle

tegime

neljakesi – mina, registratuurist

naine, pesunaine ja üks abimajandi
Sel

töötaja.
töö

ja

sanitarid

ajal tegid

keetsid

haigetele

süüa.

oma

Sügisel

saime töötasuks kartuleid. Töötasin
kokana kaks aastat.
Siis lahkus

majandusjuhataja ja

haigla juhataja pakkus
kohta.
keele

Arvasin,

kedagi
järgi püssipärapuud väljaja

saadeti talvel

traktoriga Kirsi jaama ja

hirmuga ringi,
Kohtumine

kuid kõik oli vaikne.

karuga jäi

siiski ära, kuid

sealt edasi Kirovi, kus neid viimistle-

seal liikus ikka karusid.

ti. Mina koos

lasid

toakaaslasega raiusime

pärnakeppe, sidusime
ja paigutasime

laupäeviti

et nädalaks

keppi kimpu

Ööbisime

talvel ära vedada.
barakis ja

25

need tee äärde, et

Ühel laupäeval

tuua.

läksime

jälle koju.

Enne lõunat sadas vihma, ootasime,
kuni sadu üle
ma.

Oli

Äkki

jäi ja

sügisene

hakkasime astu-

aeg

märkasime teel

nagu oleks

lik nii

oma

ei olnud mõeldav, et söökla
suletud.

ja

palju.

tema

palju,

kuid sain hakkama.
Toiduaineid käisin tihti 80 kilomeetri

kauguselt

toomas.

Töötajate

töötasu tuli Polomist tuua. Seda teed

minema, oli esimese külani 20 km,

käimine

– varbajälje
Kõrval

tegemisega

teenis vähe

ja

mul lubati ka ise abilised valida. Abi-

siis 10 km
oli

küpsetasime pirukaid ja saiakesi,
keetsime sülti ja
Pühade

ajal

praadisime

kotlette.

oli söökla avatud, sest

saime hästi hakkama. Kokk paranes

et sealt oli läinud emakaru

tuli tööle, töötasin ka temaga veidi

jäljed.

Tee ääres oli paar

sipel-

kuiv. Siit järeldus, karu oli need pesad

ajanud.

Vaatasime

enamuses

listeks võtsin kaks eestlast. Pühadeks

Jõudsime

vihma laiali

õpetas

ja

Tööd oli

viiskude

paistsid küünejäljed.

pojaga.

mind

kui koka

oli Eestis

töötanud

raamatupidajana

on

Metsapunkti

kutsus mind kontorisse

– kõrgem

Minu toakaaslane

ja

Kuu-

mingeid jälgi,

gapesa laiali aetud, kuid nende sisu oli

peale

haig-

majandusjuhatajat.

tuli

hilja sügisel paljajalu

järeldusele,

kohta arveametnikku

kulus kaks

Meile tundus ime-

olid veel väiksemad

pool

sööklas töötama. Ma nõustusin, kuna

ja uurisime jalgu lähemalt
otsas

oli

sest enamusel

küsis, kas oleksin nõus pühade ajal

tee

päka ja varbajäljed,

puudus kannajälg.

esimene 1955.

palk.
ja

oktoobripühad

juhataja

see

reas

oli 60 rubla

lasse. Lähenemas olid

pühade ajal

teises

töötajad,

palk

juhataja haigestusid ja

see

Posjolok 1.,

oli keskharidus. Võtsin koha vastu,

siis sain ka karuliha

nad pandi

ja

võõrast tööle võtta. Eestlased

olid hinnatud

pool

Asulas oli söökla, mille kokk

puudu.

Eleonore Kivi

kohta

maitsev oli.

vene

porine.

ja

keegi paljajalu astunud,

kuid olid ainult

pojaga,

tuleb

lubas aidata, sest ei tahtnud

maha karu koos

jahimehed

maitsta, päris

samas

tulime asulasse,

söögikraami

kolme

Ühel sügisel

mulle seda

oskusest

kirjutamise

Juhataja
šablooni

et mul

ja

aega koos, siis

tegin

edasi viiske.

Veebruaris tuli üks
meile

ja rääkis,

et

haigla töötaja

haiglas

koka koht. Esitasin avalduse

jalgsi käia,

päeva.

järgmiseni ja

metsapunkt. Vahepeal

tegi maja.
paaril

Metsloomi

korral

joomas ja
minagi

mikul

vara

ma

veel 10 km
ei olnud ühei kartnud,

nägin põtru oja

ääres

inimesi kohtasin harva.

Metsapunktis
kus

selleks

Kui hakata asulast

oli kolhoosi

ööbisin.
asusin

öömaja,

Järgmisel

jälle

hom-

teele. Vahest

oli mul ka õnne, et sain mõne auto või

vabaneb

traktori

ja sain 1.

keskusesse olid teed

peale. Metsapunktist rajooni
juba autodega
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sõidetavad.

teisel

jõudnud, tegin
ülekanded ära
asusin

ning

ja

päeval

sain

pangas
kätte

palga

Mul ei olnud

tagasiteele.

et mind

kunagi hirmu,
käisid

keskusesse

Rajooni

röövitakse,

ju ka teised asutused raha järel.
oli mul kõik korras, aktide

Tööga

keele

vaja

roonile

poole,

palvekiri

sm

ukse

just seda,

et olin abielus vaevalt kaks

siis aga märkasin

tundsin ära

oma

tütre

ja

noorema

ja palusin

aastat

Mul

kirjutada

Vorošilovile, rõhutades

ja kaitseliit likvideeriti sel

on vanaema

vanaisa kasvatada.

Vastuseks

tüdrukud

tähendas,

hiljem

peamiselt

volgasakslased, ukrain-

nn

venelased. Vabad

kooliõpetajad,

me-

komandant, miilitsad

Eestlasi oli asulas

paljudel lapsed

10

jne.

minu

pikkune.
kus

koju,

ootasid mind

poeg, rõõm oli

mu

ema

ja

pisaratega.

Olin kodus kuu aega, kohtusin ka
venna

ja õega. Õde Laine

nud

neil oli tütar. Vend

ja

oli abiellutöötas

Kaljo

kes mõnes tehnikumis.

Tütar läks esimesse klassi,
kui mind arreteeriti, nüüd oli minu

Üks tütarlaps

stomatoloogiat.
Puhkepäeviti

kolhoosis linu kitkumas

ja

pikkune.

Asulas

Ma ei arvanud, et nad

öösel mulle vastu tulevad.

käisime

vaene

ja kolhoosni-

Kuus kuud

hiljem pidin teekonda koju

kordama.

Läksin

järgi rajooni
kohe

sel

päeval

esmaspäevani
tõi

töötasude

jällegi

keskusesse. Ei saanud
raha kätte

ootama.

matused

13. märtsil”. Läksin meie ülemuse

juurde ja palusin

luba sõita Eestisse.

Tema ütles, et tuleb oblasti keskusest küsida.

ja

kinnitatud

ja

oli vabanenud

hiljuti

tajaga

ta helistas

Esmaspäeval

sealt vastati, et

peab

telegramm.

musta seeliku

Tallinnas

ja jäin

Pühapäeval

mulle kurva te-

postimees

Üks tuttav eestlane

kartuleid

võtmas. Kolhoosis olid põhiliselt sakslased. Kolhoos oli

Kurb uudis

legrammi: „Isa surnud,

õppisid

edasi, kes rajooni keskuses keskkoolis,

et minu avaldust sahtlisse

ei visatud.

aga

toodud.

saatsin

olema arsti

Sain ka selle.

laenas mulle

ja pluusi. Haigla juha-

kaitseväe teenistusest. Isa tervis ei

Kolmapäeval

töötasime palju parematel töökohtadel.

olnud päris korras. Tal olid kaksteist-

alustasin sõitu, arvestasin, et

Ükski

sõrmiksoole haavandid, kuid ta töötas

matuse

edasi

lõunat aga hakkas tuiskama

tegi ju tigedaks.

see

hulgas

ka

tööd

Tegime

pidudel

tegid

vaid kolm risti. Nii

palgalehele
elasime.

Näiteks ukrain-

oli mitu naist, kes

me

ja vahel käisime

ning kinos.

oma

Neil oli

et nüüd saab Eestisse

Kirjutasime
kuu

hiljem

avalduse

ajaks

kirjutada ja

Eestisse sõita.

mulle kuu aega
eelmise aasta

sain loa kuuks

Juhataja

puhkust,

andis

sest mul oli

puhkus välja

võtmata.

sõitsime rajooni keskuse

kaudu Kirovi

ja

sealt edasi

rongiga

Eestisse. Minu vanemad elasid siis
Rakvere
46

rajoonis
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see

juures

kuu

kohendasin nende

Augusti

juba tagasisõidu

nutsime koos

lastega.

aeg

Vanaema

ja

Augusti

viimastel päevadel asusin

Leningradi

ja sealt edasi

kaudu Kirovi

ja

Kirsi jaamast oli 40 km

ja

me

lumme kinni.

asju polnud.
porisena,

Kohale

polnud niipea

jõudsin

üleni

jõudmisest

teatasin

Autojuht
ning

meil

ajamisele

loota.

Kaks meesterahvast hakkasid jala
minema

ja

oli

raske, kuna teel olid suured

väga

mina koos

nendega.

Käia

hanged. Järgmises asulas puhkasime

jalgsi

sest teekond oli läbi soise

metsa. Kohale

küll vaibus, kuid teede lahti

mis sõitis

kaudu. Pakk üle õla astusin, eriti mul

külasse.

tuli ööbida külas. Hommikuks tuisk

ja

lihtsam, kui Belaja Holunitsa

järel

et tema edasi ei sõida

Kirsi

teed läbi soode meie asulani. Arvasin,
et see on

ütles,

oli küll hea olla, aga

ema.

teele. Sõitsin Rakveresse

jaama.

Olin

õmblesin uusi.

ja

puudus

uue

lastega,

lähenes

vanaisa

soovitas komandant

Augustis

ja

ja marjapõõsad.

oma

sõita.

kuid saime eitava vastuse. Mõni

jäime lagedal põlluteel

jõuan
Peale

Juhusliktraktor aitas meid väljaja tõi

kolmekesi avaldused,

puhkusele

hommikul kohale.

auto traktori

lõpus

1954. aasta märtsis ütles komandant,

postiautole ja

õunaaed
aega

puhkusele

majapidamises

lehm, kaks

istusin

siga, lambad ja kanad, majajuures oli

riideid

Eestisse

erialal. Emal oli palju tööd.

oma

palgarahad töötajatele.

kud olid kadedad, et meie, eestlased,

eesti naine ei olnud metsas tööl,

ja

See

ärakirju.

Ma ei arvanud, et nad

öösel mulle vastu tulevad. Sõitsime

perekonda,

lapsed jälle tagasi

oli ka kolhoos.

Tütar läks esimesse

kodumaale saadetud,

aga olid nii tublid, et

Permis

ära.

klassi, kui mind arreteeriti, nüüd oli

ditsiinitöötajad, metsapunkti juhataja

laste

ajal.

ka kaks last, kes

on

laste sünnitunnistuste

mida mul

perekonnaga, parvetusosakonna

õppis

jaamahoone

kahte tütarlast. Läksin lähemale

ees

ja

ooteruumi

hoone ukse varju, et näha, kas tunnen

palju,

inimesed oli vaid

Lapsed

ja sammusin

üht eestlast

grammatika vigu. Õppisin

varem küüditatud

vanemad

Polo-

hiljem

mis

sellele nõuti mult abielutunnistuse

läks.

juhataja,

elu. Käisin mõni aeg

sõitma edasi Põdrusele. Astusin per-

ja

lased endistelt Poola aladelt, eestlased

ja

bussiga pidin

komandandile, algas jälle tavaline

õe. Nutsime üksteise kaelas, siis mär-

Asulas olid elanikud
küüditatud

öösel

kasin ka isa. Tema oli astunud jaama-

sellel töökohal
elus

Hommikuse

mul

kirjutamisel parandas juhataja
vene

seng”. Rong jõudis Rakveresse
kell 3.

sõime sööklas. Meil vedas, auto

meid

Belaja Holunitsani,

peale.

rataste alla visata

30 km edasi sõime
seal kohtasime

Villisega

võttis

Teel tuli vahest oksi auto

ja

autot lükata.

jälle

autojuhti,

Kirovi linna

sööklas

ja

kes sõitis

ja õhtuks jõud-

sime kohale. Enam maNKVD-sse ei

Läksin sinna hommikul

jõudnud.
sain loa

alles õhtul. Arvestasin, et

väljus

ei jõua

õigeks ajaks

telegrammi,
kohale.

et

kohale

ja

ma

saatsin

14. märtsiks

jõuan

Matused lükati

edasi. Kohale

ja

kuid rong

palumisega,

suure

võrra

päeva

jõudsin matusepäeva

hommikul.
Matused olid kell 13. Isa sai

surma

Ta istus veoauto ta-

gakastis ja autojuht

sõitis

liiga

suure

Auto lendas kummuli

kukkus autokastist

välja –

ja silmapilkne

murre

hakkasime

Mina

valus kaotus. Minu

kaelaluu

surm.
suur

ja isa

See oli

mure

oli,

vabanesin töölt ja korraldasin ka

puks

väikese

haiglas

asusin teele. Kirsi

ja

Poeg

advokaadi
avalduse

juures.

ja

Advokaat kirjutas

soovitas lisada avaldusele

isa surmatunnistuse
selle kohta, et
kasvatab

ja

koopia ja

vanaema

kisime

asjad,

ema

ja jäin lootma,

Kaks nädalat sain kodus olla. Ema
lubas

toime tulla, kui minu

kuidagi

tütar tuleb

igal

jää internaati

õhtul koolist koju

ööbima. Kooli oli seitse

kilomeetrit. Minu
sel

ajal

ja ei

Paides, nii oli

ga üksi. Sõitsin

õde

noorem
ema

tagasi

õppis

minu laste-

suure

murega.

ema

sõitis õe

pak-

juurde

Mina kolisin ühe üksiku

juurde.

Sinna korterisse, kus

elasid minu isa ja ema, tuli vet. arst.
Elu tuli uuesti alustada.
oli mul

väga raske,

sest olin

lastega.

Lasteaias olin

töötasu madal

päeva kuus.

ma

kodumaal

ühes isikus.

ja koristaja
pikk ja

jälle

kuid

Alguses
ei kurt-

ja

koos

kasvataja

Tööpäev

–

Normipäeva

45

oli

normi-

eest maksti

oma

1965. aastani

ja

kvalifikatsiooni. Töötasin

kasvataja

alates 9. maist 1958 kuni
7.

jäämiseni

lõpetas

Rakvere 1. keskkooli

kuni

Tütar abiellus

kaks poega

tütrepojal

on

ja

üks poeg.
8-klassilise

ja õppis Viljandis

elektrikuks. Ta
tal kaks, poeg

ja

tal

tar on abielus

on

ja

on

kutsekoolis

abielus

tütar.

ja lapsi

Pojapoeg

üks poeg. Ka

Õnnelik lapsepõlv ja
kümme kuud abielu,

see

karja-

tasu kuus rubla

ja ma

nõustusin.

„Õitseng”.

ja tema soovitas

oma tuttavat

mind Kohila sovhoosi

lastepäevakodu juhatajaks.

Tulin

mu

haldjas.

Kaks aastat töötasin kolhoosis
Siis kohtasin

seisis

ja

on

pojatü-

üks aasta
oli kaunis

hakkama. Arvan, et

pakkus

on

ja tal kasvab kaks tütart.

aeg. Siis tulid raskused, kuid

lüpsja kohtaja lubas normipäeva

on kolm

tütar. Nooremal

Poeg lõpetas Hageri

abielus

pensionile

ja tal

esimees
lauta

ja

lastepäevakodus sõime -

kasvatajana

jäämiseni.

kooli

muretsesin

ja korterisse mööbli.

meditsiinikooli kaugõppes ning

hiljem

–

pensionile
lastepäeva-

Pikapeale

korralikud riided

last

1974

aprillil

kodu juhatajana.

Tütar

1962.

sain lasteaia

1,53 rubla. Lasteaed suleti varsti ja
mulle kolhoosi

Tallinna

Koolieelse Kasvatuse Koolis
kuni

Nõm-

lõputunnistuse

koopia. Õppisin kaugõppes

töötas Kohila

oma

et mind vabastatakse.

Gümnaasiumi

rühma

nud,

avalduse ENSV Siseministeeriumile

koju. Lapsed

juba teises klassis

me

lasteaeda. Puhkasin reisist ja siis

vana

üksinda. Saatsin

lapsi

oli

asusin tööle, arhiivist sain

oli kuulanud mulle töökoha kolhoosi

tõendi

on

Rakveresse.

jõudsin

tütar Rakveres keskkoolis. Ema

naise

lisaks sellele käisin veel Rakveres

jaama sain hobuse-

Hommikul sõitsin edasi
olid koolis.

ja

igasuguste viperusteta.

4. oktoobri öösel

Viljandisse.

ja

lahkumispeo,

kus olid

ka mõned eestlased. Pakkisinkohvri

esitanud avalduse

Vorošilovile

ja

murdis roide.

ikka edasi töötama. Lõ-

pidin

mis saab minu lastest. Olin küll talvel
sm

tööd üle andma,

juba

naine kukkus

see

ga. Sõit laabus

autoõnnetusel.

kiirusega.

ja

kui

kogu

ma

sain

raske elu

kõrval hea vaim või hea

Ma ei

teagi,

ta on mind hoidnud

kes ta oli, kuid

ja kaitsnud kõige

halvema eest. Loodan, et ta kaitseb
mind ka

Eleonore

edaspidi.

Hageris

3.

jaanuaril

2003

lastelastega.

Olen vaba
Juunis 1955. aastal kutsuti mind komandantuuri

ning

ja teatati,

et olen vaba

võin sõita kodumaale. Koman-

dant õnnitles mind
korteris
sin töö

ja

ma

nutsin

kõigepealt peatäie,

juurde.

siis

jook-

Seal kõik õnnitlesid

kallistasid mind. Kirjutasin kohe
emale
val

oma

ja

koju

ja lastele ja hakkasin vähehaa-

oma

asju postiga koju

saatma.

Esitasin töölt vabastamise avalduse

ja miilitsaosakonnast sain passi.

seekord

midagi
koju.

koju

tuleb vahele

ja ma

Tulime kahekesi teise

ja meile

ei

saa

veel

eestlasega

tuli vastu üks kohutava väli-

musega mees,

hinge

Ja

tulles oli mul hirm, et

kaigas

käes. Hoidsime

kinni, kui ta meist möödus.

Juhataja

aga ei leidnud mulle kui-

dagi asendajat. Lõpuks

leidis inimese
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Mis

juhtus

1975. aasta

laulupeol
ootas rahvas

Pärastsõjaaegsetel laulupidudel
ikka ühte laulu: „Mu isamaa

on

minu arm".

Selle laulu kavasse võtmine või mittevõtmine
oli muutunud omapäraseks ajastut
iseloomustavaks baromeetriks ning esitamine
või ootamine omamoodi julgustükiks.
Jaan Jõgi
FOTOD: JAAN JÕGI / NÕUKOGUDE EESTI

sattusin laulu-

Esmakordselt
peole

1955. aastal kuue-

aastase

poisikesena.

Mitte

lihtsalt külastajana, vaid

pidin

ma

seal täitma tähtsa ülesande. Olin

paljude

laste

hulgas,

kes ulatasid

rast laulu ettekandmist

li. Pidu toimus vanal
senini

on

mälestus

dirigendile

pälil-

lauluväljakul ja

kipakast redelist,

millest pidin, lilled käes

ja murumüts

peas, üles ronima. Kes mult lilled sai,
ei mäleta. Oli üks tõsine
Sestsaati olen

rahvapeost

osa

onu.

püüdnud

suurest

võtta. Rõhuvatel

venestamisaastail muutus Tallinn
mõneks

päevaks

taas eesti linnaks.

Tänavail liikusid rahvarõivas inime-

sed, kostis emakeelset laulu. Rind

paisus

uhkusest.

Pärastsõjaaegsetel laulupidudel
ootas rahvas ikka ühte

48
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laulu: „Mu

isamaa

minu armˮ. Selle laulu

on

pidu

oli

pühendatud

Eesti NSV 35.

kavasse võtmine või mittevõtmine

aastapäevale

oli muutunud

kõnedest, nähtus üles riputatud plaka-

omapäraseks ajastut

iseloomustavaks baromeetriks.
Mäluvärskenduseks:

Lydia

titelt. Laulukaare all vaheldusid kooKoi-

dula kaunist isamaaluuletust märkas

Valga

Cimze seminari

Alek-

õpetaja

sander Kunileid. Ta viisistasKoidula
luuleread esmalt

üldlaulupeo

rid, sekka kostis puhkpillimuusikat.
Vabad

lauljad ja pillimehed

ringi,

rõõmustades

esimese

plaanitsetava

kavva tehti ka meeskoori

seade. Muide, peo

üldjuhiks

oli C. R.

kõndisid

silma kaunite

rahvariietega.
Pärastlõunased

segakoorilauluna,

loometöö õnnestus. Selle lülitamiseks
1869. aastal

kuuldus vaid ametnike

paitasid soojalt

nii

päikesekiired

ootusnäljas publikut. Ringikõndivaid
rahvarõivas inimesi

jäi

vähemaks

vähemaks. Laulukaare alla

Jakobsoni kõrval A. Kunileid. Esituse

ühendkoorid. Päev lähenes

pidu lõpule...

del.
on

hilisematel

Tänapäeval

laulupidu-

seostub „Mu isamaa

minu arm” Gustav Ernesaksa

nimega.
midel

Kultuslaulu viis sündis kar-

sõja-aastatel

Esimesel

peol

tagalas.

1944. aasta kevadel Mosk-

Täpsemalt
vas.

Venemaa

laulu-

pärastsõjaaegsel

1947. aastal esitasid isamaalaulu

menukalt

segakoorid.

see

sovetiaegsetele

võimumeestele. Laul kadus

pidude (1950, 1955, 1960)
aastateks. Kuid Stalini

järgseil sula-aastatel

laulu-

kavadest

surma

tegi aeg

(1953)

oma töö.

Mäletan vihmast 1960. aasta
mida

peeti

lõpust

laulukaare

uue

pidu,

all. Peo

hoolimata ei lahkunud ühend-

koorid lavalt ega rahvas
Pladiseva vihma all

et üle Tal-

kogu rahvamassi, tundus,
linna

ja

üle kogu Eestimaa. Kindlasti

leidsid need viisid tee kuulajate südametesse. Kui

peo

lõpust,

ametivõimud teatasid

tornist kustutati

tuli, ei lahkunud lavalt

laulupeo

lauljad ja

peoplatsilt.

seisvarahva

püsti

midagi

oli veel

midagi.

Laulukoorid seisid

tadel

ja

ootas veel

vaja, hing

oma

Rahvas ootas peo

lõpuks Ernesaksa-

Koidula laulu „Mu isamaa“.
hakkas
marss

valjuhäälditest

Korraga

tulema

Andres

tuli G. Ernesaks ise. Kas

võimsast vihmast või millestki

paljude

muust, aga
näisid laulu

Järgmise,

inimeste silmad
olevat

lõppedes

1965. aasta

märjad.

laulupeo

leidsime „Mu isamaa...”

kavast

lõpulauluna.

ja

geid

Vist oli

marsse.

muusika summutas

ja kuulajate

see

pidude
XVIII

üldlaulupidu

Ilm oli kui

lauljaid

oli

peeti

19.–20. juulil.

pidutsemiseks loodud,

palju,

rahvast murdu... Et

35. aastapäevale,

sionäärid.

vaid ka fašistliku

Keegi

Loomulik

soov

ei

pääsenud

sisse.

lõpetada pidu „Mu

isamaa...” kuulamise

ja laulmisega

näis kaduvat lõikavatesse marsiheli-

ju

35. aastapäevale

te ootustesse tekitas

kasvas

mis

pahameelt,

valjuhäälseks

rahulolematu-

seks. Kuid mida teha? Rahvamass

pahameele

eest. Tõsi-

et

Korraga hakkas
valjuhäälditest tulema uljas

marss

Vapralt seisid

–

marsimuusika saatel.

kustutatud

Saksamaa üle
saavutatud võidu

desse. Ükskõikne suhtumine inimes-

hüüded

„Kas tunned maad“

Aeg

ikka valju

Midagi

ANDRES LANGEMETS

ei

hakkasid esimesed

peotuli ja

plaadimuusikat

suunas.

kaua

sa

kuulad.

sem kaitsevahend

kinnitatud
Franklin

kõigi järgnevate

1975. aasta ilus suvi. Sel aastal

üksnes Eesti NSV

torni uksi valvasid mundris milit-

ega

Öeldakse,

venis, minutid möödusid

reipa

pühendatud

kõlaga

koorid laval, publik ei lahkunud.

seda

laul

kinni

„Tallinna

lauljad

lauljate

ootused.

lootus sureb viimasena.

Mulle kättesaadava
see

ja paluma valjuhääldid

Laulupidu
ei olnud

keerata. Seda aga ei saanud teha, sest

miilitsadrahva

Oli

kavas. Kas siiski? Meenub

ja peaks

olevaid võimumehi ei kaitsnud ainult

skandeerisid: „Laulu, laulu”

andmeil oli

minema

tornist

ei hakanud liikuma, otsa veel min-

inimesed liikuma väravate

teatmekirjanduse

asju juhitakse

leidis lahenduse. Laululava tuletornis

juhtunud ja peagi
Laulukoorid seisid

et

Seda lasti paar

Langemets.

tuhanded inimesed. Plekise

see

tusin selle sekka. Inimesed arutasid,

korda, kui rahvas ega koorid ikka

spontaanselt seda oodatud
gendipulti

uljas

„Kas tunned maadˮ, mäletab

marss”. Seda ei oodanud

laulu. Diri-

koh-

skandeerisid „laulu, laulu”.

kiiduavalduste saatel alustasidkoorid

oli

Või-

laul kaikus laulukaare alt üle

mas

platsilt kuulajad. Midagi jäi pooleli,

Rahvas võttis laulu omaks, küll
aga ei meeldinud

õhtule,

Laululaval moodustus

värviküllane ühendkoor.

suur,

ja

kogunesid

võttis rahvas hästi vastu. Laulu lauldi

heameelega ka

kui ka

lauljaid

oli torni seina külge

piksevarras. Benjamin

oli selle konstrueerinud

äikeselöögi juhtimiseks tornitipust
Ootusärevate inimeste silme
all

puhkes tuletorni seinal

vastupidi. Maapinnalt

heitlus

Lauluväljaku
pidama jäänud

maasse, kuid seda saab kasutada

ronida torni.
tuletorni
suur

juurde

inimtropp.

oli

Poe-

et tornist

Keegi

teadis

jooksevad

ka

saab inimene

märgata,

traadid alla

valjuhäälditesse. Muidugi,

tol

ajal
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nimetati seda torni ka raadiotorniks.
Ja kohe oli ka teada: kui tornist plaa-

dimängijat välja
need

ei lülitata, siis tuleb

läbi

juhtmed

Nii saab

lõigata.

vaikust. Inimesed seisavad, arutavad

omavahel, ootavad.
Rahvamassi

Andres

oli takerdunud ka

TRÜ lõpetanud

kevadel

sama aasta

Langemets
Ta

Riinaga.

abikaasa

oma

kirjeldab juhtunut järg-

miselt:

Hakkasime naisega nihkuma ära
tuletorni

poole,

suunduda Pirita

et

teele, kustkaudu kavatsesime minna

jalgsi koju

Kose-Lükatile,

liiklus oli

suletud. Jäime aga toppama torni

jalami juures,

sest

seda ümbritses

noo-

keskel rühm

rahvahulk, kõige

rukeid. Usutavalt selle kamba

hulgas

leiduski kaks poissi, kes hakkasid
ronima üles torni, hoides

kinnipikseet kait-

maanduslatist. Võib ka olla,
rühm

sev

kogunes alla spontaanselt,

kui ronimist oli alustatud. Latt oli
muist ankruid törtseldasid

ja

vana

niisama

välja

vabalt, olles vuugi

tulnud.

Igatahes

ronijate raskusest

poisid

seest

kõikus latt ise

üsna

süngelt. Aga

ronisid edasi. Korraga sekkus

militsionäär, kes hakkas ka
Täna

ronima.

seigale tagasi mõeldes,

usu ma, et

noortel

see

ei

aktsioon kok-

ku oli

lepitud. Küllap oli see juhus.
Üleval ronis punases päevasärgis tumedate

pükstega meesterahvas,
heleda mustrilise

järgnes
heledate

jäi

pükstega

mees.

talle

ei

Miilits püüdis ronijat mitmel

pluusi ja

Tema osaks

moel takistada. Kord noormehest

puhkes
varda

tuletorni seinal heitlus
Miilits

pärast.

pikse-

mööda saada ja teda maapinnale

tagasi tirida, kord rippuda tema

tagasi tirida,

kord

jala küljes.

küljes. Võitlejaid (vist
nut nimetada

võitluseks)

peenike piksevarda
tades,

et torni

kõrgus

järgnes

kuulis ka A.
50

on

õige juhtuhoidis ülal

42 meetrit

see, mida
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nägi ja

et ta
et

palju

ei

kohe-kohe

kõrgel. Kukkumine tundus äärmiselt
tõenäoline.

poiss, kelleni

võmm

jõudis,

maabus vistkoos võmmiga torni

sai,

jala

õhuvõitlusega.

Langemets:
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tema

raudlatt.

oli tegu verdtarretava
Edasi

on

nüüd,

jala-

mit piiranud noorte hulka. Mis neist

ja teda maapinnale
rippuda

ta

mäleta. Kõik ju kartsid,

See

püüdis ronijat

mitmel moel takistada. Kord noormehest mööda saada

minu naine niisamuti,

seepärast ütles

kukub keegi neist alla. Oldi juba üsna

miilitsale vastupanu osutamine.
Ootusärevate inimeste silme all

julgenud,

Võmm

jõudis

lähema poisini ja

nügimise-sikutamise

pikema

sai temast
ronimist.

mööda,

teine

järel

poiss jätkas

Vahepeal puhkas

ta

pooleldi

kükkasendis, hakkas ka nagu allapoole
tulema,
minna.

siiski

edasi

jälle
Igatahes naised üles vaadata
aga otsustas

polnud näha.

Teine

noormees

oli

vahepeal jõudnud torni ülaosas oleva
orvani
ma.

ja

asutas

Vahepeal

keegi

mees,

end sinna

kes

püüdis

kontakti saada. Kõik

pikka

puhka-

oli ka üles tekkinud
vist temaga

see

kestis üsna

aega.

Oletada võib, et miilitsate arvates

setuna. Rahva

lasti oletataval
kadus
tal

sõjakust
vangil

rahvamassi. Kuidas

noormees

läks

hiljem

tunnetades

minna. Kiirelt

– ei

laululava

mõnda
torni

tea.

poolt

suur

arvasin nende

pluusi,

minna

eest

koorid truult
ootas veel

olid suurel

platsil

varjus. Kogu aja

seisid

ja

oma

kohtadel

ja väljakul

hulganisti pealtvaatajaid.

Kõik ootasid laulu. Saabunud vaikuses

keegi ronijatest,

Noorte seltskond asutas end

sündmused leidsid aset

küllalt kitsal alal

viibijate

Kas

jalami kaitsjate hulgas.

ei olnud arusaadav.

keegi

Kirjeldatud

ära tundvat

mida olin näinud ka

nende keskel oli ka

Dirigendipulti ei julgenud

kamp noormehi,

hulgas

alustasidkoorid

isamaa…”. Puldis

spontaanselt „Mu
puudus

küll diri-

jalgsi

Pirita

poole minema,

ikka

tihedalt koos.

Nende kannul

aga

hoogsalt

venisid kaks-kolm miilitsa sidrunit.
Mäletan end ütlevat naisele, et küllap
võmmid varitsevad hetke, mil
kas hõreneb või
savalt

kedagi

kamp

lauluväljakust piisiis hakkavad

kaugele jõuab,
sidrunisse

toppima.

gent, kuid õppinud koorid tegid imet.
Veidi

kuid küllalt korrali-

logisedes,

kult lauldi esimene salm
teist. Rahva
ei

keegi

hulgas

ja

alustati

tekkis arvamus, et

minna koore

julgenud

juha-

Kes olid

tsaariajal

Selts, Eesti Käsitööliste ja Abiand-

Aksel

manalamehe Olaf

juba

1969–1983) EKP

kultuuri

ja

omavahelises

osakonna

jutuajamises
Eesti

Tammega (oli kirjastuse

Raamat

peatoimetaja). Pärast laulupi-

du oli Utt talle rääkinud, et
ei julgenud keegi

tõepoolest

dirigeerima

minna.

Liit.

laspõlve

all aga

kaitsjatega,

sissepääsu valvavad mundri-

mehed. Nii sai meie kangelane
aknaorval ka

hinge

kõrgel

tõmmata

vaadata. Arvatavasti

kogu

rahulolematu rahvahulk

ja

see

mäsu,

on

ja

tema

taktikepi

juba lähedal,

kindluse

torniplatvorm

ära laulda

alla

ulatuses.

väljavahetamine.

armastatud

oli seega

saavutanud võimude

ei lahkunud torni

võidu. Ilus

huvitas

laulu,

lõpu-

lõppenud

plaadimängija välja ja

saabus kauaoodatud vaikus. Rahvas

julgete

sest kõiki

noormeeste edasine

suvepäev oli.

Oma koduteed meenutab Andres
Meie lahkusime

väljakult siis, kui ülemine poiss

pidamise

vastu hakkama. Sealt ta

tuligi

mööda

treppi torniuksest, miilitsaistümbrit-

mere

väga

kava „korrastamise”

armastatud

Sellega

jätta

rahva

osas.

poolt

isamaa...”.

lõpulaul „Mu

rahvas aga ei nõustunud.

Partei käsu täitmise

nurjas tundmatu

noormees, kes

ohtu

ja

vabaduse.

pani

oma

Tänu tema

tervise

tegevusele

ja laulupidu

lõppeda.

ronis

lõpuks üle torni ääre ja kadus silmist.
Meeled oli

laulupeo

Ilmselt sooviti ära

laulu-

otsustades tundus, et

kinni-

lap

Kül-

esimehele korraldusi

sai oodatud laul kõlada

Langemets:

poiste

koju.

vastu väikese

käekäik. Rahvasumma meeleolu järgi

korral oldi valmis miilitsale

põhjuseks Üldlaulupeo

situatsiooni

anti uuele

rahulolevad inimesed läksid

lauluga paljudes

ajal

kirjeldatud

Koorid said

kohtades. Rahvas oli

ja

omal

autoriteetse esimehe

on

Laulupidu

kuulujutte,

peal
oli

Arnold Greeni

külalised said kuulda oodatud
laulu.

Meenutades linna

all saavutas laul

ja sügavuse.
oma

büroo silti,

ema.

Peakomisjoni

Laulukoorid, nagu tavaliselt, jätkasid

juurest,

käikudest mäletan Estonia

dirigendipukki

ja õhuvõitlus
Ühel

torni seinal, ehmatas võimureid.
hetkel lülitati

vaid piksevarras. Võit

käe

tasid teda võimumehed

pääs-

kes allus

Oma mudi-

nurgal Üldlaulupeo

liikunud

Lauljate

ajal tegi seda

parteilisele juhtimisele.

kus töötas minu

tiski olukorra, tõusis

võimu

teist

enne

Eesti

Üldlaulupeo Peakomisjon,

mist ei katkestanud, oli Arnold Green

asi äraˮ.

korraldas

laulupidusid

Nõukogude

teatri

Maestro Gustav Ernesaks

kõrgusesmiilitsamehega,toeks

Vabariigis

ilmasõda

Kui aga sellest hoolimata koorid laul-

see

pääsu:

Selts, Eesti Kirjameeste

mise Selts, Estonia Selts. Iseseisvas
Eesti

öelnud G. Ernesaksale „No mine tee

Võitlus

Selts,

ka tänaseks

juhataja)

oo-

seltsid: Vanemuise

Lootuse

KK teaduse

ülal

olid

Laulupidude organisaatoriteks

tama. Nii see vist oligi. Seda kinnitas

Knut Utti (oli aastail

ei olnud noormehel

laulupeo korraldajad,

kes koostasid kavad?

ärevil, lonkisime

äärde. Siis aga tuli Pirita teele

Loo kirjutamisel

on

kasutatud Aksel Tamme,

Andres Langemetsa ja ta ekskaasa Riina ning Jaan

Jõgi meenutusi. Arhiivimaterjalide kasutamise
keerukust konsulteeris Valdur Ohmann.
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avameelne
ja hingeliigutav filmikunst

Põlvkondade

1953. aastal Kiviõlis sündinud elav

moonika Siimetsa mängufilmi „Seltsimees

laps" võib võrrelda
skandaalse, aga

Peeter Simmi oma

samas

klassik Peeter Simm meenutab, et oli

Loomingust lugenud

aja

„Mäletan, kuidas
sellesama

paljastavad hingeliigutava avameelsuse ja
aususe

volinikˮ.

jutustust „Kevadkülvi

kõrgelt hinnatud

„ideaalmaastikuga". mõlemad filmid
lapseliku naiivsusega

Karl Helemäe

Valentin Kuik

Loomingu numbriga

mu

Mustamäe kodu ukse taha ilmus

ja müüdavuse

ütles,

et Rekkor olevat

väärtushinnanguid, räägivad maailmasõjas

läbi

tükkides rebestunud Eesti ühiskonnast.

Rekkor oli siis Tallinnfilmi

Oma aja šokeeriva küüditamise mäluhaavad

taja,

lugeda,ˮ

meenutab Simm. „Enn

mitme minu filmi

stseenid

valulikult tunda tänapäevani.

ja

peatoime-

taganttõukaja.

Sealsamas Mustamäe

ja inimeste eetilised hingearmid annavad

ja

selle

palunud

köögis saigi

karakterid

Valentiniga

mõeldud. Ainult tänu Helemäe

välja

sidemetele

film ekraanile.

jõudis

rumalad amatööridest filmiametnikud

isiksuse unustusse

väljapaistva

tõrjunud.
Üheks

esimeseks katseks oli

Aimée Beekmani romaani „Kartuliekraniseerimise

kuljusedˮ
maan

käsitleb 1944. aasta

keerukaid

püüe.

sõjajärgseid

ja pingelisi päevi

maal, Rihva Jossi
viimaseid

ja

Ro-

Benita

Eestiabielu

päevi. Operaatori kõrg-

haridusega visuaalse pilguga viljakas
romaanikirjanik

Beekman meenutab,

et koos režissöör

viga

sai

Grigori

Kromano-

„Kartulikuljustestˮ

tehtud

lugematuid stsenaariumivariante,

Tõnu Virve

Rahvusliku filmikunsti üks

filmindusekspert

Jüri Müür, kellelt olen

palju õppinud,

stseene ei lasknud Moskva läbi. Pä-

oli montaaži

hindamatuks

rast mitmeaastast edutut tööd tuntud

Kaader Peeter

ei

Vidrik Kits

Inimene

(Urmas

tisti

Simmi filmist

ega

"Ideaalmaastik". Osades

saa

valida vanemaid

sünniaega. Igale

poisile

on

lapsepõlv

tüdrukule

janiku, luuletaja, prosaisti,

ja tõlkija

Leelo

ja

õnnelik. Kirlibre-

Tungla mälulugu

Kibuspuu) ja

räägib pärastsõjaaegse Nõukogude

volinik Kukemeri (Arvo

Eesti

Kukumägi).

kultuuripõlvkonna

lapsepõlvest.

õnnelikust

Tema kuulub kuueküm-

nendate aastate kassetipõlvkonda.

abimeheks.ˮ
fil-

kõrgharidusega

kirjanduspreemiaga

filmiajaloos

romaani ekraniseerimise idee ei ole

–

leidnud toetust ka tänase Eesti Kul-

oluline

ja väljapaistev

Moskvas VKIK-i

isiksus

lõpetanud

professionaalina juhtima

asus

noore

vaimselt

probleem

ka

genud kirjaniku Tungla

kajastamisele

meie

mälestused

nägi

kõva vaeva,

partei

survele.

ideoloogilisele

näiteks varalahkunud

avangardistlikku

juhataja

Tiit

surus

rahvuslikku

stsenaristikat. Tema teene
küüditamisfilmide tootmine

on

kõigi

ja

Eesti

romaanivara ekraniseerimine. Rekkori olulisus Eesti

põhjalikku

filmiajaloos vajab

uurimist.

juga

vastuseisu

on sama

isiklikud

sugestiivse

mõ-

nagu kreeka antiikdraamadest

inspireeritud

Beekmani

sümbolistlikud

tegelased.

romaani

oli sula

Koldits. Sihikindel Rekkor

alles

on

praegu, ei ole teada. Ko-

Eesti

EKP kultuuriosakonna

läbi

Milles

pühendudes

ideoloogiakeskuses

ajastu toetajaid,

sümbolistliku

audiovisuaalse kunsti

sihtkapitalilt.

vuslikku suunda,
ausale

Beekmani

tuurkapitali

seiskunud stuudio Tallinnfilm rah-

Kuigi

ELU

Eduard Vilde

stsenaristikarajaja, meie

filmikunstis. Rekkor

&

juuniküüditamise

pärjatud

keskkomitee
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kuid

maksimalist Kromanov loobus.

Eesti esimene

lähiajaloo
YOUTUBE
EKRAANIKUVA

juures

rajajaid

Praegu

on

„Seltsimees laps“ edu saladus
„Seltsimees lapseˮ üks edu saladus

peitub

filmi haaravas

loojutustamise

stiilis. Kuid mitte ainult. Audiovisuaalne kunst

on

mitmekülgsete

tingute ja kunstivahenditega
hingeliigutaja.

See ei ole

näitekirjandus.

Filmikunst

ais-

tundlik

ilu- ega
on

ise-

seisev meeskonnakunst. Siimets

on

tunnetanud kunstide sünteesi, loonud

iseseisva, emotsionaalselt

mille vastukaaluks

propakaadrid,

kodus, söögilauas

mõjuva

vallanduvad

kunstiteose. Ilmselt selle aasta täht-

vahelised sotsiaalsed

teose.

filmitud siirad Leelo

Samal aastal kui Peeter Simmil

Tallinna

lõpetanud

Kõik noored

kooli audiovisuaalkunsti osakonna

tegusate ja

režii eriala 2006. aastal. Lisaks

Uue

rahvaluulet.

On end täiendanud

õppinud
ja

on

Ülikoolis kirjandust

lapsesilmad näi-

maailma.

Üli-

Tartu

Kotovi

tavad mitmekihilise elutõe keerulist

valmis „Ideaalmaastikˮ sündis Siimets. Ta on

pinged.

on

oma-

aja

edukad

saada

ja armastatud

noored

Ka väike Leelo tahab

pioneerid.

on

tahavad kuuluda

ühiskonna edukate hulka.

Uues

pioneeriks.

ideoloogias

USA-s Judith Westoni stsenaristika

eraldatakse terad sõkaldest nii, et

ja režii

ilus punane

meistriklassis ning olnud kü-

of Central Lancashire’is.

te valik, nagu ka Andres

näitleja-

Puustusmaa,

alateadvusse. Režissööri lavastamise
tuum

ongi loojutustamise

Peeter Simmi ja Mart Sanderi teostes.

vastavate

Leelot kehastav Helena Maria Reisner

sioon.

on

vapustav

vahetus eheduses.

oma

Helena meenutab tummfilmi
millele

lapsstaare,

helifilmi Leelo

Arvan,
ennast

samastada

naislavastaja

saab

tüdruku

noore

anda osalisele

täpseid

oleks

tegemist

juhiseid. Tundub, nagu
Eesti

lisandunud

mõjukama naislavastaja,

põlvkonna

Leida

ajastu

koondkuju,

ekraniseerija

hiilgavalt

psühholoogilise
Maria

on

„Seltsimees lapsˮ

laps".

mistest

FOTO:

FACEBOOK.

peavestja

operaator. Vanameister Rein

Kotovi kaamerasilm

liigutab vaataja

ja panoraamplaanidega. Igivana

tam-

teatri

Lei-

Lembit

vaja

Film

on

töörahva klassivihast.

on näidanud, et

toonased
oma

lapsed

kultuuri

kes praegu vabiseb
Kui

ema on

haige,

uut ema, vaid arsti!

Lavastuskunstnik
met loob

oma

ajastu

Jaagup

sisu

Roo-

kajastavat

visuaalset maailma. Kunstnik viib

Seltsimees lapse" üks edu
saladus

peitub filmi

haaravas

loojutustamise stiilis. Kuid mitte

Leelo

Tungla ajaloolise

Ruila kooli-

tippnäitleja
on

ainult.

mepuu muutub

sipelgad

mägimaastikuks, kus

kannavad edasi

Kahepalgelist

reaalset

ajaloo

mälu.

sõjajärgset

eludraamat

vikuks

Škopi kihutusplakatitest inspireeritud

vaataja

Vene tsaari õuekunstniku

dentsi

– Muuga

ning Firenze

mõisasse. Ilmselt ta-

hab kunstnik Roomet

lised nüansid sümbolistlikuks terlummuse

Kunstide Akadeemia akadeemiku,

Kunstiakadeemia auliikme suveresi-

täiendab

Ta haarab kõik meele-

ja paiskab

film pealekaeba-

väärikalt kandnud

ei ole

elujõudu ja

ja eneseksjäämisest.

intelligentsi ja

on

on

projektipalavikus.

keerulise

partnerina

Wabariigi

Elutee

maa

ehedat kultuurimälu.

juuri vabariigini,

tundemaailma võttenurkade, makro-

uue

Klenskaja. Filmimaagia

kummaline.

vaatajani

"Seltsimees

COM/SELTSIMEESLAPS

Audiovisuaalse kunsti

mitmekihilise kultuuriruumi
keda

inspirat-

Eesti

hoone Carl Timoleon Neffi,Peterburi

filmikoolitusega

Peterson loob

Tüpaažid

kannavad

Fotod filmist

Laiusega.

Eesti klassika
da Laiuse

näitlejate

teekonnale

valimise

režissööri sõnumit.

aegade

Tungla sõnapärlid.

ainult

et

hingeeluga,

on

edasi laastatud

ma
on

jõudsalt.

Pärastsõjaaegsed noored peavad kand-

lalisüliõpilane Inglismaal University
Siimetsa filmi tugevus

nisu kasvaks

visualiseerivad Siima

baltisaksa

ja

vene

sellega rõhutada

kultuuri

eestlaste rahvuseks

olulisust

kujunemise aja-

loomälus.

Aga
lise

samas

mälu looga

sümboliseerib

eri-

mõisahoone Eesti

KULTUUR
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kuulumist

Euroopa kultuuriruumi,

omariikluse loomise eeldus. Eduard

Vilde, Eesti esimese eurooplase,

lapsepõlv oli

seotud

Muuga mõisaga.
isa oli mõi-

Kirjaniku ja diplomaadi
majandusjuht,

sa

aga kohalike

ema

kultuurivedur. Vilde kodukeeleks oli
saksa keel.

Muuga mõisahoone vajaks

eraldi kultuuridokumentaali.

Arvutigraafikaga loodud tellingutes kahe

saaliga

metsa filmis

–

kino

Sõprus

ajastu märgiline

üldistav võimu

vaimu üle.

kujund

Arhitekt Karl Tarvase

Sii-

on

sümbol

projekteeritud

1955. aastal valminud hoone

ja

ainus „vormilt rahvusliku

on

sisult

ja

sotsialistlikuˮ Nõukogude Eesti arhitektuuri

stiilipuhas

näidis. Kinohoone

avamisel olid kiirelt ümberkasvanud
Si-

nõukogude kultuuritegelased ja
beri

naasnud

vangilaagrist

vabariigi aegsed rahva

sõjaeelse

mälu kandjad.

Kaader Martti

on

ainus rehabiliteerimata

Helde filmist

Nõukogude

Liidu rahvakunstnik.

„Risttuules“

Selle

FOTO:

RISTTUULES

„olla või mitte olla“
Arnold Rüütel

tanud,

on

avalikkuses meenu-

et kui ta üheksakümnendatel

Liidu KGB

palus Nõukogude

FACEBOOK.COM/

juhilt

Vadim Bakatinilt Moskvas asuvaid

Eskola

keeldumist

oma

et Eesti

põhjendanud,

küüditamisvagunitest ja

endine RSN Täitevkomitee sekretär

on

kõrvaldatud. Näiteks filmist

„Indrekˮ

arhiivis ainult üks foto

on

Eskolast Maurusena, mis
tud eelmises Kultuuri

ja

avalda-

on

Elu numbri

filmiteemalises ülevaateartiklis.
Alles taasiseseisvumise

et Karm

neri

kunagi teada,

pealekaebamise

koostamine.

nimekirjade

1949.

aasta küüditamisel saadeti Siberisse

ise

lavapart-

tõttu saadeti ta

pere

ja

– tema

ema

koos kolme

lapsega

vanaisa.
Endised naabrid nii Eestis kui

ka Siberis, Maia Erikson-Kadak
tema ema

Kunstiteosed

koos

Müüridega

Eesti

Julgeolekukomitee

eluloofilmis „Olla või mitte ollaˮ

filmipõlvkonna lavastaja Kristjan-

Vladimir Pool

–

Paul Virve dokumentaalfilmi „Olla

liste

või mitte ollaˮ sõnum

operatsioon nimetusega „Priboi”

avameelne

Kaarel

kola

episood

Karmiga

Karm

ja

jõhkramaks

Ants Eskola

seotud

õppisid

lugu.

Es-

koos Tallinna

vangilaagrisse.

kunsttööstuskoolis. Koos astuti Es-

järjest olulisemaks,

tonia teatrisse

jeefsemalt

näitlejaks.

Koos mindi

uhkete ratsaväelastena aega teenima

nihe rahvusliku

ja

1945. aastal lavastas

Sõjajärgsel
Kaarel

Karm.

tunnustatud
kuulsuse

Nõukogude

esinäitleja

tipus,

jäädvustati skulptuuri.
laagrist

Siberi

vangi-

naasnud rahva mälu lemmik

„Ka Siber

Kõige

on toodetud

partneritena

ja

pa nimelise Eesti Draamateatri laval.
54
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mälu

elukäikude

ava-

hoopis

–

on

olnud mu kodumaa! “

1990. aastal Tallinnfilmis

Märt Müüri „Ka Siber

mu

kodumaa!ˮ

tumistest

Karm

kognitiivne

stiilipuhtam küüditamisfilm

teatrisse.

Viktor Kingisse-

rel-

varjamisel.

perekonnast,

Hiljem mängisid

on

algab
40.

küüditamise

kuidas

räägib,

päeva.

aseesimees

ja

mil-

käsulaudadega deporteerimise
oli

Eestis korraldatud

ja kust seda

Vladimir Pool teab

paari enesetapuga

lõppenud juhtumit,
deporteerimise
leme Märdi

mida

juhiti.

lugenud

ettekannetest. Kuu-

ema

meenutusi Siberi-

õudustest.

Eskola saadeti siseasumisele Rakvere

Eskola

ajaga

meelsel mõtestamisel. Või

oli

tema Hamleti roll

muutunud

kultuuriajaloo

vanavanemate

Eesti

Karm

sest

esile tõusnud

Eesti Kaitseväkke.

Andres Särev „Hamleti”, nimiosas

on

ja

Anna Kadak meenutavad

väärtustab aeg. Eesti ainsa kolmanda

on

Siberi

selgus,

koputas KGB-sse. Eskola
et

Albert Pärtma meenutab, kuidas toimus

üle 25 000 inimese, ka Märt Müüri
kui

ajal,

avanesid arhiividokumendid,

üle.

näiteks

filmis

fotod

ei saanud

lekaebamiste

Endel Peterson rää-

pöörmeseadja
gib

endine

raudteejaama

tollasest olukorrast. Tarvastu valla

rahvas ei elaks avalikustamise šokki
1940. aasta küüditamise pea-

Puka

miarhiivis, kus Eskola filmirollide

isikutoimikud iseseisvunud Eestile
üle anda, siis olevat Bakatin

võib siiani näha Eesti Fil-

jälgi

jaamas.

on

on

olnud

dokumentaal

küüditamisest

ja

saatusekaaslastega.

oma

Mari Vares meenutab, kuidas ta
Siberist saabunud

Kadriga

oma

Rein aga ei

Märdi koos

õe

hoole alla võttis. Vend

pääsenud

sel

ajal tagasi

kodumaale, talle anti pass

märkega

koh-

„Elamiseks ainult Novosibirski oblas-

Film

tis”. Ants Reinet, kes

25. märtsil 1989, küüditamise

aastapäeva sündmusega Ülemiste

tapiga
Ema

Märdiga

sama

küüditati, elab siiani Siberis.

ja õe,

kes

nälga surid,

on

ta

Siberis maha matnud, isa saatusest ei
tea

Kooliharidust vaid Eestis

midagi.

saadud kaks klassi. Siberielu
neti tervise ära
kodumaale

tagasi

tuvastama

arre-

ema

lahutati ta ära

käsikirjal

mäletab filmi

režissööri kohale oli Arvo Kruuse-

topiti

ment. Kuid talle

Irkutski

materjal

ta loobus. Samal

ning

unistanud

pidanud leppima operaatoritööga.

talle

uus

õige päritolu ja

nime

–

Enn

Filmi operaator Arvo Vilu meenu30 aastat

ligi

filmi

tegemist,

Eks olin

vanaema

ja tädi

Krasnojarski

peale

Märt

kuid ikka

proovimisest,

oodatud tund.ˮ

Sillarti film

on

lahendatud Jürile

Äratus

režissööri assistendi käes viinapudel

1949. aasta 25. märtsi öö, täis-

kuu Eestimaa kohal. Tuhandeid veel

paljugi

vad

jaamades pikad loomavagunite

olid mitu aastat
Ka

magavaid peresid

sinavärk

on

neid

loomakarja,

nagu

vägivallale

mad.

Märdiga

ditamiste ulatus

Märdiga
kokku
ta

just

kutsus,

varem

ja tagamaad.

mõne filmi

tegemisel

aga miks

kuidas

puutunud,
mind

oma

küll ei

see

filmi

meenu.

ja

kas tahan

Seikluste vastu

pole

ja

operaatoriks
Küllap

asi nii käis, et ta ütles, et tal
selline film

Olin

tegemisel

kampa

mul

see

lüüa.
mi-

kunagi

dagi olnud ja Siberis käimine

seda

on

Jaan

Märdiga

misi filmi stiili
lahenduste

pidasime
nide

ja

üle.

pikki arupida-

muude kunstiliste
tähtsamaks

Kõige

taaskohtumiste emotsioo-

ja aastatetaguste

jäädvustamist.

meenutuste

Oma kindel

osa

olema ka ümbritseval loodusel
hallil üksluisel
kuldsetes

lõputul stepil

pidi

–

nii

kui ka

sügisvärvides metsastepi

aladel. Kuna filmis

on

suhteliselt

–

neil

väga külmetas, sellele

käe

järgi välja.ˮ

loo-

pole

ütleb kellamees Mõistuse
on

hing ja

see

saab

haiget.

2014. aastal linastus Martti Helde

välja.

ja

Alis-

tumatus, mida linnast tulnud, Meheks

ja

Naiseks maskeerunud

konstrueerijad

inimese

ei oska oodata.

ei seisa ka Hirm

jäta

uue

ja

puutuma nende

Seal

Hullus, mis ei

kannupoisse

ega

neid endidki.

leb

1941. aasta

kõik

„Äratusˮ pidi-

väga purjus olema,ˮ meenutab

Tõnu Kark. „Kolm

päeva

tehti ühte

põhinev
mis käsit-

juuniküüditamist.

Stsenaariumi aluseks

on

peategelase,

filosoofiatudengi ning teis-

eestlaste, lätlaste ja leedulaste

seas

1941. aastal Siberisse küüditatud Erna
vihikutesse

kirja pandud mõtisklus,

aga ka küüditamisest rääkivad kir-

jad, mälestused, arhiivimaterjalid,
joonistused, fotod, intervjuud.
sündmused
enne

„Jüri Sillarti filmis
me

ainesel

mängufilm „Risttuulesˮ,

te

nimekirjadest

oma

valas ta oma

on

Eesti

ja

Põhi-

eestlased

küüditamist, küüditamisöö,

loomavagunitesse paigutamine,
nälg ja

surm

jõudmine,

vagunites,

Siberisse

sealsed raskused, toidu-

stseeni, haisema läinud praetud hani

puudus ja sunnitöö, kodumaaigatsus,

oli laual, ümberringi tappev kasimatus.

rõõmud Siberis

Mängisime joodikuid ja
joomastseeni
sime,
vett ei

aga

veega

et sellise

joo.

Kaljo

keeldusime

tegemast. Ütle-

jubeduse juures

me

Seal võeti veel vähe viina,
Kiisa metsavendade filmi

„Metskannikesteˮ ajal

olid metsa-

Ants Eskola

(Philippe)
André Mirabeau
komöödias
1940.

dokumentaalsel

loe

Seal ei seisa Väärikus

ja

pildid „Risttuules“

27-aastase

küüditajad

Siis oli

Foto

Elavad

Millised jõud vallanduvad sel ööl, ei

teatud mõttes alati. Ei mäleta, et meil
oleks olnud

Nagu

ma-

soovees.

kes

valmis töötlema inimesi

aga tol

räägitud.

oota-

ešelonid. Kommunistliku režiimi

allutades. Kuid inimesed

filmi tehes avanesid küü-

nelja-viie ajal hommikul,

olime rinnuni külmas

otseselt

krais asumisel.

võtted kella

omaselt sümbolistlikus kunstikeeles.

kodudes

puutunud –

sellest eriti ei

Pä-

äraütlemist saabus

kodukülast oli mitu peret ära viidud,

ajal

ja jälle

oma

on

isegi

kokku

küüditamisega
minu

lavastajana

ja lapsena anti

Saarse.

ununenud.

oli Sillart

käe

lõpuks tema

Müüriga

ajal

suri asumisel, vennast

ta Eesti ametlikest andmebaasidest

tab: „Nüüd,

ei meeldinud

juba tükk aega

rast Kruusementi

oma

toimetaja

Tiina Lokk. „Esimene kandidaat filmi

identiteet. Alles sel, 1989. aastal, sai

teada

„Äratusˮ.

oli hea skeem

tapeti

loomavagunisse.
tapeti

Jüri Sillar-

gufilmioperaatori

ti režissööridebüüdina

ja selgroog,ˮ

isa sai haavata. Siis

Isa, Eesti ohvitser,

aastal valmis senise män-

ohvitseriks

teerinud nende pere. Vanaema

nad autosse, edasi

1989.

„Rein Saluri

1941. aastal oli NKVD

vanglas,

välja.ˮ

„Äratus“

et ta

seepärast,

poeg hakkas Venemaal

kohapeal,

elurõõmsad

osalejad

ega näidanud kibestumist

passiandmeid,

hakanud

isikut, võib-olla

saama.

pilk, pisar

mata olid filmis

nud. Eelmisel, 1988. aastal, oli Vene

tema

plaane ja

suuri

tulla

nüüdseks valeks osutu-

sõjaväeluure

palju

foonil loeb Märt

Müür Nikolai Sarsini
on

filmitud

silmanurgas. Raskest saatusest hooli-

surema.

Sõjaväeparaadi
mis kõik

on

detaile. Mõtlik

Rei-

on

tapnud, ta tahab

vähe tegevust,

– armastus ja suhted

välismaailmaga, ning
kojupääsemine.
Erna

Stalini

Filmis

surm

ja

kujutatakse

ja tema perekonna lugu

12 aasta

jooksul
„Pealkiri „Risttuulesˮ sündis

peategelase

saatusest lähtudes. 1940.

aire.opera.ee

aastatel olid eestlased

ida- ja

lää-

millel saaksime

netuulte meelevallas, ühes võõra

võimuga

tõi tuul kaasa,ˮ

režissöör. „Filmis

tilised, ainult tuul
See toob

välja

kir-

Kärk toona.

põhjendas

jutas
Õnnestunud
vikust

liigutab objekte.

kontrasti liikumise

rahvuslikku

filmidramaturgiat kultiveerida,ˮ

inimesed staa-

on

oma

on

märgiks,

kõnetavad

ja

filmilood lähimineet uut

põlvkonda

lähiajaloo põnevad juhtu-

liikumatuse vahel. Meie idee seisnes

mused. Verivärsked

tardunud hetketes, sest küüditatutele

asunud siduma kultuurikatkestusi

jäi

Õhustik,

elu seisma.

suutnud luua,
valu

nii realistlik, et

on

kaadritest ehk

sadakond aastat
ega ole

aeglaselt

sisse

likult. Ernat

põhiosas
elavatest

piltidest

teatri

tänapäepõhja-

Laura Peterson

Tarmo

muusika

on

täitsid

Pärt Uus-

Song.

delikaatne, Reet

Brandti kunstnikutöö

Näitlejad

pilti

tema abikaasat sama

ja

näitleja

bergi

uurib seda

täpne ja

oma

tõhus.

ebatavalise

ja

oletatavasti ka füüsiliselt kaelamurdva

ülesande

pärastsõjaaegsed
valitsevad

külaühiskonnas

varjatud pinged

detailitäpselt ja

filmilikult

laskujude suhted

žürii

liige,

Eesti Filmi Instituudi

on

1986 kultuurilehes

Käisin tihti

aastaid. Toonast elu

Tallinnfilmi toi-

metuses stsenaariumivõistluse tabelit

nähtud

on

miinuseid.

näitasid meie „Lenduri

pühapäevaˮ

1984. aastal leid-

sin Mäetaguse metskonna punanurga
1948. aasta kalendri.

Rahvakalender

päevikuks,

osutus

Leo

FOTO: EFA

põlvkonda.

Aimée Beekmani

Talgre ja

oma-

aegse külanooruki, tänase lenduri
silmade läbi. Võib öelda, et „Len-

raamatukogust

na

„Lenduri

duri noorusˮ

silmanähtavat edu.

kodumaa!“

sõjajärgseid

88 stsenaariumile

ainsa

Pariisi

vabadusvõitleja

eestlase Vahur Linnuste, metsaven-

dringile,

uudistamas, kus žürii liikmed panid

ja „Elu

mu

jõuproovˮ,

noorusˮ käsitleb vahetult

märgid

lub väliseesti

olnud

on

Sirp ja Vasar

kultuurikatkestusi

nooruseˮ

rahvakalendrisse. Külanooruk kuu-

„Ka Siber

praegune

artiklis „Lootusi kehutav

plusse ja

Kaader filmist

nõukogu liige

et Tõnu Virve ja Hugo Aderi

Kõik

päevade

arutada.

asja põhjalikumalt
Toonane

antud

ning tege-

asunud kokku siduma

Hugoga

küüditamise sündmusi

inimlikult veenvad.

Kutsus meid Ku-Ku klubisse
et

on

mi-

filmiteadlane Lauri Kärk kirjutas 25.

suurepäraselt.

põlvkonnad

ülevoolavalt

väljendas

tunnustust, et stsenaariumis

juulil
Uued

ja

on

meie ei mäleta

tehtud detailsed sissekanded

kaupa
Teet Kallas

ja

kippuvat

Tungal

nii ehedalt kui teismelise

kunstiliigina

kadunud

mängib

Theatrumist

pärastsõjaaja

tagasi väga populaar-

ja

elavdades hääbuma

nust aasta noorem

Kaamera sõuab elavasse

valgi.

gusid,

on

unustatud isikulu-

tardunud

mis oli

päriselt

järjest uusi

kultuurimälu. Leelo

nn

(tableau vivant),

see

avama

Helde.

jõuab kohale,ˮ selgitas

Film koosnebki

ne

mille oleme

põlvkonnad

meie

jätkab

kirjanduses

sama

rida, mida

alustas Viivi

Luige

„Seitsmes rahukevadeˮ.
„Lisaks osavõtjate arvule torkas

äsjasel

stsenaariumivõistlusel silma

– ja seda juba ka auhinnatööde juures
– noorte või suhteliselt noorte autorite

Eesti

sajanda sünnipäeva puhul

„Äratus.“

loodud Siimetsa filmi „Seltsimees

FOTO: EFA

lapsˮ publikuhuvi

innustab

üheskoos

Hugo Aderiga

meid

värske

kuhu teismeline Rihard

oli teinud

rohkus. See oli

külaelu

märkmed.

enim rõõmustavamaid momente.

ma

Unikaalne leid oli meie Tallinnfilmi

Ilmselt ei tohiks olla liiast rääkida

„Lenduri noorusˮ rahvusvahelist

stsenaariumivõistluse filmiloo

uue

päevasündmustest

ratsiooniks. Kirjutasime
minu Kadrioru

inspi-

Hugoga lugu

ateljees ligi

aasta.

Et meie olime ühe võidutöö taga,
tuli

kõigile

geeris

üllatuseks.

isemoodi.

šokeeritud

ja

Igaüks

kirjutajate põlvkоnnа pealekas-

vust, värske vahetuse
läbimurdest

–

üpris

võimsast

loorberid läksid

ju

kõik neile. Oleme saanud enesele

palju

uusi võimekaid autoreid, kelle

põlvkonna filmitegijatega

ette võt-

omaaegse võidustsenaariumi

loometeekond

a

,

mis

kultuurikatkestuse

ja

jäi pooleli
Tallinnfilmi

lammutamise tõttu. Verinoorte

genud professionaalide

ja ko-

koostöötahe

ning kinoliidu noorte manifest annab

Tiina Lokk oli

peale poleks enne

võistluse tulemuste

lootust, et põlvkondade avameelne ja

õhkas: „Uskumatu!

osanud

mõeldagi. Räägime

hingeliigutav

Uskumatu!ˮ. Enn Rekkor
rita töörahva Priima

õhku, pistis sõbrakäe
56

rea-

lõppenud

võistluse

Kaader filmist
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puhus

filt-

suitsurõngaid

pihku. Kirjanik
ELU

selgumist

stsenaristikast, sellest,
Auhinnatud

pakkuda

et see kiratseb.

noored autorid võiksid

siin toekat

kandepinda,

areneb
tööna

rahvuslik filmikunst

jõudsalt rahvusvahelise koosja

hulgas.

võrdsena maailma

tegijate

gggg
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Eesti

spordisangarite

Kolgata

tee
Jutt käib loomulikult

suusataja-

Eesti Vabariigi 100. aastapäeva eel

test, kahekordsetest olümpiavõitjatest

detsembris 2017 saime kinnituse meie spordi

Kristina

Šmigun-Vähist ja

Andrus

Nad olid selle

sajandi

Veerpalust.

suurimast võidust 21. sajandil. Kahjuks

spordikuulsused ja

suursündmust eesti rahvale edasi anda.

saavutas väike

väljapaistva
Varju

suusatamises

Eesti riik sellise

taseme

maailmas, mis

kunagi ei kordu.
Ühel hetkel 2003.

Pärast

naalse
ku

ja sügavalt

bitu Kuuse

meie seast

professioinimli-

spordireporteri

Lem-

lahkumist

pole jäänud ühtegi

tema

hooajal

musi väärikalt edastada. Seda tuleks

väljapaistvad

pidada,

100. sünni-

et meie rahva

saavutused

saaksid

teatavaks

paljudele ning

valguses

väärikalt edasi antud.

mõistes

spordi

paraadala.

oleksid

õiges

Võitlus
Kuid

ausa

nime eest

mängu

mustad

nime eest. Meie

nime taastamisel oli

daleid võitnud Jaak Mae saavutused,

eestlaste

maailmameistriks saanud

loppeti

maailma

suusamaratoni

Kolgata

suur osa

paljude

toetusel.

kuritegelik

Vasa-

Eesti tookordsed suusaliidu

on

võimatu korrata. Need olid kuld-

se

tosina aastad

Meie

saatis teenitult üldrahvalik

alguse

2002. aasta

Toomas Savi
kusid

ja

saaga

jaanuaris, kui
juhid

Jaanus Pulles rik-

jämedalt ametiga

vaikimise kohustust.
ametialase

16

teed

sportlaste ausa

kõige

sellist unelmate aega suusatamises

olümplasi

inimese

sai

võitnud Raul Olle nimi, siis

1999–2010.

praktilisel

Kurioosumite

ausa

olümpiavõitjate

pia-ja maailmameistrivõistluste me-

hinnatuma

jõud ja välja-

natusterohket võitlust

tasub meenutada, sest

ja

tulid oota-

juba päris alguses

matult

Andrus esimene! Kui lisada olüm-

Aivar Rehemaa

aastal silmas

Eestis suusatamisest saanud

aastat kestnud tõelist

juunioride

Vabariigi

armas-

oli taas vabaks saanud

üldarvestuses nii Kristina kui ka

tasemega spordiajakirjanikku, kes

spordisünd-

aasta suusa-

oli maailmakarikavõistluste

suudaks eesti rahvale

kindlasti Eesti

ja spordisõprade

Üleöö

paistvatel sportlastel tuli pidada kan-

enam

viimase

tus.

esimese kümnendi Eesti suurimad

ei osanud meie spordiajakirjanikud seda

Peep

vaimustus

kaasnevat

Seletamatu

arguse tõttu nad avali-

kustasid rahvusvaheliselt suusaliidult
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saabunud

info väidetavast Kristina

Šmiguni dopingu

võinud olla esimene kolmekordne

kasutamisest A-

olümpiavõitja Kristina

Seda nad ei oleks

proovi põhjal.

kui

tohtinud teha!
Et

teinud ametialast

mõista toimunut

kord korrata
FIS-i

tuleb

veel

rikkumist. Pole

maailma suusaliidu

meie suusaliidu

oli häbiväärne. Kui

positiivseks

käitumiA-proovi poleks

oma

mälestuste

tegu

lõpetada sportlase karjäär.
sai ta lükata edasi taotluse

dopingu

hinnang

ei soovinud

jõudude

et Eesti Suusaliit

tat

mis

ebamäärast

siin

peidus

meie vaikiva

anti kümme

pisaraid ja

talvel 2011

enne

järjekord-

ja salapärast peab

protseduurireeglite

olümpiavõitjale

aastat varem

teise maailmameistri

rikkuda.

tiitli võitnud Andrus

pärast B-proovi

selgus,

tud sihilik

selgeks,

ning

maailma

kordselt

olla ei saa,

antud

rahvusvahelisel

lusel

Eesti

likult meessportlase prooviks!! See,
et FIS

hiljem

analüüsinud

kõrvaldas töölt proove

labori, tegu ei paran-

danud ega muutnud

enam

Moraalselt

mutta tallatud

sügavale

rivist

sportlane oligi
ning väga
võimalik,

tõenäoline
et

välja

midagi.
löödud

olümpiamedal,

isegi olümpiavõit, jäi

saavutamata. Oli

ju Kristina

kindlalt viimase

olümpiaeelse

stardiga

MK-võistluse

ja

pärast olümpiat järgmisel
lusel uuesti võitu

ees.

MK-võist-

Aga olümpial

suusatajale selja paljud

vanad head konkurendid
nõudis

ja mõni

isegi dopingupatuse

damist 2002.

Järgmisel,

ühis-

ta kordas

äsjase olümpiavõitja

Stefania Belmondo
keerasid meie

võitnud

aasta

2003.

taliolümpialt!

aastal sai

maailmameistriks

ja

Šmigun

võites Val di

Fiemme võistlustelt kokku neli

dalit, sai hakkama meie
seni ületamatu
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suusaspordi

tulemusega.

võiks mõelda, et Eesti
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neist

eemal-

spordis

ELU

Täna
oleks

eeskirjadele

saamiseni.

jõudnud tippvormi

ja

oli kindel

FOT: PUAINDGRESL/

spordi

järje-

lähedale

maailmakarikavõist-

medalipretendent

Oslo võistluste eel. Mõeldes

eks-

dopinguproov

selguse

Otepääl peetud

maailmakarikavõistlustel loeti meie

suusataja

dopingukahtlustus.

39-aastane vanameister oli

eemaldamiseks taliolüm-

naissuusatajate

Veerpalule

suusaspordiliit õigesti

vaikis vastavalt

kuni täieliku

tõusnud Kristina

pialt. Teistsugust selgitust
sest

Seekord käitus

et oli lavasta-

provokatsioon

tipp suusatajaks

Šmiguni

serveeriti kaela

mingit dopingujuhtumit

et

siis sai

pole,

kontrollimist

mainele

eelkõige

tegi Veerpalu

dopingu

mittekasutamise kohta, saime näha

rikkumine. Nii võib inimese elu ära

Kui

nähti

olümpiavõitja varjatud

tema kinnitust

mist.

ja kaks

jada,

et mi-

pressikonverentsi, kus

teine löök meie
aas-

suu-

maailma-

olema.

kahe vastandliku

jõhker ja

Eesti

järgnes aprillis pärast B-proovi

seid maailmameistrivõistlusiNorras.

tõsine

enne

meistrivõistlusi. See sündmuste

Kahekordsele

tegi.

See oli Kristina suhtes

hiljem,

kahjustada

sakoondise mainet

Pärast

olümpiasangaritele

A-proovi tulemused

üle kontrollimiseks. Ta

B-proovi

paugupealt
Mustade

otsuse

Sel viisil

dagi

Ajakirjanikud unustasid

see

sportlasena õige

ausa

samasugust tulemust, näitas,

oli veel karmim: Ma ei suuda uskuda,

teatavaks

hilisem olüm-

mitte kunagi!

osutus. Norra naiskonna

treeneri Svein Tore Samdali

midagi imestada, kui

raamatus, et ta ei andesta seda

juhtide

ei oleks kellelgi aimu, et

avaldatud,

jämedat eeskirjade

piasangar kirjutas

käitumisele: Eesti Suusaliidu
ne

Šmigun-Vähi,

ja Pulles poleks

süütult kannatanud

juhi Bengt-Erik Bengtssoni

hinnangut

Savi

spordijuhid

tookord

Ühel pool

spordisõpru, kes
ausat

Ühel

arvamuse

oli valdav

tekki-

enamus

uskusid kõhklusteta

sportlast ja

rahva

lemmikut.

küsitlusel hinnati Andrusesse

uskujaid

arvuga

u

70 000 inimest!

Päris uskumatu tulemus! Teisel
oli meie ammuilma kollase
omandanud
mus.

nad

spordiajakirjanike

ena-

Rahvast hämmastas see, kuidas

paugupealt

mustuse Eesti

ja

pool

varjundi

unustasid senise vai-

spordi

Veerpalu

dopinguskandaaliga
seotud pressikonverents.

suurvõitudest

asusid üksteise võidu kahtlustusi

jagama.

Andrus

Unustasid maailma parimaks

07.04.2011

/

FOTD: ZIMBATHS

Andrus

positiivseid

nika. Unustasid 2007. aastal raskest

Veerpalu FIS

unustasid

põhiülesande ning

põlvetraumast meeletu töö ning

maailmakarikasarja

umbusku

ja võimendasid negatiivsust

võiduga.

rahva lemmiku suhtes. Meedias süü-

võitlus ebateaduslikuks osutunud

distati üksmeelselt

testi ümber

peetud Veerpalu

klassikasõidu teh-

tahte-

jõuga tippu tagasi jõudnud sportlase,
kes 2009.

aastal tuli teistkordselt

maailmameistriks.
Kaine

vaja.

valetamises

mõistus ütleb, et sellise

spordiandega

mehel

pole dopingut

Tosin aastat absoluutses

võistlemine kinnitas seda.
kes ameti
seatud

poolest

spordi

emotsioone

tipus

Need,

olid kutsutud

ja

kaudu eesti rahvale

ja

pakkuma,
külvasid

spordiametnikke

kümne aasta tagune

Kristina

ametnike

vaikimise ko-

õppetund

Šmigun-Vähi

hustusest oli unustatud. Suusaliidu
Jüri Järv oli sunnitud

pinguagentuuri

WADA

lõppes

Rahvusvahelise
CAS Andrus

Spordiarbitraažikohtus

Veerpalu õigeksmõistva otsusega.
Otsus sai teatavaks eestirahvale meie

peasekretär

olümpiakuldadega

ameti

on edaspidigi

valetamises?! Kuidas saab vaikimist

tuur sai Eesti teadlastelt

kahekordne

nimetada valetamiseks?

Protsess venis

olümpiavõitja.

leinapäeval 25. märtsil 2013.
Üleolevalt käitunud WADA

Õnneks

tuli

appi

sest

ebakorrektset testi

praktilise hoiakuga eesti

rahvas

tegudega appi

lihtsa

poolehoiu väljendamisega.

ega

piirdunud

õigustada.

ta neil ei õnnestunud. Loomulikult oli

väga suur

abi

eesotsas Aivar

Krista

korras,

Fischeriga. Omaalgatuse

tasuta

lähtudes

ning

ja

teaduslikust huvist

meie

leheneegrite

suu-

reks imestuseks uskusid nad Andrus

Veerpalu allkirjastatud

kinnitust

oli aga

saami-

positiivse otsuse

sed eesotsas

ja

oma

Kuid

eesti teadlaste argumente ümber lüka-

seks meie kaitsemeeskonna

Sulev Kõksi

WADA

püüti igati

Suurimat abi osutasid Tartu teadla-

professor

agenhoobi.

ränga

pikaks just

agentuuri pärast,
Rahvas tuli

puudub

teaduslik tõestus. Kaks aastat kestnud

Torino

maha panema süüdistatuna

dopingutest

ei kõlba kasutamiseks, sest

juristidel

Kummaline

Pilvega.

arbitraažikohtu otsusesse

lisatud märkus,

millega püüti

kaudselt näidata meie
rakendatud

sportlase

suhtes

protseduuri vajalikkust.

Seletuskirjas märgiti,
olnud jälgi

kas või

et olevat siiski

dopingutarvitamisest, kuid

seda ei suudetud kohtus tõestada! Ta-

Spordikangelastel puudub
samaväärne inimõiguste kaitse

vakohtu praktikas täiesti mõeldamatu

juhtum.

Otsus saab olla kas süüdi-

mõistev või

nagu on tavakodanikul.

õigeksmõistev.

võimalik oletus, et

püüti

Ainus

leevendada

WADA agentuuri läbikukkumist. Kui

dopingu

mittekasutamise kohta. Eesti

teadlased

tegid põhjaliku

analüüsi kahtlusi

teadusliku

põhjustanud

WA-

kohus annab

õigeksmõistva

kuid lisab ebamäärased

paneb

see

kahtluse

otsuse,

vihjed,

siis

alla kohtu enda

DA-testi kohta. Neil õnnestus kind-

usaldusväärsuse.

laks teha, et Rahvusvahelise Antido-

Saksamaa mitmekordse

Seda kinnitab ka

olümpiavõitja
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Claudia Pechsteini võitlus

tuga. Oma

spordikoh-

taastamiseks tuli

õiguste

temal

lõpuks pöörduda inimõiguste

kohtu

poole.

Eesti

ei osanud

spordireporterid
meie

järjekordselt

sportlase

suurest

mõistlikku

midagi

avalikkusele edastada, sest

jäid

ilm-

kahtlustustele truuks.

oma

Ainsaks erandiks oli Lembitu Kuuse
unustamatu

Andrus

inimlik

ja

Veerpaluga.

lühiintervjuu

Sellest

jäi

meel-

de alati sõnakehva kahekordse olüm-

piavõtja

javisatud õngekonksu
et nad ei mäletanud

15 aastat

kohtuvõidust

selgelt

visatud valeinfot. Nad neelasid väl-

masendavalt kurb

järeldus,

et

varem

alla! Jäi

mulje,
umbes

midagi

toimunud esimesest

tragöödiast.

Suurem

praegustest spordist kirjutajatest
sedavõrd noored inimesed, et

ongi

nad olid esimese

laimukampaania

ajal lapsed.

Sensatsiooniks nimetatud

venis

jällegi aastatepikkuseks

lugu

alusetute kahtluste

perioodiliseks

alles 29.

ajakirjanduses

Jacobsilt. Ta

see

ritele vist
tulid

ei tulnud meie

tema

leheneegneist

pähegi. Agaramad

lagedale koguni soovitusega,

et

Veerpalu juhtumiga
niiviisi:

rah-

Nagu

asepresidendi

Tuletan meelde, et vahetult

ei ole piisavalt teaduslikku tõestust.

janik,

otsus

olümpiavõitja peaks

et

Praegused ajakirjanikud

seejärel

olid tollal

lehelt meie

lapsed

spordiväliste

mustade

jõu-

dude löök tabas kahekordset olümKristina
aastat

olümpial.

Sotši

lekitati

Šmigun-Vähit
pärast

Libauudis

ajakirjanduse

teades nüüd 2014. aasta
venelaste

triumfi

See sündis vahetult

taliolümpiat.

vene

kaudu

pettusi, peaks lugu
Alati avameelne

ja

olema

lühiteatega

spordi

Kas rumalusel saab olla
Seekord kestis
neli aastat.

Aeg-ajalt

satsioone ootavad

lugudega
kes

pole mingit dopingut

Tema avalduses lisatud

pidavat

Torino

Ühelgi

kõlbama.
olnud

ajakirend ise

meie

jälgegi

vihjama

pingu pruukimisele,

oli kainelt mõt-

kooliharidust

peaks molekulide

on

lugu.

saanud,

suurust arvestades

mõistma libauudise väärtust.

spordist kirjutavad

profid arukust üles

näidata ei osanud

hakkasid võimendama

õhku

ligi
sen-

Rahvusvahelises

kõige

tasemel suhelnud treener

esitas hulgaliselt näiteid sellest, kuidas
nii WADA kui ka ROK-i

dopinguproo-

nn

Kristina

või siis

lõpp-

medalisaajateks
spordilool

ei

Pole siis ime, et

lõpul,

ei tekitanud

kirjutavas pressis erilist vai-

mustust. Rääkimata

oma

levitamises

sellest,

et meie

oleksid ausalt tunnis-

kirjad välja

avamine

kes ise olid

ees-

esimeses

asjaosaliste

järjekorras

kohustuslikku

osavõttu eirates

oligi

rikkumiste

Siin sai aidata vaid

reas.

rahvusvaheline
eestlased

eespool

viimane

inimõiguste

piisk

kohus

ja

tegid õigesti pöördudes just
poole.

nimetatud

Nii nagu oli teinud

olümpiavõitja

Clau-

dia Pechstein Saksamaalt.

Spordikangelastel puudub
inimväärne kaitse

Paljude spordikuulsuste traagiline
saatus

tavad,

et

põhjendamatu

kaht-

on

inimõiguste

tavakodanikul.

sõna

näi-

spordikangelastel puudub

samaväärne

otseses

kaitse nagu

Sageli

visatakse

mõttes ühiskonnast

välja spordi suurkuju, keda hiljuti
jumaldasid. Üheks hoiatavaks

kõik

näiteks oli
5.

paljude

Soome

jooksul.

seoses

lustusega dopingu pruukimises

süüd eksitava väärinfo
aastate

poolt,

töötanud. Kristina 2006.

meid

selgus süüdistustest loobumise

tanud

võimalikule do-

ELU

WADA kal-

aastakümneid

suusaspordis
kõrgemal

selle kohtu

ootus

saama

taolisel

kangelastesse.

lõplik

puhtalt

positiivsest suhtumisest

mis pidavat

ning

antidopinguagentuurile

ja

kostitasid

olümpiamedaleid

tulemusena uuteks

ajakirjanikud

Kuid meie

läks maailma

olümpia kordusproovide

ajakirjanikud

endale

märkus kummalistest molekulidest,

õigesti

Veerpaluga

omavoliline

nendest suusakuulsustest,

meie

vähegi

Andrus

aasta Torino

piire?

selguse

rahvale,

Kes

Veerpalu võidu

kätte maksta. Kaotus vaidluses

2013.

maine taastamist?!

kohta eelmise aasta

levale inimesele üks absurdne

&

võimalik alustada

Eesti televisioonis, kinnitades eesti

kasutanud.
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siiras Kristina
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ja

taliolümpial

organiseeritud dopingu-

et ta

eest

enne

süüdi tunnistama! Tema arvates oleks

enne

lauses: Meile taheti

rikuti nende

väärikalt ametikohalt.

aastal soovitas üks libekeelne

Torino

selgitusi

tagasi astuma Eesti Olümpiakomitee

Veerpalujuhtumipuhul kõlas: sel testil

kaheksa

Anatoli

kirjutas pealkirjaga:

Veerpalu õigeksmõistmist

ligi

treeneri

ühes kokkuvõttena esitatud

miljonilepingutega.

Andrus

piavõitjat

Šmiguni

teeneka

vide sooritusi korduvalt karistamatult

vusvahelise spordikohtu

Kolmas

on

uskuda

dopingupatune spordikuulsus peaks

spordijuristilt

„WADA rikkus
mainet.ˮ

saame

Howard

mail 2013 USA

oma

otsusele

hinnang spordikohtu

ilmus eesti

Nüüd, kui kõik süüdistused
osutunud alusetuks,

kannatusi need kommentaarid võisid

perele,

tiivne

peame

liks maksma, sest tegu olevat olnud

põhjustada olümpiavõitjale ja

posi-

ser-

pärast

kõike seda taluma?

veerimiseks avalikkusele. Milliseid

tema mitte

Esimene

osa

selle

Kiks,jätame

Mille kuradi

spordi.

2002.

laimukampaania ajal

aastal ütles ta õele:

dopingulaimust ja sellest põhjustatud
Kristina

taolisi läbielatud kannatusi ei sooviks

kellelegi.

esimese

juulil

enneaegselt ja traagiliselt

2011

hukkunud 41-aastane

suusataja

Mikä Mуllylä. Kuus

Nad ei ole mõistnud ka seda, et tõe-

olümpiamedalit ja

näoliselt

meistrivõistluste medalit võitnud

lõpetas negatiivsete ja

solvavalt rumalate

vahel

spordilugude

tõttu

enneaegselt profisportlase karjääri
juunioride

Šmigun.

maailmameister Katrin

Teda

kui tema

peeti niisama andekaks

olümpiavõitjast

õde.

Juba

ning

üheksa maailma-

1999. aastal kolmekordseks

maailmameistriks kroonitud
läbi

aegade

mees

oli

üks Soome kuulsamaid

suusatajaid. 2001.

aastal

dopingusüü-

distuse järel sai temast antikangelane

ja meedia poolt pidevalt jälitatav jahiloom. Ta

surigi hüljatuna,

ja teadmata asjaoludel,
lihtsalt

üksinduses

mida nimetati
Ometi sai

õnnetusjuhtumiks.

klassikadistantsil, hindasid meie

olümpiavõitja

klassikalist suusatehni-

kat

Selle kinnituseks tuleb

parimaks.

meelde

Holmenkolleni

kuningliku

teatavaks, et paljud politseiametnikud

suusamaratoni võit 2003.

olid saanud süüdistuse ebaseadus-

Norra

likus ilma loata

lus

andmebaasist
hankimise

jälitustegevuses
Kas tema omal

puhta sportlasena
saadud

medalid

ajal

võistluses

ausas

ei omanud

enam

väärtust? Meile oli teada, et Andrus

Veerpalu ja

tema teenekas

Mati Alaver suhtusid
suurde konkurenti
oli vastastikune.

ning

treener

lugupidavalt
see

Myllylä

sümpaatia

tänas Ala-

veri kui treenerit, kes tiitlivõistlustel
ütles

distantsil

temalegi

ei suutnud

Kahjuks

tuntud Soome
säästa.

olukorras ühte hoides head
vanemale hõimurahvale.

eeskuju

spordisangarite

tuleb
mis

suusakuningat

väiksem Eesti andis

Aga

samas

Eesti

vaheaegu.

spordimaana

oma

välja

peaks

tumiseks

vaenamise loost

positiivne

tuua see

meid innustama

ebaõigluse ja

osa,

väljaas-

valede vastu.

Äsja okupatsioonist vabaks saanud
Eestis loodi

võitja

ja

Andrus

meistrivõistlustelRamsaus

kordne

olümpiamedalimees,judokas
et

eesti

paljud

ajakirjanikele,

alles vaid riismed

on

Alates aastast
võitmise

1995

midagi.
medalite

algas

ajastu. Algul juunioride

maailmameistrivõistlustel

ja seejärel

kuuluv

spordikange-

intervjuusid teatud

siis imestada

pole

andma

sportlane

selgitusi

mittemõistvale ajakirjanikule,

sporti

kelle edastatud info

Üks

kõiki

sportlasele

on

solvav?

võistlustel:

gelane õpetab tippsportlasi,

üheaegselt

siin

Miks peakski maailmaklassi

1999. aastast ka täiskasvanute tiitlitulid hõbeme-

nende

tegi

Indrek Pertelson. Kui Jaan Martinson

lased ei taha anda

Suurepärasest süsteemist

pärast

lööv te-

pahviks

kuidas

dalid MM-võistlustel nii naistele kui
ka meestele. Need võitsid tulevased

olümpiavõitjad
Ehitati

Kristina

välja Otepää

Andrus.

ja

Tehvandi

Meie olümpiavõitjad ja

suusa-

nende meeskonnad

mida

staadioniga treeningkeskus,
meelsasti kasutasid välismaa

suusa-

edu

sportlaste

kindlustas

suusarajal

tekitatud moraalne ja materiaalne

õiguse

kahju

aastateks nii-

Otepääl paljudeks

hüvitamata.

on

samuti ka Tartu suusamaratoni lülitamise rahvusvahelisse kalendrisse.

tuleb

Talvised suurvõistlused

valimatu

kujunesid

trenni teha. Teine kohati

õigesti

sõnakasutusega spordi

tee-

mal vestlev ajakirjanik ütleb avalikult

ajaga haruldaselt tulemuslikult töötav

osavõtjate poolest kui ka kaasa

välja,

suusaspordi süsteem. Samm sammult

tulnud

olid tõusnud maailmaklassi meie

loodud

suu-

satreenerid eesotsas Mati Alaveri
Anatoli

Šmiguniga.

osutusid looduse
kateks

ja

tugevad

ande-

töötahtega ning

poolest.

Oli loodud

suusatajate hooldemeeskond,

kes

oskuslikult omandas koostöös Norra

spetsialistidega
ning

nad

saadud teadmised

tegutsesid professionaal-

selt. Tiitlivõistlustel

juhtus sedagi,

et meie määrdemehed ületasid oma

õpetajaid.

Süsteemi olid kaasatud

teadlased nagu
Gross

professorid

Jüri-Hain

ja

Grossi uurimistööd

Kaljusto.

edukalt

õige

suusatehnika.

pikaajalised

kontaktid

Nüüd

sellest

on

süsteemist alles

Spordibaasid
pole
ja

on

enam see.

jäänud

ja

need mustad

on

õigeks ja

kuid tekitatud

puhtaks kuulutatud,
hüvitamata.

muu

olümpiavõitjad

nende meeskonnad

moraalne

riismed.

alles, kuid kõik

Meie

materiaalne

mis

tingimustel

Jaan Martinson ise

on

Vähist täielikult unustanud

pärast

Ṧmigunperekon-

da 2002. aastal tabanud kannatused

ja jätkab pärast õigeksmõistvaid
kõnepruuki Veerpalu

kohtuotsuseid

dopinguskandaali teemal.
Peaks nagu rohkem austama eesti

kahju

rahva

kes

on

mehe nime. Rõhutan veel kord, et

Polegi selge,

keda

spordikangelaseks

juriidilisest

haritusest

saanud

meie

jääb

vastutusele saaks võtta. Meie spor-

sensatsioone

väljamõtlevatel spordi-

disündmusi

ajakirjanikel

kõvasti

meedia

kajastav

traagilis-

sportlane

nende

raamatud

kahtlase

maiguga

info

libauudiste levitamises

Julgen väita,

et

päris

on

suur

ja

tõeliste

liialt

suur.

mõju väga

on

Kristjan Palusalust,

sist

ja

teistest. 21.

suusakangelaste

maine

kedagi

tustundeta

just

vastu-

ja ebaprofessionaalsetel

Paul

Keresest, Georg Lurichist, Jaan Talt-

selt tuntuks. Norra suusaässad kui

on

tipp-

kirjutanud suurepärased

head teostust.

kahjustamisel

puudu.

Paavo Kivine kui endine

lugudest midagi asjalikku välja

selgitanud. Pigem vastupidi,
osa

pole

hästi toiminud murdmaasuusatamise

Veerpalu

nõus

tegema intervjuud olümpiakangelasega.

Grossi teadustöö sai rahvusvaheli-

suurimad konkurendid

on tema

on

ja pahelised jõud,

test

Hans

suur-

suurepärasest

Hans

temalt

Oli

raamatu kirjutamist Kristina

huvi tundnud ega nendest

põhialused

ja meie suusatajad omandasid

pealtvaatajate poole pealt.

Hans

selgitasid välja

ökonoomse suusatamise

elama

sponsoritega.

õpilased

poolt väga

ka tohutu

vaimu

Nende

ja

õigeks

ja puhtaks kuulutatud, kuid

kuulsused nii suvel kui ka talvel. Meie

MK-võistluste korraldamise

on

Eestis üldrahvalikeks üritusteks nii

tühjale

kohale lühikese

Juba 1999. aastal,

aadressil kriitilise märkuse kahe-

kurdab,

Veerpaluga.

kohta teabe

Myllylä

pärast.

kuninga

aastal

traditsiooniline vest-

ajakirjanikel.

Kristina esimesi medaleid maailma-

sajandi

suurimate

lood väärivad

Tegijaks

teist soovida kui seda

vaimsusega

sama

ei oskakski
on

kõrge

Paavo Kivine.
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AEGADE SIDE

Kui
Eestimaale
saabus

Taara
Kõigile

on

iseenesestmõistetav,

et tänasel Eestimaal on meie

ajaarvamine seotud Jeesuse
sünniga. Maausulised aga
sellega nõus ei ole,
see

teadmine

on

sest

algselt

raiutud meie väikese rahva
teadvusesse ristirüütlite tule

ja mõõga, surmaja hirmu
abil! Maausulised arvutavad
Eesti ehk Maavalla vanuseks
oma

kalendri järgi juba 10231

aastat, nagu

on

lugejal

vast

meeles minu kirjutisest
eelmises ajakirjanumbris.

Leho

Männiksoo

Püha saarepuu, mis kahel
korra

on

võtnud vastu

pikselöögi,

et kaitsta

Rahkama saunikumaja.
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Taarausus

on

Seega maa- ja

rõhk Muinas-Eesti maailmamis ristiusus

pildil,

pattude

lunastuse võimalikkuse koh-

ta ütleb

Seepärast –

Väga

realistlik

soovitus nii
tele ka

tagaküljel

olevas tühimikus

mõtle

Eestimaa püha

ja ettenägelik

mulda.

kui rahvas-

valitsejatele

kaasajal patust pääsemiseks.

Paraku ei tea
millest

ja

täpselt kunagi

me

ette,

kus võivad tekkida viha

või suurvalitsemisiha!

vaen

ripats Tõlet, mis

sisaldas

et tehtud halba ei saa

hoopis,

olematuks teha!
ette!

FOTO WWW.MAAVALD.EE

Taarausuliste püha

ja

Ajaloost

võib siiskimidagi ka teada saada. Kui

palju
Kui

aga sellest huvitume?

me

aitad iseennast,

sa

aitab sind ka Taar
Ristiusust teame näiteks

paljudesse

raamatutesse raiutud käskude-

keeldude

kaudu

kui Taarast

ja

rohkem

palju

hiitest. Eesti rahva

rahvuse kestmisest rääkida.

hüüdu „Taara, avita!” oleme küll
vast raamatutest
taarausust meil

lugenud,

Taaralaste mõistes

teadmisi

tahte

aga eriti

tänapäeval

kõikide

lähtuvatest usuliikumistest Eesti-

üle valitsema

põhialustes

võib

„Soomeugrilased
käsitanud kui

loodut. Inimene

on

kujundanud

millesttuleneb

metsale, nii
arusaam

–

Selline

ju

ja

siinsele

kirjutisele. Nagu

Soomeugrilased ei ole

olnud mitmeti toeks ka

kirjareadki ajakirjast

mitmed

ja

et kui

karistav

Hiis.

kõrgema

jumal.

sind ka Taar. Taarausus
aluseks

tõekspidamine,

on arenemise

jumalana

ta on vaid

tajutav.”

Taarausus

on

õpetuse

et kõik elav

on

ja

piiritlematu,

tõdemus,

pole seni päästnud
kogu

on

et eestlust

hukkumisest mitte

kangelaste vägiteod,

vaid

rahva murdmatu meelekindlus

ja tarkus „targu

talitada”.

sellest

ja

võttes kätte

Kutse Jüriöö

ja taarausuliste kalendri, tekib

maa-

ülestõusu

tahtmatult küsimusi meie rahva

aastapäeva

saamise kohta

tähistamiseks

meie rahvuse säilimisest läbi aega-

aastast 1936.

de. Vastuse leidmine

on

igaühe

oma

aru-

ajaarvamisest ning
ajaarvamise

muutmise küsimusele
teha.

tänapäevas

Aga

rajamisel peab ikkagi

ning

kodumaa

enam ette arvata.

ongi

ning

vaja

veel

oma

on

hiisi

juba

ju superstaarid!

test Eesti

Lähtudes

oma

Taara või teiste jumaluste kaudu

kust, leiab fakti,
ÜLEMINE PILT:

ka

Otsides fakte lähemast minevi-

õpetas,

ja edenemise tulemus

Taar meie

üksikute

olendi loodut.

aitad iseennast, siis aitab

sa

eestlasi

Kas

olemas

Tema

meil

on

praeguste

osa

esivanemaid austada? Meil

maailma käsitanud kui mingi

„Eestlaste Taar polnud kättemaksev

me

looduse tulevikku

hoidnud meie metsi

tänaseni

päris suur

seetõttu ei tea

siis

teda kummarda-

põlvkondade

et kuidas mina

mets minule.”

on

ma

meie

kõigi

„peajumal”,

pööranud

on

ja loodusvaim,

reegel,

rah-

ka Eestimaal

mõjutab

see uus

loo-

dusest. Meie inimese teadvust
metsad

eluolu

olendi

osa

Kuna

mona.

ei ole maailma

lihtsalt

jumalate

kõrgeim

saaks nimeks panna Mam-

tarkust!

mingi kõrgema

maailma

vusvaheline võim, millele

peituda paljugi

tänapäeval väga vajalikku

tõusnud

ju

on

ei ole. Ometi võiksime muinasusust

usu

usk

organiseerimine.

Tänaseks

maal ikka midagigi teada. Muinas-

ongi

tuleviku

tundma ka

minevikku, alles siis võib rahva

et üks

Vabariigis,

peaministri-

Tiit Vähi, müüs

ühe muistsete eestlaste hiie maa-ala
maha

bensiinijaama

ehitamiseks.

Nüüd siis sõeluvad selles
hiies

pühas
eesti

muinasjumaluste

midagi

kunagises

igasugused inimesed,
olemusest

teadmata. Bensiinihindadest

aga küll!
Hiis aga

märgi

on

peale

rahva

ajaloo-

olnud ka tähendus austusest

loodusele

ja

selle hoiule, sest ilma
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selleta poleks inimkonnal, vaatamata
tehnika
enam

ühel

kõrgarengule,

eluks

vajalikku

Looduses

keskkonda.

meie esivanemad

minevi-

on

kauges

ja

aastatuhandeid

Mingil põhjusel

koht

on

looduses muutunud selliseks,

ja

aga sündima ainult siis, kui

erilised kohad, mille

on

kus üles leidnud
hoidnud.

päeval

Taaralane usub homsesse

millega

inimestel tekib eriline suhe. Need

päeva

Taar

et see on tänasest parem. See saab
ma

sellele

on aga

tänagi

paljudele veel teadlikult

või

kaasa aitan. Taara avitab!
Taarausule

arenenud

on omane, et

maailmavaatega

tada ainult ühte jumalat ja selleks

harjunud

muudes usundites

jumalate

elujõud...

see on

end taaralasteks. Viis aastat

pilte

loodud. Austus, mis tekib inimeses

vad, siis ütleb taaralane: „Taara ei ole

taarausuliste ühendus Tallinna Hiis.

ka

määratletav ega

Ametlikult registreeriti

usundis end mää-

mingis

ratlemata,

tunnetuslik. Hiites

on

inimesed ka tervist
endasse looduse

on

parandanud ja

jutav.
aime

jõudu kogunud.

–

on

elusaladuse

katse tuua Eesti

hoopiski

Kui

oma

oli taaralastele antud

kaasa too-

nud

põhjalikke kirjalikke materjale,
najal

taarausuliste

ema

Hilda Liine

dis Madis

lega

Tallinna Hiis, kus

ajaloomaterjalid

Iganõmmele

an-

üle neid hoo-

alles hoidnud tütar. Sealt leiame

ka tõletite

ning

ongi

pilgu

Tänase

alguspäevadele.

toeks

kirjutise

lühikese

ja liikmekaartide kujutised

saame

et Taarausu

öelda,

„Lähtuti arusaamast,
eesmärk

kõrgeim

põhi-

1920.–1930. aastatel.

mõtted sõnastati

on

et rahva

vaimne

ja

kul-

tuuriline iseseisvus. Kuna kultuuri

ja

vaimsuse

peamise

usk, pole

vaimne iseseisvus võima-

aluse moodustab

lik ilma usuta. Taarausu ülesanne
on

seega kaasa

aidata

kultuurilise iseseisvuse

eesti rahva

usk

on

hävinud

ja

see

pajatavad
järgmist:

„Taarausuliste rituaalid
et need

olema kooskõlas moodsa
Rituaalidele

kirjutati

oma

tuleb

taa-

Vabariigi

seaduse, mille alusel

õigus tegutseda

uskudega.

1940. aastaks oli Hiites kokku

kirjaread

taarausuliste rituaalidest

kujundati teadmises,

vastu

võrdselt teiste

umbes 700

liiget. Areng peatus,

kultuuriga.

stsenaariumid.

sest

kee-

nõukogude okupatsioonivõimud

peavad

lustasid taarausuliste

organisatsiooni-

de tegevuse. Nende

juhid

ja järgnes

arreteeriti

asumisele saatmine või

Deklameeriti kindlaid tekste, mis

isegi

vaheldusid

Eestimaal teadaolevalt vaid 15 taara-

lauluga.

kandlemängu

Peamisteks rituaalideks

taarausus

abiellumise,

pühitsemise ning
Hiie

liige

daljoni –
kuldne

või koori-

uue

on

tuua, et meie

Major
baum)

eestvedamisel

aastal

Tallinnas seltskond, kes hu-

vitus Eesti

oma

kogunes

usust

ja

esikohal

mulda.

(Kirsch1925.

nimetas

riigis

uskude suurima

kujutatud

püha

Kustas Utuste

1925. Võrdluseks võiks

jamaausulisi
me-

leek, mida läbib hõbedane

tee. Tõletis on raasuke

et taarausulisi on meil 1047

loendus,

matuserituaal.

tõletit. Sellel

1987. aastal elas

last. Tänaseks aga näitab 2011. aasta

on

liikme

kandis hõbedast

hukkamine.

vene

176 773,

on

mitmesuguste

ja tõusva

arvukusega

õigeusk, õigeusklikke

–

aga luteri usk

langevaga

Ühenduse

108 513.

Hiie Naiskolle

2011. aastal 592 588 kodanikku. Need

liikmekaart

andmed

Ühtegi

usku ei tunnistanud

pärinevad Vikipeediast.

1938.

Headus kasvatab
headust

saavu-

tamisele. Arvati, et eesti

eluga

Hiis

tähendab

1933. aastal võttis Eesti

siduda!

minu käes olevad

Praegu
kohtu-

me,

heidame

jõuda ja

oma

1936.

Pühajõe

Seega

arutleda, et öeldus kätketud tõdedeni
need

juulil

„hiis” loodusliku hiie kõrval ka

haaravuses,

Vabariigis

on

mille

ja

varsti Kose Hiis.

Riigikogu

rahvusraamatukogus
Iganõmm

sügavaim

ilmaruumi liikumata liikuvu-

26.

see

hiljem,

aastal, asutati Võrumaal

gus, mille üle tasub tasakesi omaette

usk – Taara usk.

Madis

1931. Veel viis aastat

ta-

oli

valitsenud ristiusu ja muude usundite
kõrvale

on

aegade igaveses igavikus.”
Öeldus peitub sügav filosoofiahin-

väljakuulutamine

taarausu

1930, asutati juba Võrumaal esimene

ralaste ühendust.

Möödanikus sorides tekib tunne,
et

hingega

see on

ses, kosmose haaramata

Taarausu sünniloost

Taara

kujutatav.

tundmata tuntud,
Taara

välja

näe-

hiljem,

ei ole inimtekkelised, vaid looduse

ilma

ja teame, millised nad

mõiste, sest

olgu

eestlastele Taara. Kui oleme

nägema

alateadlikult jumaluse kõrgeim

inimene saab tunnis-

ja kuri kurjust

Sada aastat

tagasi

koos Eesti Vaba-

riigi kättevõitmisega pakuti

muinas-

uuesti luua. Kuna rahvausku

usku üldiseks eestlaste usuks. Selle

peeti iganenuks ja kasutuks,

kohaselt ütleb Taara usk, et meie

kujundati välja
liste rituaalid
Taarausu

uued taarausu-

ja

traditsioonid.

õpetuse

aluseks

tõekspidamine, et kogu
on

arenemise

ja

on

elav ilm

edenemise tule-

esivanemad
Kuura

Eestimaale toonud

ja Vesikuura,

needilt

ja

on

Tagapäikese

looduse

suhted

külmunud
maa.

põhinevad

toodud teadmistel. Looduse
saa

ja kestab

omamata, sest looduses leidub
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aga

keegi

sealt

osana

mus, et arenemine sünnib praegu

tulevikus.”

pla-

Inimese

ei

olla ilma mitut jumalat

palju

seotud valdkondi, mis

üksteisega

nõuavad ka eri teadmisi
na

iga

kohta. Mitte nii, nagu

Eesti

valdkon-

praegused

mõtlemise süstematiseerimine.

juba

Need arusaamad saab
taaraliste

Aastal 1930 rajati

Vabariigi ministrid-jumalused,

välja noppida

tõekspidamistest.
Sõjamäe hiis ko-

kes võivad olla täna näiteks kaitse-ja

hale, kus 1343. aasta Jüriöö ülestõusu

juba homme

ajal

juhid,

tervishoiuministeeriumi

millest võib

ju

saada,

aru

aluseks ei ole mitte vastav haritus

Taara

vaja

oli

vausu kohta

teada,

et „viljakuse

andnud inimesele

on

Ahti hoiab

on

ja

jumal
põllu,

rahvusvahelise

hing

on

Põhja-Sammaale.

tagasi Tagapäikese
juhtuda

hinge

ainult siis, kui

jumalate juhtnööride

kaudu

saanud täiuslikuks.”
Taar

on

teadlikult või alateadlikult

kõrgeim mõiste,

veel

jumaluse
elujõud,

sest see on

mida tunnetatakse ühenduses looduse

ja

maailma

endasse

ka

appi,

loodrite
lastele
usku

kõiksusega.

palved

õpetab

ning

on

vaja.

Laiskade

temani ei

ja

Eest-

jõua.

Taar töökust, tarkust ja

lihtsat teadmist, et headus

usus

seoses

siis näha puu-,

ja

kuri

kurjust.

loodusega

võib

järve-, jõe-, kivi- ja

mereinimesi. Looduses

ja

elus leiab

ikka selle, mis teda enesega

igaüks
kõige

reaalset

siis tuleb ta

tegutsemist,

kui abi

kasvatab headust
Selles

Taar nõuab

uskujatelt eelkõige

mõtlemist ja

rohkem seob.

Selles viibimine seob

hingele

ajaloole
ka

skaudiorganisatsiooni

eri maade liikmed.

ja

tekib küsimus, et milleks

vajalikud mingid

on

usundid? Statistika näitab

uskmatute
rahvast

arv

Eestimaal

usud

ju,

et

on

54%

peaksid

nüüd

ja jätkab kasvamist?

Kõik inimesed aga

tähele panema, et nii meil kui ka
on, vaatamata erinevatele aru-

mujal

saamadele

ja seisukohtadele, ikkagi

tuur.

Taara

veel,

et Eesti

see, et

usu

Loodusega ja

kõike, mida

maa- ja

väidavad

üheks hädaks

riigi

eestluse

ideoloogiline

sügavam ajaloolis-

nõrgeneb

rahvusaade. Eriti

meie rahva noorematel
selle aate

ja just seepä-

tunnetus

hoidmisega

on

põlvkondadel

raskusi.

versumis

on

vaim, siis

olemas

peaks

uskudel olema
vaid

mõni

see

ju
ja

sama

tõlgendavad jumalusi

Ega seepärast
minema

ning

kõrgem

kõikidel

vägivaldselt peale

uskuja

pikalt
ja

arusaamu

kättesaamatust kõiksuse tunnetamisest. Meie sihiks oli siiski püüe luua

pilt
usu

tulekust eestlaste teadvusesse!

on

tarvis

Eesti

kam

rausuliste

on

on

sihi saavutamine, seda pikem

tegevuse idee staadium

ideelisem

on

ja

seda

tegevus. Teadus aga

on

seotud taara

Võõra võimu alt taasvabanenud

tahet, mis taotleb sihti. Mida keeru-

Vabariigis registreeriti
ja

Aga taarausulised otsustasid,

et nad teevad need

hiied ise! Viimase kümne aasta jooksul, kui mina olen

kas

ma

on

meilt küsitud ka seda, et

võin seal koduaias või metsas hiie teha? Siis

ma

olen sellistele inimestele ütelnud, et neid hiisi ei

saa

teha! Maausuliste organisatsioonis ei ole selliseid

Taa-

Maausuliste Maavalla

uuenenud koda taas 14. märtsil 1995.

me

loomulikult

mida hakkasid siis pühaks pidama, seda siis hoidma ja
arendama ning välja mõtlema selle asja sisu. Kasvõi
aastaarvu arvestamine on nende

arutleda mei-

See

teadmine hakkaks liikuma,

maa-

usuliste ja taarausuliste vahel peitub hiite mõistes.

ei saa! Nii taarausulised tegidki, et leidsid ühe koha,

arusaamadele

riigi algusega

liikumist hakkasid arendama,

hiisi, mis on ise tehtud. Aga keelata

meie

ei ole veel tegu. Et

oma

siis võtsid nad palju üle põlisest maausust. Vahe

erinevalt.

suruma!

le nii arusaadavast

Kui taarausulised

inimesed

ei pea teistele kallale

oma

Mis on taara- ja maausu vahe?

siin aktiivsem olnud, siis

Taaralased väidavad, et kui uni-

taarausk meie inimestesse sisendab.
teadmine

FOT: URHVEMAN/W.LD

on

paljudel tänastel rahvajuhtidel

puudub
rast

esindajad

Võiks juveelgi

Püha koht on, nagu mainitud, hiis.

annab

selle

ja

põimunud keskkonna- ja põliskul-

tänagi paljudele

aga

meil tamm,

austust avaldanud

sügavat

Muidugi

Vanetooni võtab rikastunud

See saab aga

Eestimaale

meile üldse

luulejumal,
pakub hingele
Äio toob kosutava une.

ba kaudu

on

veed.

sisemist ilu.

on

pärn, jalakas, künnapuu. Sõjamäe

oma

kes

Manalas vastu ja juhib ta

hiiepuud

muusika.

puhtana

vastu,

puud (kuusk, pihlakas, pärn, tamm).
Põhilised

hiies

Uku niisutab emakest

ja lapse.

Vanemuine annab laulu
110

Nii

anastajate

olid kuulutanud. Sinna istutati 5000

rah-

saamegi ajaloolisest kirjasõnast

Maad.

kes selle vallutatud maa Maarjamaaks

erialal

oma

teadmisi omada.

põhjalikke

toidu

ja

ei oleks ministreid

küllap

nii määranud,

Vanejum

võitlust Eestimaa

vaid erakonda kuuluvus.

kogemused

võitlesid eestlased meeleheitlikku

et

asju,

puhul üks selliseid

et nad soovisid leida omale sellise

ajaarvamist alustada. Ja see

on

aja, kus

oma

ka nüüd meie ja

taarausuliste vahe, et nemad arvestavad aega Eesti

Vabariigi sünniga, meie arvestame siis sellega, kui
maa

selle

suure

järve alt vabaks sai, kui Põhja Rootsis

oli Billingeri katastroof. See oli juba üle kümne tuhande aasta tagasi! See

on

meie põhimõtteline vahe

taaraja maausuliste vahel.
Madis

Iganõmm

Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koja

vanem

aastal.
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Friedrich
Wilhelm
Rembert

Berg

von

Krahv Friedrich Wilhelm
Rembert

von

Berg sündis

Liivimaal 15. mail 1794.
aastal Sangaste mõisas.

Jüri Kotšinev

isa

oli

Tema

Friedrich

(1763–1811),
õppis

tollal nimetati

algas

von

Berg

kellele kuulus

mõis. Friedrich

Sangaste

Wilhelm

riiginõunik

Georg

Tartu

Ülikoolis, mida

Derpti Ülikooliks. Kui

1812. aasta sõda

Napoleoni

keisririigiga,

oli Friedrich Wilhelm

lõpukursusel.

Ta jättis

ja

sõitis Vilnosse.

ta

jalgsi (vahepeal

õpingud

sai tal otsa

Kovnosse, kus astus

raha)

junkru auastmes
1812. aasta

Kaluuga jalaväepolku.
augustis

katki

Edasi suundus

ülendati krahv

Berg

alam-

porutšikuks (alamleitnandiks) ning
66
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viidi üle

Tema Keiserliku

Kõrguse

kes võib

juhatada vägesid iseseisvalt.

kaaskonna koosseisu kortermeis-

Mõistus

terteenistusse. Krahv

heaks

Aleksander I

armee

osales

Berg

mis teeb ta

läbirääkijaks.ˮ

Hea teenistuse eest Poolas omistati

sõjakäikudel

Euroopas 1813–1814.

tal kaval,

on

krahv

jori

1831. aastal kindralma-

Bergile

auaste.

1843. aastal omistati krahv

Hea teenistuse eest Poolas
omistati krahv

Bergile

jalaväekindrali

Kindralstaabi kindral-kortermeister.

1831.

Järgneva

aastal kindralmajori auaste.

kahekümne aasta

lõppu

Napoleoni

reisis krahv

kaartide

liikumist. 1820. aastal

läks Berg mõneks

ja

Itaalias

teenis Vene

lises teenistuses Münchenis, Roomas
Talle omistati

ja Napolis.

seisus

riiginõuniku

õukonnatiitel.
krahv
kus

tegeliku

ja kammergeri

1823. aastal

juhtis

vaheliste alade kohta

sõjalise

1852. aastal määrati

von

Berg

liikmeks. Krimmi

Riiginõukogu

ajal (1853–1856)

oli krahv

sõja

Berg väge-

dejuhataja Eestimaa kubermangus ja
korraldas Balti
kindlustuste

mere

kallastel

sõjaliste

rajamist.

1856–1861

oli krahv

Araali

kindralkuberner

sõjan-

vägede ülemjuhataja.

ja

Berg

seal

Soome

paiknevate

1856. aastal

duslikus-topograafilises profiilis.

omistati Bergile Soome suurvürstirii-

1826. aastal sai krahv

gi pärandatav krahvitiitel.

saatkonna nõunik

Vene

Bergist

Türgis. Vene-Türgi

sõja ajal 1828–1829 oli von Berg
2.

armee

juhtis
sid

Vene

kindralkortermeister.

venelaste

vägesid,

Ta

kes kaitse-

piiramistööde tegemist

kindluse all. Samal

Silistria

ajal jätkas

ta sõ-

Aleksander II

ajal.

uuris

Bulgaaria

mägesid

loodeosa

ja

Balkani

Rumeenias.

Krahv

surumise

venelaste

venelaste ka-

ajal pidas

Varssavi

just krahv

esindajana

Berg

läbirääkimisi

Poola

parlamendi kaitsjatega ja

vutas

selle,

Üks

et

Krahv

Karl Toll

poolakad

tuse

alistusid.

kindraladjutant

kirjutas Bergist järgmist:

„ Suurepärane
kindral,

asehaldur

kortermeisterteenis-

temast võib saada tule-

Bergist

ohvitser;

pisut tuulepäine,

suurepäraste omadustega inimene,

Bergile

kindralfeldmarssali auastme.
Krahv

Berg

teenis

välja kõik Vene
aurahad.

keisririigi kõrgemad

Berg

oli keiser Nikolai nimelise Kindralstaabi Akadeemia
Suri krahv
Peterburis 18.

aupresident.

Berg

80. eluaastal

jaanuaril

1874. Krahv

Friedrich Wilhelm Rembert

von

Berg

maetud Liivimaal Kartenhofi

on

rüütlimõisas
nev

(tänapäeval

Lätis

paik-

Beļava mõis).

Krahv Friedrich Wilhelm Rembert

Leopoldine Cigognal

kuid

aasta

senaator. 1866. aastal omistas

haridust, tegus, otsustusvõimeline

on

seal

1863. aasta oktoobris sai krahv

von

ning hiilgavat

ja

Berg juhtis 1863.–1864.

vikus kindralstaabi ülem; omab head

vaprust üles näidanud

Bergist

Poola ülestõusu mahasurumist.

saa-

teine tuntud Liivimaa rüü-

telkonda kuulunud

Kuningriigi

paiknevate vägede ülemjuhataja.

ülestõusu maha-

ajal 1830–1831.

vallutamise

kroonimispidustuste

keiser Aleksander II krahv

Berg juhatas

ristuskorpust Poola

See toimus

1863. aasta maikuust sai

Poola

jalis-topograafilisi kaardistamisi ning

FOT: WIKPEDA

Austria

Berg

vaatlejana.

Berg Kaspias ekspeditsiooni,

kogus materjale Kaspia ja

mere

1849. aastal oli krahv

keisri lähikonnas Venemaa

ajaks sõjaväest erru

keisririigi diplomaati-

kogu

kubermangude järgi.

Berg Euroopas

ringi ning jälgis salaagendina
karbonaaride

sõja

vastase

jooksul

koostati tema juhtimise all Venemaa

sõjalis-topograafiliste
Pärast

Bergile

temast sai

ja

auaste

Bergil ja

ning krahv
tavi

pojad

kellele

tema naisel krahvinna

lapsendas

Alexandri

pärandas

ei olnud

oma venna

lapsi
Gus-

ja Friedrichi,

krahvitiitli.
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Oma ajastu
superstaar,
Beethoveni ja
muusa

Wilhelmine

-

Wagneri

Schröder-Devrient.
JOSEPH BEGAS'I

ARL

1848.
MAAL

Wilhelmine

Schröder-Devrient
patu jumalanna

oli mässumeelne revolut-

19. sajandi keskel saabus keerulisi teid pidi
Eestisse elama üks Euroopa põnevamaid
naisi. Ta oli

oma

ajastu superstaar, keda

jumaldasid kroonitud pead, keda maalisid
kuulsad kunstnikud ning keda pidasid

oma

muusaks nii Beethoven kui ka Wagner.

Mart Sander

68
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Ta

erootilise kirjanduse kullafondi

kaadidel

jutas

oma

ja

tõi neil ohvriks

jäänud ajalukku

ELU

kui

tä-

kirjanik,

– kir-

just Eestis.

See naine oli Wilhelmine Schrö-

see

on ta

ta aga

der-Devrient,
kuulsam

oma

laulja,

põlvkonna kõige

kelle tee viis Euroo-

kelle ainsaks jäänud

autobiograafilist

pa

romaani veel ka 21.

sajandil paljudes

kaudu Dresdeni revolutsiooni barri-

keeltes

tiraažides

kaadidele, ning tõi sealt edasi Loodi

ja

suurtes

antakse. Selle romaani

&

Ehkki

karjääri.

naine valitses ooperilavasid,
naseks

šokeeriva teose, mis kuulub maailma

sionäär, kes võitles barri-

–

välja

mahuka

ja

ooperilavade ja kuningakodade

mõisa, kus

temast sai

mõisaproua

Bock, keda külarahvas hellita-

von

Aastal 1795 saabus Tallinna Ma-

tegi.

valt „Laulu-Kadriksˮ kutsus. Kuid

dame

kes võis arvata, et

trupi lauljate nimekirjas

käe

mõisaproua

all sündis teos, mis

pidanud

on vastu

sajandite tuleproovile.

Tilly ooperitrupp Saksamaalt;

peakangelanna

ema

oli

ooperitrupp

„Ühe primadonna

kaduda

memuaaridˮ ilmus

kahes köites, vastavalt aastatel

otsustas seetõttu

ja

1875. Seda

saksakeelse

peetakse

erootilise

kirjanduse

seks

tihti ka maailma erootika

ning

üheks oluliseks

üheks

tippteo-

jutatud

raamatut

–

Tallinna Kanuti

populaarseid

– sujuvalt ja

võib tõesti lahter-

ning

teine

palju

siin

ei ole kaotanud

pornograafilisest

kirjeldab

grammigi

šokiväärtusest:

nooruspäe-

autor oma

Jean

kirjeldavad

pool

lesbilisi

grupiorgiaid,

vaid ka

sodoomiat, skatoloogiat, nekrofiiliat

ja vampirismi. Peategelaseks
noor, tõusev

ikka

Kui raamatu esimene

poolest

tema

hinnatud

osa

tundub

üsna reaalne

juba fantaasiakirjanduseks,
Markii de

isegi

Sade’i kurikuulsatele teostele.

ning

selle

sümboliks

eluajal „metsikuks

17-aastasena aga
Mozarti

si läks kõik

nende suhted loominguliseks

alguse sai

Karl

Siit eda-

19-aastane

ülesmäge.

populaarse näitleja

Devrientiga, ning kuigi

aasta

mis

paar viie

ka ainus
rele

saadud nime

oma

ajal nägi

Wagner

noort

lavani-

tulevasele

primadonna,

suu-

kõigutanud.
Wagner
ga

on oma

suhteid

kirjeldades väga

pidevalt,

lauljannat

der-Devrienti

kustu-

on

See aga nende koostööd ei

16-aastane

heliloojale

kes

avalikult kõrvakiilu

heliloojale

andnud.

pärast lahutas, jättis lauljanna

abieluga

jättis

kontaktid.

saavutas Pamina

Beethoveni „Fidelioˮ nimirollis. See

tegelikult – ning

ning neid ei varjutanud lihalikud

alus-

sopran

ooperis „Võluflöötˮ

abiellus

Richard

Mis siis toimus

ilmale

Hamburgis

tunnustuse.

suure

meks. Just sel

geeniuseksˮ?
Kuidas kõik

Wagneri enda väitel jäid

kes 6.

draamanäitleja ning

lavakarjääri juba 15-aastaselt;

lauljatar

kirja laulja,

peeti hingestatuse
kutsuti tema

Teiste

Sophie Schröder,

Tulevane kuulus
tas

esimese

pani

suri, lahkus

hiljem kogu Euroopas

detsembril 1804 tõi

rolliga

keda

planeeritud.

truppi jäigi siia tööle.

kellest sai

üldiselt

Kas tõesti

vastu

Tallinna

ise Tallinnast, kuid

hulgas ka noor

seas

– ehkki erakordselt julge ja provokatiivne – siis raamatu teist osa peetakse
mis teeb silmad ette

Tilly jäi

tütre Wilhelmine.

ooperitäht.

sündmustiku

asja-

koondunud)

ootamatult

Tilly

mis

ja prostitutsiooni,

olid

kauemaks kui oli

nes

sohhismi

keskklass

küll ka ise

Kui proua abikaasa, kuulus lavatäht

Madame küll

sadoma-

(kes

Madame

vade lausa uskumatuid seksiseiklusi,
detailselt mitte üks-

Euroopas

ooperitrupi vaimustusega

– ning

osa

toona

jõukam

armastajate truppi

dada erootikažanri alla, siis raamatu

oma

hoones kuul-

uudisteoseid. Tallinnas

aadelkond

kir-

gildi

oopereid ja teisigi
võttis kohalik

elegantse maailmatunnetusega

kosuda.

sid tallinlased esmakordselt Mozarti

Kui

verstapostiks.

romaani esimest köidet

et siin

kaugele provintsi,

majanduslikult

1862

100

Tilly

sattunud

Euroopas

võlgadesse ning
Skandaalne teos

ja

ka meie

vanaema.

et

impulsiks,
saada

just

lauljanna-

Ta rõhutab

aus.

Wilhelmine

nägemine

Schrö-

oli selleks

mis kinnistas temas otsuse
Samas

heliloojaks.

teame,

et

viis välja selleni, et vaikses ja vaguras

matu elamuse

maamõisas, kus mõisaproua Laulu-

Wagner

Kadrina

„Rienziˮ, „Lendav Hollandlaneˮ

ja

da, nimetades teda tuhvlialuseks

„Tannhäuserˮ. Wagner väidab,

et

ja

oma

tormiline

päevi

tippteos,

tema autorile

veetis, sündis

mis

on

andnud

maailmas hüüdnime

Õigupoolest algab

Wilhelmine

Schröder-Devrienti seotus
18.

sajandi lõpust.

lauljatarina
tema ema

Just siia sattus

tema vanaema

Sophie,

Eestiga

kes

ning

ka

lauljannana

alles esimesi lootusrikkaid

samme

ning hiljem kirjutas

lauljanna

naispeaosa ooperites

avalikult

patroniseerida ja

hiljem,

Dresdeni

„patu jumalannaˮ?

juba

aastaid

talle

armastas

tsiteeris

ooperiteatris

lauljanna

mille armunud

kunagi

kui töö neid

lõpuks

kokku viis,

sõna-sõnalt

noor

helilooja

kirja,
talle

saatnud oli. Sellest hoolimata

ei armastanud

Wagneri

Schröder-Devrient

muusikat eriti

eeskujuks Itaalia

(tõstes sageli

ooperi) ning

on

vist

Wagnerit sageli

naeruvääristades

noorpõlve)

Wagneri (eriti

seksuaalset argust. Ka

ei loonud

Wagner

lauljatari

hääle kohta:

et Wilhelmine
on

alanda-

endale illusioone
ta

möönab,

Schröder-Devrient

kohati vokaalselt brutaalne

agressiivne,
pigem

ja

kallutades kaalukausi

draama kui

ooperi kasuks,

eelistades dramaatilisi fraase

pigem
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kui „lauldaˮ. Kuid naisest

„karjudaˮ

sära

kiirgav loominguline
erakordsed

ning

lummasid

näitlejavõimed

heliloojat jäägitult.

mõisaprouana

Eestis

tema

Väidetavalt sai do-

Heinrich

von

härra

Bocki ja tema naise,

von

Bock oli Loodi mõisa-

Sophia

mineerivat ja võimukat naist ihalevast

Auguste von Wrangelli noorem poeg,

Wagnerist ka lauljatari usaldusalune,

kellest sai Liivimaa maanõunik

kellele too teatud

maamarssal. Ka Heinrichi

naudinguga pihtis

avameelseid detaile
armuelust.

Wagneri

nende suhted
neid ei

aktiivsest

oma

enda väitel

vend, õuekohtu aseesimees Woldemar oli sõlminud „muusikaliseˮ

jäid

abielu:

loominguliseks ning
lihalikud kon-

varjutanud

lunud

muusikatka teised heliloo-

jad. Tähelepanuväärne
pühendas

on see, et

oma kuulsa

tänapäeval

tsüklit meeshäälega.

palju ning

gastroleeris

mitte üksnes saksakeelses

maailmas: ta oli oodatud külaline nii

Ühe ring-

Pariisis kui ka Londonis.
reisi

käigus

ning

laulis talle ette viimase

loodud

kohtus ta ka

Goethega
poeemile

„Haldjakuningaˮ. Goethe,

kes oli olnud vaimustuses
emast, tunnistas nüüd

lauljanna

oma

jäägitut

austust ka tütrele.

suuna

lemmiksop-

gravüüridel

suunatud leviva

võitlust olid

noorema

vastu. Kuid mõlemat sidus huvi kir-

neiuna

janduse ning

Pärast kuut

päeva

revolutsiooniväed kaotanud.
tud liberaalid
et vältida

põgenesid Saksamaalt,
ülestõusu

lipsasid politseivõimudel
Dresdeni

vahistati

ning

kuulati üle

selt

olev

tipul

kui

selgus,

salamahti

et

kogu

juba

seiklejast

oli

pillutanud. Näib,

(mõnedel

pidevas

impulsiivne ja ohjeldamatu,
val:

kaasaegsed

kui

suurt kasvu kaunist

koguni lühiajali-

pilgu

ees

mehed

pooldajaid, ning

ning

loogu langesid.

tema

non

grata’na,

otsustas ka

Schröder-Devrient

rolli,

veeres

üle

pidi

laulma Elsa

Euroopa

liberaalseid

Wilhel-

von

aadlimehe Hein-

Bockiga, kes

lauljannast
mees.

pärit

Oma

hiilgav karjäär

oli. Elu viis ta

14 aastat

kirjades

oli 45-aastasest
noorem

ei hoia
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von

Riiga

vend
koli-

kujutada,

milline

Euroopa pealinnades,

salongides ja buduaarides publikut ja
mehi hullutanud lavatähele leida end

kolkamõisas, kuhu ei mahtunud ära
tema kodumaalt kaasa

väärtuslik mööbel
teiste

hulgas

ja kunstiteosed,

ka Berliini õuekunst-

Joseph Begasi

paraadportree,

hetult
mis

enne

toodud

maalitud

mis valmis

rustasid. Täna

reprodutseerituna

armastust

Thüringe-

ehk

mis anti

ka

Selle

Ida- Saksa

sajandal surma-aastapäeval.
Õnneks mahtus ära klaver –

ning leegitsevat

pu-

paikneb teose originaal

Dresdeni Kunstimuuseumis.
leiab

va-

revolutsioonisündmusi,

lauljanna hiilgava karjääri

abikaasat

nis, Gothas, 14. märtsil 1850.

70

vanem

postmargil,

Richard

tulihinge-

nägus

lauljatar

tolle vastu. Abielu sõlmiti

Wagner

proua

kokku kiidusõnu, et ülistada tulevast

reforme nõudva revolutsiooni laine.
oli üks

ja

Loodilt

Võime vaid ette
šokk võis olla

suur

rich

perit„Lohengrinˮ,

suure,

Kerseli mõisa.

niku Carl

1848. aasta kevadel, kui Dresdeni
oo-

elasid härra

abikaasaga

Saksamaalt, kus tema

kokku Eestist

Wagneri

näljas

sid, tõi sõit paari Eestisse, Loodi ehk

mine Schröder-Devrient lahkuda

korraga purunenud

milles Wilhelmine

koos

isegi

Eesti kolkamõisa

valmistati ette

lemmiksopran.

Vabanenuna, kuid nüüd persona

Euroopa lavadelt

ooperis

ühes

temaga tõusis barrikaadidele ka

naist, kelle

limatult lõõmama lahvatav tuli
kelle

ideede

nagu la-

hõõgus kontrol-

meeleheitlikus

Esialgu

tulihingelisemaid revolutsiooniliste

iseloomustavad teda

väärika väliskesta all

püsivaid

kõikemuutva armastuse järele.

Richard Wagner oli üks

temperamentne

daam oli abielude sõlmimisel niisama

seksuaal-

inimsuhteid kui ka emotsionaalselt

Valka lähistel, kuid kui

naise varanduse laiali
et

Küps

kõike muud kui

armuasjus

Bock Trikata rüütelkonnamõisas

pärast

mees

– ja ilmselt ka

toimuva vastu.

nii võimetu looma

aegselt

see

lauljanna

aasta

muusika

selt aktiivsed natuurid, oli ta ühe-

vangistuses).

ohvitserDavid Oskarvon Döringiga,
kuid lahutas temast

venestamispoliitika

kogenematu. Nagu paljud

käest, kuid

Mässumeelne staar

andmetel aga viibis

liidri, kelle põhitegevus oli

diiva oli

juhtidega

ooperi primadonnal

ei õnnestunud.

abikaasaks balti aadli konservatiivse

magamistoas

vanglat ning repressioone.

koos

Wagner

Lugema-

Pärast vallalisi aastaid abiellus
kuulsuse

oma

Schröder-Devrient

ran.

Schröder-Devrient

ooperiprimadonna

ühes temaga tõusis

–

seostame seda

Sophia.

Wilhelmine

barrikaadidele ka tema

–

abiel-

lisemaid revolutsiooniliste ideede

pooldajaid, ning

ehkki

Inglise helilooja

siooniline

just

laulutsükli

tütar

Huvitaval kombel valis revolut-

„Dichterliebeˮ Robert Schumann

oma

ja

la

Stackel-

von

bergide aadlipere järeltulijaga

Wilhelmine Schröder-Devrientile

talle

tema naiseks oli Johann

Trobe’i, Tartus elava

taktid.

kirjutasid

ja

vanem

oligi lauljannale

välja lauljatari

see

ainsaks kokku-

puutepunktiks

kadunud

ga. Publikuks olid

kajas

märgati,

hakkasid liikuma

ja teenijad.

võimas hääl ka mõisa

ra

õuele, mis teeniski prouale talurahva
hüüdnime

hulgas

Kord olevat

lauljatar

lausunud:

saproua

pärast üht sellist

olnud

ühes

primadonna

kutsub mõi-

Jaan

vanaks

kirjas

oma

on

Abja

kord Robert

tegi,

ja

Clara Schumannile
korraldas. Maits-

nud

suppi, hüppas

ta

üles

ning keelas külalistel

korraga

toolist

leent maits-

astus ta seinale

loorberipärja juurde,

riputatud

mille

austajad

versta

(kus „Tannhäuserˮ
aastal

iganes

vahetust

On teada, et Eestis andis Wilhelmine Schröder-Devrient siiski kontTartu Ülikooli saalis

Ülikoolilinnana

ning

mõi-

valitses Tartus

teatrikeeld; pole kahjuks andmeid

sees

Lauljanna päästis

kaugusele

läbimärgades

pidi

Laatre

üm-

ennast

aga üheksa

rongijaama

riietes sõitma.

kelledest

sõpradega,

oma

üks truumaid

oligi pianist

Schumann

andnud).

ning vajas „taevalikkuse vürtsiˮ.

traagiliselt lõppeda.

1853).

lehe

oli tema meelest tulnud

oli esietendunud

juhtus

mis tõesti

äpardus,

Lauljanna pidas regulaarselt kirja-

tal Tartu

ning asetas supitirinasse, teatades,

ka

kiirelt jõkke hüpates,

talle olid saatnud, tõmbas sealt ühe

–

kes

peal lumelobjaka

ber läinud.

juhtum

piduliku õhtusöögi

sates.

Seega –

külast läbi sõites olla kaarik

Masa silla

ei ole üldse

Dresdenist, kus Schröder- Devrient

serte

aga teame, ei

me

versiooni kohaselt

oleks võinud

lemmik, pean siin

tähendatud

Jungi

põgenemisel

Ta ohkab kibedalt:

ise süüa

fantaasia: üles

mage

Nagu
tõsi.

see

Ärkamisaegse muusika-uurija

suren!ˮ

urkas tanguputru keetma!ˮ See, et

puljong

elusana keldriseina

mitte Wilhelmine Schröder-Devrient.

ma

„Mina, Euroopa

et

–

„Mul peab olema minu

härrastemaja

Seejärel

hullem

müürinud.

et mõisahär-

jutud,

abikaasa mõrvanud, või

puhkenud ja

öökullipesaks.

ta.

oma

mõisas kummitab, ei ole kindlasti

maailm, muidu
Loodi

on

veelgi

„Laulu-Kadriˮ.

musitseerimist nutma

et keldris on üks võlvialune

tuba värskelt kinni müüritud. Külas

parimal juhul

naabermõisate aadlikud
Ilmselt

maailma-

ise oli

(kes
Ülikooli

aas-

saalis kontserdi

Võib arvata, et Loodile ei

liikunud post nii kiirelt kui
linnadesse

suur-

seetõttu võis

ning

koha täielik eraldatus

ja

just

primadonna

mälestuste maailma

endiselt trotslik ning

enesekindel,

plaaniks lahkuda Euroopast

võttis

ning alustada uut elu Ameerikas.

masendav

üksluisus saada tõukeks sellele, et

kirjanduslike

otsustas

Kibestunud lauljanna,

Clara

1844.

On

põgeneda.

Muu

dunud,

seas

oli

Jung kindlalt

rient oli eestlanna. Ta

argumenteerib:

võimalik,

et skandaalseid memuaare

selle kohta, et Schröder-Devrient

alustas ta

juba

vanaema

on

oleks üles astunud Tallinna teatris

Loodi oli viimane koht, kus tal oli

olnud, ja

teenrid olid

võimalik need

eestlased.ˮ

Trikate mõisas, kuid

lõpetada.

veen-

et Wilhelmine Schröder-Dev-

„Wilhelmine Schröderi vanaisa ja
Tallinnas teatriteenrid

(Olewik

selt ei olnud

Jung

nr

enamasti

ju

27, 1893). Ilm-

kursis Mme

Tilly

Põgenemine Loodilt

trupi isikkoosseisuga –

Siiski osutus eksiil

Wilhelmine vanaema, proua Heinze

provintsikolkas

taltsutamatule diivale ülejõu käivaks

ning
vad

1858. aasta talvel, vaid

aastapäe-

pärast Loodile kolimist,

ta sealt lahkuda. Ei ole
tema lahkumise

võimalik,

et ta

seda

mehe eest. Siin valab
kohalik

täpselt

üksikasjad,

tegi

on

oma

asjale valgust
lasknud

ülestõusmispühade-eelsel
sõidutada

just

kogu teenijarahvas

Tagasi jõudnud
et proua on

lisaks nimesid

Zeibig) ja

Bürger,

tema

ajal

kandis

Keilholz

Bürgeri (näitleja ja näitekirjanik,
trupi

Tallinna koosseisus ei

etnilisest taustast

lugu

on

ja

vanaisa Gottfried

midagi,

unustanud.

kes

figureeri)
mille

Pigem

aja-

võtab ta

väljendit „teatriteenerˮ (võrdluseks

legend:

rongijaama
kui

teada

kuid

salaja ka

Väidetavalt olla proua
end

otsustas

erinevate abielude

(kes

või teadis ta

sel

õhtul

ajal,

kirikus oli.

toatüdrukud leidsid,

kadunud; veidi

hiljem

aga

„kunstiteenerˮ) liiga

sõna-sõnalt.

Laatrest läks Wilhelmine

Schrö-

der-Devrienti sõit Riia kaudu Dresdenisse. Kohe võttis ta ühendust Clara

Schumanniga,
abil

oma suur

et korraldada

tema

comeback. Pianist laitis
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mõtte ettevaatlikult, kuid resoluutselt

sajandi keskel veel ravimatu ning

maha. Endine

hauda

enam

ei olnud

primadonna

esimeses nooruses;

kunagine

õitsev välimus oli kadunud.
võimas hääl, mille ülemine
oli hakanud streikima

ooperi
enam

Leipzigis

Kuni aastani

register

kaugeltki

„606ˮ),

Kibestunud

sellega

lauljanna,

ning enesekindel,

lahkuda

Euroopast ning

kirg-

suudeti süüfilise

(tuntud

kui

sümptomeid

maskeerida

ja

leevendada, kuid mitte ravida. Laul-

jannat

ravis tema

pikaaegne sõber,

„Ühe

doktor Carl Gustav Carus.

menu.

endiselt trots-

võttis

teisi

1909, mil Paul Ehrlich

elavhõbedaraviga küll

1859. aasta 6. märtsil

oodatud

ja

leiutas ravimi Salvarsan

siiski toimus, kuid ilmselt

ei kaasnenud

kunstnikke

likku eluviisi armastavaid natuure.

endine. On teada, et vähemalt

üks kontsert

lik

Ka

Dresdeni

juba

aastatel, ei olnud

paljusid

heliloojaid,

viis

kuulsaid muusikuid,

memuaaridˮ

lauljanna

plaaniks

kirjades,

alustada uut

oma

elu Ameerikas.

mida fiktiivne autor läkitab

arstile.

1860. aasta 26.
enne oma

proua
na

ongi

von

10.

jaanuaril,

veidi
suri

pulma-aastapäeva,

Bock, Euroopa primadon-

number üks, Saksamaal

Coburgis,

õe käte vahel, kes tema eest

oma

viimastel kuudel

hoolitses. Uudis

surmast oli

ooperitähe

esilehekülgedel. Leiti,
jääb

romaan

et

ajalehtede
lauljannast

maha tühi koht, mida ei suuda

täita keegi.

Kuid

primadonna

tervis hakkas

teda alt vedama. Kuu aega

Leipzigi

pärast

kontserti kukkus ta kokku.

Kui uskuda

välja lugeda

vihjeid,

mida võib

memuaaridest

ning

ka

kaasaegsete ülestähendustest,

oli

lauljanna

oma

seiklejast playboy

teisest abielust

von

Döringingi-

ga saanud kaasa saatusliku

kingi-

tuse: süüfilise.

oli

See

haigus

19.

Kuid

primadonna

seiklused alles
Wilhelmine

algasid

Schröder-Devrienti-

le omistatud

memuaarid

ilmusid

esmakordselt Altonas aastal

väljaandjaks August Prinz,

1862,

kes oli

tiitellehele märkinud eksitavad andmed

– väljaandmise

linnaks näiteks

„Bostonˮ, kirjastajaks aga „Reginald
Chesterfieldˮ. Ehkki esimene trükk ei
nimetanud autorit, hakkas koheselt
levima arvamus, et raamat ei

pärit kellegi

kui

muu

hiljuti

superstaari

sulest. Oli

Devrientiga

alati kaasnenud

nii

suure

geeniuse

ju

saa

olla

surnud

Schröder-

kui ka

ühtaegu
pahelise

seksisõltlase maine. Tema esimene
abikaasa oli temast lahutanud abielurikkumiste tõttu, taotledes
endale viie
dud

abieluaastaga

nelja lapse

Isegi lauljatari
möönavad,

täielik

hooldusõigus.

ametlikud

et ka

(ja saades)
ilmale too-

biograafid

hiljem pidas

Wil-

helmine Schröder-Devrient mitmeid

„kohatult nooriˮ armukesi ning vi-

Uudis ooperitähe surmast ajalehe esiküljel
72
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Lauljatari sajanda surma-aastapäevapuhulvälja

listas demonstratiivselt sellele, mida

antud postmark

temast arvati. Ta nägi oma eksistentsi

ainult läbi kunsti

ning põletas

elu

skandaalsete memuaaride saladus

Schröder-Devrientiga oli alati
kaasnenud ühtaegu nii

jääb

geeniuse

suure

sed veendunud, et vähemalt

kui ka pahelise seksisõltlase maine.
ülevalt heleda

leegiga,

jatari punasest

domineerida. Alandudes

marmorist büst.

ja

elus viktoriaanliku moraali

ma-

dalaimate tabudeni, suutis ta laval

köite autoriks

lauljatar

ole. Esimest,

elegantselt

Verona

ning sügavalt

läbitunne-

Wagner

tatuna naise

pühendas

Wilhelmine

hulga kirjatöid ning,

publikul kogeda ülimat kirgastumist.

võib

Wagner jäi Wilhelmine

Schröder-

portree ehib
Wahnfriedi

Wagneri Bayreuthi

ning

on

Wagneri

laulja,

oma

kunagisest

surmaeelsel

kantud

nägi

suse

meister

öölgi.

tas, siis

mitte Loodi mõi-

Ludwig

portreed – just

Wagner

teistkordselt

essentsi

ning

oskas selle

filigraanselt vaatajani tuua);

samuti

polnud

sas, vaid

see

kummi-

Wagnerite majapidamises.

1898. aastal jõudis lettidele
ni

ingliskeelne tõlge;

metas Guillaume

esimese

romaa-

aastal 1913 toi-

Apollinaire

prantsuskeelse

Wilhelmine

jatari

Kui Wilhelmine

abikaasa Cosima
Sch-

alates

muusast und veel

kusagil

kes intuitiivselt tabas tema

loomingu

päevikusse

mõrust märkusest,

omistatakse

lauljannale –

ehkki

lähevad

pealt

arvamused lahku. Kuid ot-

von

Schröder-Devrient

Carolsfeldi

viimases leidis

Bülowi

ei

vaatenurgast

osa

ka selle koha

nagu

Cosima

lugeda

tõesti

Schröder-Devrienti

varasurnud tenori

norr von

villa

portaali (omalaadses

„triptühhonisˮ
kõrval

naise

kirjutatud

Schröder-Devrientile

tõusta kõrgustesse, mis lubasid tema

Devrientile truuks surmani:

teise, lauspornograafilise

seisab villa saalis laul-

mehi seksuaalselt ära

sageli vajadus
kasutada

mida küttis

ilmselt igavesti lahendama-

ta. Täna on kirjandusajaloola-

on

langetanud ajalugu:

1890. aastatest

märgitud ning

nii

see

Lauljatari

Vähemalt

Verona marmorist büst

surematusele: kui

Wagneri

Malibran, Henriette

on

ilmselt ka

garantiiks

see

Jenny Lind,
Sontag ja

Bayreuthi

19.

villas

vaid nimedena eksisteerivad

trükki

sajandi superstaarid on

jud,

tõlke.

jääb.
tema

Maria
teised

täna veel

varjuku-

elab Wilhelmine Schröder-Dev-

rient raamatulehtedel edasi

Schröder-Devrienti

laul-

on

nimi autorina teose kaanele

vereva

ja

kaasakiskuva naisena.

Korralda

sünnipäev või
ettevõtte üritus
meie
Meie

juures!

nepaali kokad

valmistavad lisaks Hiina

ja India toitudele

ka

Euroopa köögi hõrgutisi,
vähevürtsikast kuni

väga

vürtsikani.

Kuni 45 inimesele.

Toitu saab tellida ka

koju

või kontorisse aadressil

kathmanduhill.ee

Hõrgud Aasia maitsed kesklinna südames
Pärnu

mnt

30

Tallinn

10141

tel +372 6 314 212

info@kathmanduhill.ee

kathmanduhill.ee

või helistades

6 314 212

www.facebook.com/Kathmanduhill/
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KUNST

Kunstnik

Enn Põldroos 85
74
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HAMMUSTAB

SÕRME

DIGIMAALING

2016.

650 X

PUNKT

445 MM.

pildid,

DIGIMAALING

aga ka tekstid. Mis neil vahet!

Kunstnik Enn Põldroos tähistas 85. sünni-

See kõik

päeva Tallinna Vabaduse galeriis toimunud

ei kustu lootus, et

isiknäitusega „Pea käib ringi”, kus esitleti ka

võivad nad ka ehk teed näidata.

tema viimast raamatut

„Circletown”. Oma

näituse ja raamatu kohta

on

kunstnik teinud

paneb

pea

ringi

käima, kuid

parimatel

hetketel

digitaalset graafikalauda,

nimetades

pilte digimaalinguteks.

772 X

Ennast

olen nimetanud aga alati maalikunst-

Samas aga

„käsitsi“ töötades.

fotode

ja

tsitaatide lisamist

ei tea, mida veel. Loodan, et ka

uusi mõttekäike.
Nende
ka

piltidega

kuulub ühte ritta

üheaegselt publiku

ette astuv

das, tundes ka kohe

ka võimaldab seda, kuid võimaldab

teoks

rohkematki.

tuvad meis

nägemiskillud

kuidas

seostuvad

poole jääva maailmaga.

välja-

Nii sünnivad

Digilaud

võimaldab kiirelt ta-

bada käest libisevaid

kujutluspilte.

(tihti

töödest) –

minu enda varasematest

ja

täp-

värvi- ja struktuurivalikues,

nõudlikkusega, nagu pintsel
maalides. Õnneks tänapäeva tehni-

uurijahuvi,

need

suuremat

rida sündmusi iseen-

„Olen

käes

–

raamat Circeltown. Selles

püüdnud

fiksee-

pakub küllaga kujundus-

võimalusi, mis poleks saavutatavad

nikuks. See tähendab, et suhtun kuvari töötamisse samasuguse maalilise

AUTORI FOTOD

447 MM.

sust

Olen kasutanud suureformaadilist

oma

väikese kokkuvõtte.

2016.

kirjeldan

sündmusi, mis tõenäoliselt ei

kunagi,

kuid mille idud

kõigis

endis.

Mida

saa

peime

harilikult ei märka, kuid mis võivad
teha

haiget

nii meile kui ka teistele.
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seisatun vaatama uusimat automu-

delit, näen sellesse kodeeritud Mona
Lisa naeratust.

Küllap

ilma üheta ei saaks

ka

ma

vastupidi,

teisestki täit

maiku suhu. Minevik pole selleks, et

põgeneda,

see on

*

uks

*

tänapäeva.

*

Minu ärkamishetk oli siis, kui
narmendavate

pükstega tudengina

et maalikunst on

mõistsin,

ma

värvidega

kõnelev meedia. Mitte lihtsalt värviliste

piltide tegemine.

ja puhtuse nägemus
maalidel

peitub

Hardumuse

Fra

Angelico

eeskätt tema kor-

dumatus helesinises, Rembrandti
tõe

ja

saladuse

müsteerium tema
Rouault’

sügavates kuldpruunides.

saab elada vaid värvide süm-

kirg

fooniaorkesterlikultrikkas ja jõulises
On värve nagu viiuli-

fortissimo’s.
mäng,
on

Ka

kirjutades

lin, tundes

ma

maa-

kõikidest uutest, mis sest, et edukatest

struk-

kultuuridest suurte maailmamerede

tegelikult

mõnu värvide

ja

tuuride rütmist. Nii sõnad kui ka
nähtavad

kujundid

sünnivad ühest ja

samast katlast.

kallastel. Me istume paksul huumusemis katab

kihil,

nahka. Mulle

Digimaalingutel

minu

on

see

–

on

demokraatlikkust

ja

*

kättesaadavust

Mulle

on kunst

sellest

kipub
Mõtteid kunstist

ja elust

gunud pilguga

narrimütsiga”

Kui mulle tuleb

peale

ega

isu maalida,

silme ette laik Vahemere si-

nist taevast ja ma näen marmorkannelüüride taustal viirastumas kitooni
volte. Ma näen fauni

Rannapungerja

varjumas

mändidesse

ohvritallede steriilset verd
Tallinna vanalinna

tuvust

ja

nad

vanas

valgumas

heas

juurteni (aga

Euroopas.
neid

on

algprintsiip ja

ralduskontor.

Sellisel

sõnalis-lingvistilist
seda

pole

&

ELU

väljumine

ma

paremini

ja kuhu

mis

ma

ise

väljuda selleks,

näha

ning

et

siis sel-

uuesti siseneda? Sest

kusagil mujal

ti olnud võõras,

ma

olla ka ei taha.
on

mulle ala-

respekteerin,

imetlen, olen lennanud lennukiga
siia-sinna, kuid hoian distantsi. Ja vist
veidi

pelgan.

laienemine

hävinguni ja
oma

Ma arvan, et maailma

on

jõudnud

tunnen

identiteedi-

vajadust piirata

areaali.

*

*

*

palju
pean

vaimsuse oluliseks
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ikka natuke

see

See, mis kuulub minevikku,

jaoks

on

minu

vastuvaidlematult ka tükike

kaasaegsest maailmapildist.

Kui

ÜHENDATUD

DIGIMAALING

2016. 650

X

570 MM.

on

selle

suhtekor-

logos’el pole
vastet, nagu

ka Sõnal, mis

*

Globaalsusekultus

Ula-

tunnuseks, selles suhtes erineb
76

2016.

517 X 729 MM.

logos’ena maailma,

vahele.

hargnevad igas suunas)

euroopaliku

ning

paeseintele – just

pubiukse ja reklaamplakati
Ma olen

*

paraku kuulun. Või

elulooraamatust

peeni

DIGIMAALING

maailma

meeldib.

üle pea kasvama

kõrvalt

mu

värv

roosatavat

paika pandud maailmast,

Enn Põldroosi 2003 ilmunud

kerkib

TRIIO

põrinat,

Tõelises maalikunstis loob

tiražeeritavad, mis lisab

inimestele.“

„Mees

räppi.

šamaanitrummide

jaoks

veel üks raamatutega ühine võlu
nad

Europe

on

evangelist

Johannese kinnitusel kehastus lihaks.
Nii

pole ümberjutustatavat

vastet ka

kunagi värve, pigem
koosmõjusid.

Matisse’i bakhanaalsel värvirõõmul,

na

milles ometi

ja lõpuks

tajun kõrgeimat tõdeja

kontsentreeritud

maailmakogemust.

sellesse

mõjutan

ikka neidsamu

Ma lülitun ise osakese-

koosmõjude ringmängu

ei

oskagi öelda, kas

mina

värve või nemad mind.

* *

*

*

–

see on

antival-

valguse ja

guse vaheline võitlustanner, sõnad,
mis öeldud vaikimise

ja

ütlemise

vahel. Nimelt siin toimuvad

kõige
*

luukumerusest.

pinda pungitavast
Poolvari

*

huvitavamad

ja

värviga

tähendusrik-

kamad metamorfoosid Just

see

oli vanade meistrite maalidel
Mitu

puud peab olema,

et oleks mets?

Ammuste

aegade

mõistsid,

Üks

vari, vaid neid lahutav, pinnakona-

värv

pole

värv. Teine värv

peab

olema vähemalt meie silmades. See
teine loob aluse võrdluseks, loob nullmillest alustame

punkti,

silma hakanud

jalutuskäiku

värvini.

uue

Tubli

Eesti maaõun võib Kihnu nooriku

punasetriibulise

seeliku rüpes

rohetava vissina, või

hoopis

mõjuda

isuärata-

et tähtis

suured meistrid

Mitu värvi peab olema, et oleks maal?

hüplev ja komistav,

jõudu

kaotav

kohe-kohe

poolvari.

eraldab erinevaid maailmu

–

voogavat ja püsivat, valgust ja varju.

Otsevalgus jutustab

meile

selle aust

ja

võõbatud

vamal. Pinda mööda libisev poolvari

ei

peitu

eales temas endas, vaid tema

koosmõjus kõigega,
kaaslaseks
meile mällu

on

mida saatus talle

andnud

istutatud).

(või

mis

on

Ma ei maali

matab värvid

pärlhallilt

müsteeriume ongi see, et jälkus ja
koledus võivad osutuda iluks.

eseme

Ta ei huvitu sellest, mis

Värvi väärtus

Kunsti üks suuremaid

uhkusest.

valt kuldsena, kui ta kukub roheliseks

aiapingile.

süvenenumalt.

Rannaäärne

säbarlainetus, mis poolsaari ja lahti

pealispinnast,

kõige

pole otsevalgus ega

rustel

piirates

töötatud

ala
läbi
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peitub sügavärelevasse

Uinuvas

varjus

aga kuulutab

selitatud rännusõnumit eilne

oma

valgus,

vinasse, kuid avab meile kõige loodu

mis, peegeldunud toaseintelt ja inim-

sisemise arhitektoonika. Me

nägudelt,

saame

aimu naha all tukslevatest soontest,

on

haaranud

kõikjalt

Ta

kaotanud

mingi varjundi.

on

kaasa
oma

Ajakiri

juba6 0

“Kultuur ja Elu”

aastat

tõe

jälil

telli ajakiri koju
interneti teel

–

Eesti Posti e-teeninduskeskusest

www.post.ee
või Eesti Posti sidejaoskondades

14 €aastakäik
(4 numbrit)

tellimisindeks
78166
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jõu ja näo,
sega

kuid rikastunud

kogemu-

olemasolevast.

kõigest

äratab meis

Otsevalgus

epikuur-

lase, poolvari filosoofi, vari müstiku.

*

* *

Mulle meeldib vaadelda

inimesi.

Minu

ikka ini-

piltidel

on

peamiselt

mesed, äärmisel juhul midagi sellist,
mis

on

väljunud

inimestest

ja

võib

sinna uuesti siseneda.
meeldetuubitud

Päheõpitud tõed,
näod ei vääri
osutub tõeks
on

jäädvustamist,

tihti

UNESKÕNDIJAD DIGIMAALING 2017.

477 X 712 MM.

mida mälu

põgus mulje,

omal seletamatul kombel õilsaks
Kui maalin, siis toe-

laagerdanud.
kildudele,

ma

lammutan neid

peenemaks pudiks ja

Tihti osutub

vekitud

kuhugi mälusügavusse

tun

tõeks põgus mulje,

veelgi

teistpidi

panen

mida mälu

„Circletown“

omal

on

kokku.

Enn

seletamatul kombel

alateadvusse salvestunud

Kuhugi

muljekildude

laamast

peotäis kilde,

teravaid nurki

sasti kokku sobitatud
haakunud.

ja

pidi

õilsaks laagerdanud.

ilu-

näo liselt

nagi.
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peidus

ilmuvad,

on

kõik

paigas ja

Kombineerimise

misega

siin

midagi

valmis.

ära ei tee. Või

kui, siis natukene. Küll olen aegade
seda podisevat katelt

jooksul õppinud

haldama, meelitama sealt välja purskuma

just

seda, mida

vajan.

tuleb lihtsalt kõvasti tahta.

Selleks
Ja

päris

101 l ei maksa ka olla. Kui „sutsakas“
on

suuremal
tavaliselt ilus

(kuigi

puhastumine

ja väljamõtle-

on

võib

olla).

Kuid

alati ilus. Pelk ilu
lame. Min-

on

lame, pelk jälkus

gil

hetkel saavutavad nad ühinedes

teravuse.

kaenlas,

Nad

on

ripuvad

teineteise

suutmata vabaneda.

See

on

sündmusteskeem, mille järgi tiksub

kogu

meid ümbritsev elu. See

ongi

katarsis. Kui kunst tahab seostuda

eluga, pole temalgi

–

selgeks teha,
kohendada

mis

asja

see

see on

* *

tähtis

riume

ongi

see, et

võivad osutuda

panid

selle

jälkus ja

iluks.

Tegelikult

paika juba

kreeklased, mõeldes

koledus

välja

muistsed
katarsise

peab tegema,

Kunstihuviliste

on

ometi ei suuda
müstee-

te-

vahel vaevumärgatavalt, kuid

mingil õnnetul

hetkel ka silmatorkavalt.

Circletown varjub meis kõigis.
Aastatuhandete jooksul

on

inimkond loonud

iseenda, korjates kildhaaval kokku tohutu
kultuurikogumi ja vormides siis

ennast selle

aegu

lisest usust, et kunst kuulub nende

asjade
ei

hulka, ilma milleta maailm

püsiks

koos.

duvalt vähem

Euroopa

Euroopa,

angelo poleks

ja kaugusi.

et see

ongi

ainus ja arvestatav.
Kui

oleme kaotanud

võime sissepääsuks

või kui meid selles takistatakse, võivad ta-

vabaneda müsti-

oleks tun-

kui Michel-

ühe suhteliselt ahta

loomist”.

ELU

gudele

–

kaduvväike. Kuid

ma

võlvruumi lakke maalinud „Maailma

&

igapäevamõtetele ja

aastatuhandete vaimsetesse ladestustesse

See, mis kutsub esile vapustuse, pole
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Nad

varjundi meie

osa

mõiste. Puhastumine läbi vapustuse.
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annavad

Kuid Ikka ja jälle juhtub, et inimesi surutakse

ja vajalik. Vajalik kelle-

kellelegi.

inimkonnas

Kunsti üks suuremaid

vähemal

meis kõigis.

nägupidi hetkeseisu ja öeldakse,
Ma usun, et kunsti

le? Ei
*

*

ja

siit-sealt. Või oodata

täiendavat „sutsakat“.

määral

peituvad

või

kodumurus, vaid haaravad
* *

et endale

nüüd oli,

ku

nende ku-

–

vaimus. Meie juured pole kinni vaid lokaalses

teist teed.

käinud, siis võib küll käivituda

analüütiline mõtlemine

i te os t u

algimpulsid

podisesid, passitapäevavalgele

e

Ometi

arengu-

mis tõ e

jutletavate sündmuste

sid, millised servad võiksid kokku
riimuda. Kui nad aga

räägib

võimalus te st ,

üksteisesse

nad seal

Küllap

omaette vaikselt

äkki üles

ujub

Põldroosi vastilmu-

nud raamat

gajärjed olla kurvad.
Nagu utoopiatesantiutoopiatestihti, ollakse
selleski kirjatükis kinni
redes. Raamat

juhtub, kui

on

pigem kaasaja

mu-

mõistulugu sellest, mis

me unustame

või oleme sunnitud

unustama.
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DeltaCafé& Bistro
bistroo

Sõna

on

pärit Pariisist ning

viitab väikesele ja tagasihoidlikule

restoranile, mis serveerib mõistliku

hinnaga lihtsaid ja maitsvaid
toite. Meie

soov on

pakkuda

oma

külastajatele tõelist bistroo elamust.

Meie päevamenüü koosneb kodustest ning
maitsvatest

roogadest. Menüüde koostamisel

arvestame oma

maitsekogemustega laiast maailmast,

tervislikkusest ja tasakaalustatud toitumisest, Raini
lembusest Prantsuse köögi vastu ja Allani Itaalia

köögi

armastusest.

Delta Cafe & Bistro
Avatud 9:00

–

16:30

Tel 661 7907
Pärnu mnt 141

Tallinn,

Estonia

www.deltacafe.ee

Restoran

Paradiis

Restoran Paradiis

õdus koht Pärnus

on

Riia mnt ääres, kus kõigil

on

lihtne jääda

iseendaks.
Paradiisi mõnusalt sooja atmosfääri loovad
kaminates praksuvad halud ja sõbralik

ning meeldiv teenindus.
Kaks stiilset saali pakuvad hubast ja samal

ajal elegantset õhkkonda,

mahutades kuni

90 inimest. Privaatüritusteks sobivaim

on

50-kohaline tagasaal.

Villa Eeden
Kui otsite romantilist, hubast, turvalist
mõistliku

ja
hinnatasemega majutust Pärnus,
siis olete õiges kohas.

Villa Eeden asukoht

on

soodne

nii puhkajale kui ärireisil viibijale.

Vanalinn, tähtsamad turismiobjektid ja
kaubandusettevõtted

jäävad

10 minutilise

jalutuskäigu kaugusele.

Supelranna

mõnude nautimiseks

piisab

vaid

mõnekümmne minutilisest jalutuskäigust.

Elada võib kahtmoodi.
Üks on nii, justkui miski pole ime.
Teine, et kõik meid ümbritsev
on

imeline.

Villa Eeden

Restoran Paradiis

Tel 443 6222

Päßnu,

Riia mnt

57/Rähni

Tel 446 4633
9

info@restoranparadiis.ee

info@villaeeden.ee

www.restoranparadiis.ee

www.villaeeden.ee

FB: Restoran-Paradiis

