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likes kompartei mõttetutel koosolekutel
karastuse saanud demagoogilised sõna-

seadjad!

Nn uued

pole osavad meelitajad,

läheb kauplema kohta riigikogusse, aga
ei ilmuta tänumeelt meie esivanemate

kes lubavad magusat ja mannat kõigile

suhtes. Miks peaks enamik eesti inimesi

ja ühtviisi. Ning pigem vaadatakse ikka

vaatama heatahtlikult suhteliselt noort

nende vanade pässide, tuntud telenägu-

naist, kellel

de, komsorgide ja partorgide poole.

elust. Kui labane lõhkumisliberaalsus

Vaadake, mis toimub pealinna volikogus, pool istungisaali

Kes kandideerivad?

midagi, mis ei peakski talle kuuluma. Ta

on

(Brüsselist?)

täis endisi

ükskõik eesti inimeste

on

on

talle vastuvõetavam,

mingu sotsidesse. Lammutagu seal nagu

eesti ja vene ideoloogiatöötajaid. Ja kui

jaksab. Kui

küsida, mida nemad siin teevad, siis tuleb

pereõnne tunda saanud, miks ta arvab, et

kindel veendumust täis vastus: aga

seda polegi üldse kellelgi olemas.

ma

ju

olen kogenud poliitik ja tean, kuidas asjad

ta ise

Valimisteni

on

pole traditsioonilist

parasjagu

aega, sestap

käivad ja kuidas poliitikat teha. Endine

valigem hoolikamalt,

Kas teie oskate öelda, kes peaksid

kompartei ideoloogiatöötaja teistmoodi

kibedalt kahetseda. Venemeelsed ja

tegelikult kandideerima riigikogusse?

ju ei oska. Aga miks inimesed teda vali-

vingerdajad ei tohi Eestit

Automaatne vastus peaks olema: need,

vad, kas inertsist? Aivar Riisalu

Kas seda

kes teavad ja oskavad meie elu paremaks

ere

muuta, et rahval oleks hea.

vali,

pole

soravat esinemist

selle

on

pärast

enam

valitseda.

palju tahetud?

näide.

Meie imeilusa häälega lauluööbik Siiri

Aga neid uusi nägusid rahvas ju ei
sest nemad

on

et mitte

nooruses

pikemalt

harjutanud komso-

molikoosolekutel ega ole ka kõikvõima

Sisask tegi ennast paari päevaga narriks,
kui üritas konservatiivse erakonna abil

Tea Kurvits

kandideerida

peatoimetaja

suure

palga peale riigi-

kokku. Kahju, aga miks ta läheb

saama
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Metsavennalugu. Raplamaa metsad,

AASTAST

1958

rabad ja soosaared

olid II maailmasõja järel varjupaigaks neile, keda ähvardas

vangistus ja küüditamine külmale maale

40

juminda miinilahing.

28.–30.

Siberisse.

–

augustil

okupantide

1941

kiire pagemise tulemuseks oli üks ajaloo ohvriterikkamaid

meretragöödiaid.

43

FOT:EV10.

Valdemārs Veiss

–

Läti Leegioni esimene

Rüütliristikavaler. Tegevus Läti Omavalitsuses
1942–1943.

46

Rahvuslus

okupatsioonijärgses Eestis.

Mart Niklus on Eesti vabadusvõitluse sümbol. Eestis pole

Poleks arvanudki, kui probleemseks võib osutuda

punakurjategijate üle tõsiseltvõetavat kohut mõistetud.

vastus

on

rahvuslane

mõelnud, ja
milapn

küsimusele, kes

päevad.Olnstik,m

4

Laulva revolutsiooni ajal üksnes vahetati värve ja silte.

50
14

Eesti

Vabariigi

100. aastal avati Tallinnas

Maarja-

mäel Kommunismiohvrite Memoriaal. Seinaplaatidele

päevad. Olen aastaid mõelnud, kes, miks ja millal pani
võrdusmärgi sõjameeste ja vabadusvõitlejate vahele. Kas

on

kantud Eesti kodanike nimed, kes pool sajandit kestnud

nõukogude okupatsiooni ajal

hukati või hukkusid

laada-

Hädas mõistuse ja rahvuslusega ehk Edevuse

see

juhtus lauslollusest või kurikavalusest?

kommu53

nistide terrori tulemusena.

„mu isamaa

on

minu arm”. Laulu muutumine ühest

ilusast koorilaulust laulupidude pühaks hümniks.

20

Artur Sirk sai 118.
ta

sellele,

pingutas,

22

sünnipäeval mälestusmärgi, vaatama-

et Eesti riik muinsuskaitseameti kaudu kõvasti

56

et seda takistada.

Kollaboratsioon

–

Pühendagem euroopa kultuuripärandi
tuste kogumisele, säilitamisele

mis teeb koostöö võõrvõimuga mõne

58

inimese jaoks ahvatlevaks?

aasta

mäles-

ja väärtustamisele!

maarjamaalaulik Henrik Visnapuu jõudis tänavu
suveharjal kodumaa mulda, Ingi kõrvale Kloostrimetsa
mändide alla.

27

tumine võiks olla üks sügavama

moodustähendu-

sega tegu EESTI 100 tähistamise

raames.

Vabadusristi Vennaskonna

64

saksa aadlisoost
väekindral krahv

ratsa-

von

Benckendorff.

28

Maimu

Karjamaa-Viiding.

pidanud rajama

33

oma

Olime

elu võõrsil

sõja-

66

teenusel

on

tegutsemas

põgenikena, kellelt oli võimuahnitsemises

hästi aktiivne kogu naisi

võetud kodumaa.

Teenuse Naiste Ühendus

admiral Pitka staabi viimaseid päevi meenutab

Pitka-poiss

72

Heino Jalakas.

–

Gunnar Neeme

–

märkimisväärseim

Austraa-

üks kõige

lias elanud ja töötanud eesti
kunstnik ja kirjanik.
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Mart
Niklus

Kui sind poliitilistel
motiividel korduvalt

represseeritakse, kaob hirm!
vaid

Misjuhtus Rahvusliku Teatajaga?

juttu.

Seda müüdi Raplas Eesti Vabadus-

imperialistlikule idanaabrile,
Mart Niklus (83)

on

Eesti vabadus-ja

pigem
Minu

vastupanuvõitluse sümbol. Selle üle ilmselt
ei vaidle ka tema vastased

–

hambutut, üldsõnalist

kommunistid ja

nende käsilased. Eestis pole punakurjategijate
üle tõsiseltvõetavat kohut mõistetud. Nn

dis,

olevale

vitakse mälestada kõiki

peaks

varem

tituleeriti poliitiliselt ebaküpseks, hiljem aga

GulaG-i, tänapäeva
tabavalt ütleb) non-person.

„vormistati” 16 aastaks

sõjas

Mart

sõja ajal,

külma

mil relvadeks

olid mõte ja sõna. Need

relvad

on

tal

suurepärases

tänaseni. Seda tõestavad
tihedad

sidemed

töökorras

asjaosalise

aatekaaslastega

üle maailma, tema vahe huumor

ja

teeb

pealkirja

riigil

mälestusüritusel. Millised

teie

muljed, mis seal õieti toimus?

Degradatsioon,
märgata juba
räägitud

allakäik.

Seda oli

möödunud aastal: ei

enam

vastupanuvõitlusest

langenud

ühemõtteline

midagi

muud kui

ringi liikusin, märkasin,

hulgas

et Memento

lehte, kirjandust jms oli seal lubatud
levitada küll.
Kui üritus läbi sai, anti Rahvuslikud

mulle

Teatajad

See

tagasi.

„vabastajatele”.

tundub olevat lausa

õieti

kellelegi

ning polnudki
lehte

jagada.

enam

Seekord

siiski ei kästud mul T-särki seljast ära

Näiteks sellesisulisel monumendil

võtta. Möödunud aastal ei meeldinud

Tartus Raadi

korraldajatele

tänab

oma

ajast aega”.
ei soovita

„Tartu linn

pargis

vabastajaid ja kaitsjaid

giga”

teistsuguse

ülikoolilinnas

isegi

punamonumenti

maha

neutraal-

mälestussambaga langenutele
mida siis

veelgi

maast? Avalikkust

tahta Ida-Virukaua lollita-

on

GULAG-i „firmamär-

T-särk, mis kästi väravas mõne

Kui

võtta ega seda asendada

vastu

See kõik ei

välja

vahetada.

panegi

imestama. Ka Tallinna
oli mul kunagi 23.

mind

enam

Hirvepargis

augustil sõnaõigus

ära võetud põhjendusega: „Võõrastele
sõna ei anta!”.

demagoogiliste loosungitega,
on

parandada.

on

puhkavad

Kui aga rahva

juurde „hoiule”.

vastu.

nüüd aga
Käisite tänavu Sinimägede

sisuga.

nostalgia punamonumentide

tud

tugevaks!”.

Sissepääsu juures

laiali minema

Eesti

–

ilmus temalt

värskeid

Eestisse saabunud

käesoleva aasta

all „Mis ei tapa,

Teataja

toimus siis, kui inimesed hakkasid

se

alguses

Mul oli Rahvusliku
numbreid kaasas.

stalinistlik mälestussammas ida poolt

rõõmus meel. Rääkimata sellest, et

uus raamat

aga

kirjandus?

kes võtsidkaasa võetud ajalehed enda

1944. aastal Eestis

pole

Sinimägedes oli otsekui keelatud

mälestus-

neutraalse

Praegune

aga

aga takistasid mind mundrimehed,

võõras mullas” või ka „Saksa-Vene

Niklus alustas vabann

soo-

võitlejate Liidu kokkutulekul, nüüd

langenuid,

Näiteks: „Nendele, kes

monument

dusvõitlust

Kui

Sinimägede

pühendatud

olema

sõduritele”.

Jaanika Kressa

pandi pärg

1944. aastal

neile

sammas

uu-

ka läheduses

punamonumendile.

ja silte. Seetõttu

Eestis (nagu ta ise

nimel

sinimustvalge lindiga

lahingutes

Mart Niklus, keda

ebameeldiv

väga

et eesti rahva

laulva revolutsiooni ajal üksnes vahetati värve
on

oli

jaoks

elab läbi

tehtud

viga juba hilja

Punane

oma

mõtlemisviis

taassündi

nii Vene-

maal kui ka siin. Kommunismi-

ehitajad

nimetasid ennast ümber,

vahetasid värve

ning

istuvad nüüd

juba Europarlamendis.

Memento leht siis kõlbab?
Tundub

küll:

mutruudus
sama

mis

on

või-

enam-vähem

see-

„poliitkorrektsus”.

Mementost

saanud nutu

on

organisatsioon?
nisatsiooni

tänapäevane

Ma

pole

ja

Kas
hala

selle orga-

liige.
KULTUUR

&

ELU

5

Tänapäeva probleemidest

ollakse

ning keegi

irdunud, aina meenutatakse, kuidas

vagunirattad kolksusid, lapsed
ja kui

suur-suur

igatsus.

Ka Tallinna Hirvepargis

nutsid

Tahaksin mementolastelt kü-

polnudki koduigatsust?

„Võõrastele

rehabiliteerituna olin rohkem kui 16

seepärast

ära. Ei muutunud

veel otsekui

tapamajja

küll. Seal

seum.

sõna ei anta!”

tuli

MART NIKLUS

kus võimalik – kuni 30 aastat

kõikjal,

tagasi, suvel

1988

poliitvangistusest

väljusin sovetlikust
ausa

inimesena

ja

ja
Erik Udamist või
saanud mitte
vaid tublid

Kalju

on ka

Eestis veel alles on? Kas keegi
ees

on

Tarto
teie

kunagi ka vabandanud?

Kuigi palju
on oma

vuseks

meid

enam

polegi.

Aastad

õige

aeg möödunud. Aasta-

liste

andke andeks,

et

kubermangu

märgiks:

(1941) ja Enn

kogu
aga

aeg,

on

linnade

selle koht

on

nüüd

kellegi

pole näinud. Kuidas neile ajalugu

vastu.

võimuolijatega harmoonias,

saavad

hästi läbi. Kutsutakse

pidevalt pidulikele

selgitada, kui ümberringitoimub
suur ja pidev

vastuvõttudele

sovetinostalgitsemine?

Sovetinostalgitsemine

E.Remington
Warranted

email:

info@mustpuru.eu

tel 53 457 364

superior

on

to any other

& Sons
pistol

of the kind

www.mustpuru.eu
Ajalooliste

on

inimesi, kes nõukogude okupatsiooni

millegi

REVO L V E R

OÜ
Must Puru
&
ELU

foto all.

kasvanud üles terve põlvkond

ARMY AND NAVY

KULTUUR

ajaloolepituse

mu kodus

Reagani (1911–2004)

Remington s~

6

palju kur-

Ilus kingitus

Nn taasiseseisvunud Eestis

kir-

Elavad

kõigiga

ajalugu. Üks tudeng

„musterpoliitvan-

Neist viimane

kunagi

muu-

noored uuri-

eestlastele nii

vappidega.

Ronald

Parek

et võitleb

eest, mitte

töö teinud, aktiivseks tege-

on

(1938).

jutanud,

vene

aga

viimati

ma

teinud. Kinkis mulle kunstiteose

Permi

Mätikust küll

poliitilised seiklejad,

ge”, näiteks Lagle
Kui palju teid, endisi poliitvange,

näiteks

riigimehed.

Kuid meil

puhta südamega.

oleks aga

tagasi

on

kus

nüüd asutatud

ja vabandas,

venelased

kümneid

on

Kohalikud

vad kodukandi

davaks pudulojuseks. Jäin iseendaks,

ja

vanglas,

kinni istusin,

vii-

hakates represseerijatele vastu alati

ükski tulnud

pole

vabandama, mõned venelased

põhjendusega:

Süüdimõis-

tetuna, alates 1991. aastast täielikult

aastat kodumaalt

Eestlastest

sõnaõigus ära võetud

sida, kas GULAG-i poliitvangidel siis

öelda, nagu oleksid

saa

unustatud.

oli mul kunagi 23. augustil

oli küüditatute kodu-

ei

meil lähimineviku poliitvangid täiesti

relvade

reproduktsioonid

seletatav

sellega,

et

„laulva revolutsiooni” ajal

1980. aastate
selt

ilutseti isamaali-

lõpul

löödi lulli. Oota-

ja poliitiliselt

matult

puhkenud

piirduti

üksnes

vabaduseihas

nn

sildi-ja

värvivahetu-

sega – näiteks punalipp vahetati

välja

vastu, seltsimeestest

sinimustvalge
said

korraga prouad ja härrad, miilit-

sast

politsei jne. Mingit kvalitatiivset

muudatust ühiskondliku elu korralduses või

riigivalitsemises kahjuks

ei toimunud.
Teiste
vältel

sõnadega –

aastakümnete

sovetivõimu puna-

kogunenud

sest saastast vabanemiseks ei

nenud

poliitilist, juriidilist ja

Augeiase

tallide

järg-

eetilist

puhastust. Kogu

endine Kremli-meelne nomenklatuur
ümbernimetatud

jäi

edasi, hakkas „eesti

peatselt

kujul

võimule

asja” ajama ning

ühest liidust teise

pürgima.

korda”

ise

läbi elanud, kuid

pole

kellele möödunud

ajalugu

on

tendentslikult või

ühiskonna desovetiseerimise

faktuaalselt

vajadusest...

sündmused

Kogu elu kompartei najal karjääri
nud

puudulikult,

ikka veel amet-

1940.

Mis siis 1940. aastal juhtus?

Ajaloolis-õiguslik hinnang

kommunismi

või punase

Täpselt

postsovetli-

kes olid need 30 isikut, kes

ideoloogia juhtfiguure
kus massimeedias

ja glorifitseerima
Teised Teises

peeritud riigid

isegi

hakatud.

on

oma

takse

(1901–1970) eesmärgi ja tegevuse üle

jagavad trükisõna

SetoKuningri gi päeva raames püstitatud

Moskvas.
Kas tuleb neid isikuid

TartuRahu
Põlistamise

käsitleda

Eesti

Seltsi tegevust

piski

tutvustavas

Et Lääne-Ida

telgis.

ideoloogilises sõjas
luses

isegi seda,

Vabariigi

augustis

1940 Tallinnast Moskvasse reisisid.

delegatsioon

ja

praegu

Alles

seejärel

kvislingitest

1941) ja Johannes Vares-Barbarusega

orienteeruda.

(1890–1946).

lähimineviku kommu-

nismivange ja küüditatuid)

Neil

Kes aga olid

kõigil pidid ju

prantslased

või hiinlased!

Asjatult

on

kuni

omandanud

teaduskraadi

ajaloolased

või

haridusega ajalooõpetajad

kõrg-

on

läbi

teinud kas ümberatesteerimise või

välja

Mul oli Rahvusliku Teataja

ühiskondlikus

sovetiajal mingi

on

värskeid numbreid kaasas.

Sissepääsu juures

aga takistasid

mind mundrimehed, kes võtsid
kaasa võetud ajalehed enda

vahetatud selle ala nooremate

spetsialistide
kehtib

just

vastu. Rõhutan:

meie

noorema

öeldu

ei rää-

postsovetlikus

otsid eesti keele uuematest

sest meid on vähe”.

elus kvalitatiivset muudatust enne,

enam

hinnangut vist mitte millelegi...

sõnaraamatutest

oma

kilplaslikus

on

Millegipärastpole meie ajaloos antud

justiitsmõnitajatega „ühte hoidma,

riigivalitsemises ja

säi-

kaine mõtlemine

minu arvates võimalik

vetiseerimine

Minu arvates ei toimu

alati

ülejäänud?

ka nimed olema,

kindlasti olid nad eestlased, mitte
näiteks

piisa

Tuleks läbi teha kas

– millest samuti
gita.

ajalookäsitei

aastakegi GULAG-i, et

lahti saanud,

eesotsas Johannes Lauristini

taaspuhkenud
või

liksid patriotism

tegelikkuses

Eestis aga manitse-

vahel

või hoo-

reeturitena?

pidepunkte leida,

või mõni

tänapäeval

isamaapäästjate

(1899–

oku-

õigusevastaselt represseerituid

(tegelikult:

Puudub info näiteks Juliana Telmani

Aldo Kals

kõrgharidusestki.

me

Ikka räägitakse, et Eesti

maailmasõjas

ja petäänidest ammugi
postsovetlikus

heroiseerima

nii! Ei tea

Mart Niklus ja

on

ju tänaseni andmata…

on

aasta

Eestis).

likult hukka mõistetud. Nn teadusliku

õppejõude

kontra-

hoopiski

(näiteks

poole

tei-

tegelasi, sovetiaegset ideoloogiat

ja ajalookäsitlust pole

sajandi

seletatud kas

Olete juba üle 20 aasta kõnelenud

teise

sõnad

–

märksõna
ehk küll

denatsifitseerimine, de-

koloniseerimine, desarmeerimine,

desorganiseerimine…
hoopiski
estofoobia
se

Puuduvad

sellised mõisted nagu

(selle

asemel kasutatak-

praegu üha laialdasemalt sõna

russofoobia), kommunismiehitaja,
GULAG

jt. Moeasjaks

on

muutunud

kõikvõimalikud hämamised

juurde „hoiule”

põlvkonna

deso-

olemas

berütlemised.

ja

ja

üm-

Menetlustoimingud

kohtuotsused

„demokraatlikus

MART NIKLUS

ajaloolaste kohta,

kes

„nõukogude

õigusriigis”

on

mõnigi

kord
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7

2007. aasta

davad. Tõelised

aprillimäratsejate osas)

olnud lausa mõistusevastased.
otsida.

Põhjusi pole vaja kaugelt
Nn laulva revolutsiooni ehk
trallitamise

23.

hakati eesti rahvale

ajal

ajama

se

augusti

põlvkonnad

liidulepingu,

Narva eritsooni

ei tea

sarnasega.
ku

riigikeele ja

soovijaid

likvideeri-

laulsid

nõiajahte, politseiriiki…

Meil

lõpuks usku-

komparteilaste juhti-

1988 „eesti inimesed”

tantsisid ennast vabaks.

ja

non-person vastu. Otsekui õun oleks
oksalt sülle

vaja

langenud!

polevat

sorida minevikus, vaid vaadata

vaja

lähiajaloost midagi

„Kellest või millest?”, küsib praegune

„natsionalistidena”, „äärmuslastena”

ja

ning

misel aastal

aga hakati sildistama

ei tea kellena veel. Polevat

meie

hakkavadki

ma, et endiste

muu

Nõukogude kommunistli-

okupatsiooni pärandi

mise

tõttu ei

tule imestada, kui eestlaste tulevased

Liidu koosseisus,

moodustamise, kahe

aga vaikitak-

teadlikult maha…

sega” Nõukogude
nn

näiteks

Apelli „raudse

läkitajad)

Seesuguse riikliku hoiaku

nn

„täieliku iseseisvu-

suveräänsusega,

1979 Balti

eesriide” taha

poliitilise

aega viitmata puru silma

vabadusvõitlejad ja

rahvuskangelased (sealhulgas

Oleme üle võtnud sovetisüsteemi

tuleb tulevikku!

halvima, segades selle kokku Lääne
halvimaga. Lõputu valetamine ja

Mida oleks tulnud teisiti teha?

Step by

tulnud viivitamatult läbi viia
line

jms Augeiase

Riigireeturid,
käsilased

riigi

vassimine, naiivsus japealiskaudsus

step lollitamise asemel oleks

tallide

Eestit

ja

poliiti-

okupeerinud

kollaboratsionistid

– mitte

„arvamusliidriteks”, „promi-

Lisaksin omalt
mõiste

FOTD: ERAKOGU

küll ühtesid,

Kui

1980. aastate

ja

lõpust

oleks kiiresti

otsustavalt läbi viidud, ega siis

lähiminevikust

pärinev

mõtlemisviis

Kremli-meelsus

ja

punane

võrseid nii

praegusel ajal

oma

sasti ei

Isamaalise ilutsemise

ajaks.

ja poliitilise

lullilöömise eufoorias

kahekümnenda

sajandi lõpul

aeg Moskva-truuduse

õige

jõud-

ja punase

ideoloogia väljajuurimiseks
lastud. Omad vitsad

on

mööda

peksavad! Nagu

Näiteks
Lähimineviku kommuvõi

nismiehitajad

varjamatult

-vastased elemendid
diselt valitsuses,

Eesti

istuvad

Riigikogus

juba Europarlamendis

edasi.

organisatsiooni
selleks,

et

GULAG-i

okupatsioonist

laagermuuseumi

iseseisvuse taastamisest, kommu-

või

Perm-36

nistlike

Nad

valgeks

Eesti Vabariiki

immigrantide ja

–

halba ei

nii edasi need musta

seletamised.

Muidugi kujut-

Kuningriigist ja
Justiitsvägivalda

teisitimõtlejate ja vabadusvõitlejate
kallal, sovetlikke kohtulavastusi,

juba öeldud,

putinistlikust

palju

maha

ees

lömi-

kuigi

Tegelikku vastupanuliikumist
totalitaarrežiimidele
Eestis aga nagu

jää…

poleks

okupeeritud
üldse olnudki:

iseseisvuse taastamine toimunud

ve-

Nüüd pannakse Rahvarindele uusi

retult, hoidsime üksteisel kätest kinni,

mälestuskivikesija tulevased põlved

me

jäävadki uskuma, et me laulsime ja

Praegune

tantsisime ennast vabaks...
8
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olevat ennast vabaks laulnud
massiteave ja

seesugust ideoloogiat

jne.

vähemusest, mitte-

ikka nõnda edasi.

taastajate ja isamaapäästjatena.

Venemaast

ebasea-

kolonistide

eestlastest, mittekodanikest, Petse-

ikka veel

idanaabri

asemel

rimaa asemel Seto

tada nende

ja praegused

siinsed

vene

levad endised

oma suure

valgunud

asemel

keegi

asemel

– õigusevastastest repressioonidest,

aastakümneid vaid

komparteid „seestpoolt

ja

justiitskuritegude

duslike

dissidentidele

soovinud

ees

vabanemise

teenisid mainitud

õõnestada”, „iseseisvust taastada”,
et nn

asemel rää-

en-

kuulutavad ühel häälel, et astusid

komparteisse ja

okupatsiooni

Kremli-meelsed ennast iseseisvuse

tades

argu-

gitakse rasketest aegadest, sovetlikust

Venemaal üha rohkem tuure. Ja ega

Eesti

ja

Mart Niklus

teada, kogub neostalinism tänapäeva

punapärandist vabanemata

või näivaid

mendid aga vaikitakse maha.

Muidugi!

desovetiseerimine alates

veel ühe

pakutakse välja

poolikuid

tõdesid, teised tõed, faktid

ümber

nimetada.

–

poolt juurde

kallutatus ehk tendentslik-

kus. See tähendab, et

nentideks”, „sajandi suurkujudeks”

ja „iseseisvuse taastajateks”

tuure. Kuidas selles

hulluses pidepunkti leida?

puhastus.

oleksid tulnud kohtu alla anda
aga

koguvad

orjatöölaagreid jms

ei

julgeta

nime-

õigete nimedega –

nagu

halatakse selle asemel

vagunirataste kolksumisest,
nutust, karmidest

koduigatsusest

laste

elutingimustest ja

1941.

ja

1949. aasta

„ümberasustamiste” järel.
Arnold Rüütli
tel

1964–1990)

(NLKP liige

auks

on

antud kaks

aasta-

Eesti Vaba-

ajalookäsitlus

riigis välja

üha võimen-

okupatsioonile vastupanuliikumisest

postmarki,

osavõtnute kohta mitte
kui

ongi,

siis

näoilmega arvab,

ühtegi (või

välismaal).

Kaasa-

de suurima

Punane mõtlemisviis elab

jooksiklusest okupatsioonirežiimi
ideoloogiaga
poliitilise

kujunenud

otsekui

nn

läbi

suure

sõja

(1879–1953)

meie mõnest

kommunistist

oleks Jossif

asemel võitnud

kui ka siin. Kommunismiehitajad

ümber,

nimetasid ennast

võinud saada

peaminister

juba

aastal 1978, olles selle

liige

polnud

mõtet...

niste

kommunismivangis
ja

nördimust

Näiteks väidab Eesti
Teie olete vabadusvõitleja, olete

oma

dine

peaminister

korraga.

Siim Kallas

1972–1990),

(1940,

NLKP

vastased

(1948,

aadete tõttu viibinud vabaduseta,

NLKP

liige

poliitvangistuses. Mis tundeid teis

astunud

komparteisse eesmärgil seda

et

näiteks

usku-

riigireetureid

–

kommunisLauristin

Marju

aastatel

1968–1990)

viimseni

punavõimu

liige

olnud peaaegu

en-

või

olnudki

nagu

miehitajad,

nae-

Vabariigi

lepinguid

tänapäeva massimeediat

võõrvõimuga

poleks
ruväärsust

seniseid
täitnud!

da, siis „eesti inimestel” kollaboratsio-

MART NIKLUS

endises

oma

riikidega

Kui

kuni

aastani 1990, mil seal edasiolemisel
enam

„riikliku julgeoleku”. Nagu

teiste

(1956) komparteisse juba üliõpilasena

meie
oleks

Venemaa

Europarlamendis.

Ansip

(5,2 protsendi

seadusliku terri-

idanaabrile) tagavat edaspidi

Näiteks astus meie
Andrus

Vabariigi

tooriumi vabatahtlik loovutamine

vahetasid

värve ning istuvad nüüd

endisaegsest tipp-

kergesti

natsipartei liige.
endine

taassündi nii Venemaal

aega-

elutöö revideerimine

või sellest lahtiütlemine
Eesti

Adolf Hitler (1888–1945), oleks edas-

pidi

oma

kõigi

Jaan Poska

diplomaadi

(1866–1920)

korrektsuse musternäide:

kui viimase
Stalini

on

et meie

ja „iseseisvuse taastajad”!

tema

Teil

kindlasti veelgi tuua

organisatsiooni seestpoolt

tahavad olla kõvad rahvuslased ja

Või ka

vabadusvõitlejad?

esimees, Moskva taustaga Marko

seltsimehed nüüd need õiged„eesti

Mihkelson

inimesed”

Seesugused

ambitsioonid äratavad

õõnestada.

on

tekitavad praegusedpoliitikud, kes

huvitavaid näiteid selle kohta,
kuidas truualamlikud nõukogude

Riigikogu väliskomisjoni
(1969),

kes

kõiketeadja

on.

SAJANDI
KOKARAAMAT
1918–2018
tekstid Mart Laar

retseptid Angelica
Ajalugu sünnib köögis. Sajandi kokaraamat

Raamatus

annab

aasta iseloomulikumad road

selle

jaoks

hea

retsepti:

mundris

küpsetatud kartulid, ahjuliha ja kõige

juurde

üks tubli Laar

selle

kesvamärjukest –

ikka selleks, et kõik ausalt ära rääkida, mis
viimase saja aasta
Suur

osa

ajaloost

jooksul tegelikultjuhtus.
on

sündinud

käigus pähe turgatanud
vaatenurgast

ei

saa

õhtusöögi

mõtetest.

hernesupi

ajaloo kujundajana kuidagi

tes

esitatakse

Udeküll

nõudes koos

Eesti

viimase

saja

retrohõngulis-

valmistamise

retseptiga.

Mart Laar ühendab oma tuntud meisterliku

keelekasutusega iga
vastava

aasta

tüüpilise

ajaloolise kontekstiga.

toidu

Lisatud

on

ajaloolised fotod.

Sellest

tähtsust

alahinnata.

Suureformaadiline
kinkeraamat 240x290mm
kõva köide, 224 lk

Valdur Mikita

Kirjastus

Grenader
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Näiteks

kunagine

on

ainete

nn

punaste

Moskva Riikliku

aatrite

delegatsiooni

õppejõud,
Ülikooli ajaloolasena lõpetanud Eero

kongressist

Loone

ta

(1935)

nüüd ümber nimetatud
filosoofiks”. Tema tütar

„praktiliseks

Oudekki Loone
estofoobse

(1979)

on

tuntud

politoloogina. „Käbi

kuku kännust

kaugele!”

ei

Dokumentide

nagine

dusmees.

põhjal

oli minu ku-

teeninud
Saarma

(1912–1984)

Üksvahe

sõjaväes

psühhiaatriaprofessor

Jüri

aga ei saanud

muidu, kui saatis 10. novembril 1977

tänapäeval

võimaldati tal

abi

põhiprint-

1977. aastal

Nõukogude psühhi-

mõni näide.
Ennast

see vas-

Mitukümmend aastat

see

Kui minu käsitsi

nüüd

kirjutatud

midagi

niiviisi,

et

Ei mäleta

on

niisu-

tegelikult

on

Aga

enam.

mulle

kogu

kodanikuks

see

värk äärmiselt ebameeldiv. Teate,

nimetav Tartu Võõrkeelte Kursuste

ma

üldiselt ei soovi

nõukogude

direktrissBeatrice Ulano-

pöördus,

soovides

õppeasutuses

töötanud Mart Niklusest

avaldusega

13. novemb-

Veel üks näide.

Väljaotsa

mehest Eiki Nestorist
alates

poole (vt Vana

Asjaosaline

sel teemal
on

liigsed.

Ajakirjanik

andmetel sai

liige

Pläss lk 44-45). Selles

enam

vestelda.” Kommentaarid

ril 1979 „abi saamiseks” samuti KGB

Jaan

Riigikogu
(1953)

esi-

NLKP

1988. aasta detsembrist.
ise aga praegu

enam

ei

öeldakse sõna-sõnalt: „Palun Riikli-

mäletavatki, kas ta kommunist oli

ku

või ei olnud.”

Julgeoleku organeid

võtta tõsiselt

jalamassaaž

-

22

Tel: 66 00 101

www.thaianamassage.com

massöörid Taimaalt!

ELU

peale

mida Te ise arvate? /…/ Ma ütleksin

Ehtsad Tai

&

mille

gust kirjutatud.

Traditsiooniline Tai massaaž

KULTUUR

poole,

„Jumal küll, kes seda mäletab.

tas:

kindlasti mäluprobleeme. Palun

Avatud E-P 9

10

pöördus ajakirjanik

kirjatöö

tagasi?

Koidu 62, Tallinn

Tai reflektoorne

saamiseks mainitud

kohta

Paljudel endistel „punastel” on nüüd

lahti saada,

Samal

Selgituse

on, no võib-olla siis on

õpetajana

siipide

hüvitust seesuguse

üksnes oletada…

/…/ sisaldab

kohta”.

vastulöögi”.

Missugust

milles öeldakse: „Mart Nikluse kiri

ja väljamõeldisi

ja

julgeolekuorganite tähelepa-

Ulanova

va

Liidu tervishoiu aluste

nu.”.

kuritahtlik

on

tele väärilise

kunagine

Tartu osakonnale,

ning psühhiaatrilise

spetspsihhuška’des

mis minu arvates
väärib

Tarmo Vahter 9. veebruaril 2015 B.

avalduse KGB

Nõukogude

kuritarvitamisest

vaatluse alla M. Nikluse tegevus,

andis „kodanlike teadlaste targutus-

„seisukoha võtmiseks” omakäelise

laimu

Liidu

professor

KGB usal-

Saksa

(1921–2001)

psühhiaatrite

esinemise eest Honolulus saadi, võib

teaduslik juhendaja

Eerik Kumari

osa

USA-s Honolulus, kus

psühhiaatria

Nõukogude

ütleb selle

kohta eesti vanasõna.

koosseisus

võtta rahvusvahelisest

Tai Aroomimassaaž

õliga

Naturaalsed PINO Natural Spa
Therapy– massaažiõlid

Kingi

elamus

–

osta Thaiana kinkekaart!

arvamusliidrite või kommentaato-

ja

põlvkonnad neist „traditsioonidest”

ritena

vahelise Assotsiatsiooni

ju midagi ei

kord

Aga oletagem palun,

et nooremad

tea. Mida

kirjeldatud

käitumise eest tavaliseltsaadi?

Mätikule

Järgmine võimalus sõita välismaale?
vist. Näiteks

Küllap
Kumari

prof

Eerik

polnud küll NLKP liige, kuid

käis välismaal ikka jajälle, kus

„pidas

ennast hästi üleval”. Mõni teine tuttav

teadusetegija

samuti…

ja samad, mõnigi

punaminevikuga

aga ei anta

Õismäele?

Autoostu luba? Korter

ikka ühed

(1950)?

eetriaega

(1932) või

näod.

Miks

näiteks

Kalju

Tiit Madissonile

Neist esimene

Tallinna

on

Tehnikaülikooli endine

õppejõud,

teine tuntud raadiohääl, kümmekonna raamatu autor

vallavanem.
viku

ja Lihula

Mõlemad

on

kunagine
lähimine-

Kommunismiohvrite Rahvus-

(INTER-

ASSO) kongressidel välismaal,
Kalju

Mätik

Mart Niklus

ja

Vabariiki esindanud,
ettekannete

sotsiaalpoliitiline

peetud
et

ja Bulgaarias

olukord

kui Eestis, Leedus

aga parem.

seal

põhjal jäänud mulje,

näiteks Rumeenias

vem

on

kus

Eesti

on

Näiteks

ja

veelgi

on

hal-

Saksamaal
Leedu

julgeb

ohvrid.

justiitsterrori

Kommunistid hakkasid üleöö kirikus käima. Needsamad, kes

pühakodade

kaebasid.

peale

Niiviisi
dine

varem

ustel valvasid ja usklike

Näiteks

on.

Andrus

tippkommunist

liige. Viljandis

Ansip

on

usumehed

vagurad

endised kommunistid Jaak Allik

masel

Tarmo Loodus

ajal

tehtud

Arnold Rüütel

(1928,

aga istub

NLKP

liige

koos abikaasa

Ingrid Rüütliga (1935)
jumalateenistusel

Vii-

(1958).

fotodel

1964–1990)

aastatel

hiljuti antud ka riiklikke

režiimi ustavalt

en-

olevat praegu Tartus kirikukoguduse

(1946) ja

on

kirikus mõnel

ikka „esimeste

kindlas reas”.

varem

tooge mõni näide.
Eks Eesti

Vabariigi

teenetemärkide

jagamine
üks

riigivalitsemise

Nn

biplekkidest.
Arnold Rüütli

lõpul
said

Arno

1974–1990) ja

sionäär Tõnu Anton

praegugi trügijaid edutatakse ja

liige 1978–1990).

teisitimõtlejaid blokeeritakse.

punaste ainete

Inimestele

likus

teatud kon-

servatiivsus, kaasajooksiklus,
oluliste

asjade

kiire unustamine.

Näiteks ütleb Birma endine
San Suu

Aung

habit. I
hirm

afraid.

kujunenud

tamine

vene

Fear is

Meil Eestis

otsekui

Kaasajooksiklus
ideoloogiaga,

poliitvang

Kyi (1945):

am not

hirm

a

on

moeasjaks.

(1923,
sai

Nõukogu

Valgetähe

meel!”

Seesuguses
sitimõtlejate
blokeerimine
tähele

katlamaja
jätkuda.

Vabariigis

Niklus)

A. Rüütli

–

on palju

pole

tei-

või antikommunistide

mingi

imeasi.

Pange

sõpru ja mõttekaas-

massiteabes esinevad

nn

nääridel

Sõpru, aate- ja

edasi töötada.

pärast

maailmas

lest arvukalt. Endiste

ei

enam

Nagu juba öeldud,

on

Teist maailmasõda mitmed

Kahjuks

on

aga

täielikult
heaolu-

nn

riikidele praegu osaks saanud

teistsugused probleemid –
islamiusuliste

tidega –

hoopis

näiteks

illegaalsete immigran-

kellest

paljud peavad

ennast

hoopis poliitilisteks põgenikeks.
Kiievis kannab üks selle kauni linna

tänavatest minu kunagise kambri-

Vassõl Stussi
on

põhjust

(1938–1985)

kurvastada ka

teise saatusekaaslase, Levko

on

saatusekaaslasi

pool

(kohtunikud, õpetajad jt)

nime. Mul

olukord pisutki parem kui meil?

mul mitmel

Berufsverbote

mis tähendab, et

lubatud senistel ametikohtadel

piinatud
Teil

1990.

kaaslase, poliitvangistuses surnuks

lasi teistes riikides. Kas kusagil
olukorras

muutumist Saksamaal

aastal kehtestati seal

vabanenud.

aas-

kanapimedusest ja poliitilisest

selgrootusest. „Kustpoolt

Pärast riigi taasühendamist jariigikorra

kommunismivangid

(sealhulgas

tuul – sealt-

kriminaalvastutusele võtta.

kes 1980.

alla tallamise vastu Eesti

kompen-

selles süüdlasi

riigid okupatsiooni pärandist

keele

autasudest loobusid.

poolt

kes

väärtushinnangute jalge

M.

ja

endistel kommunistlikel funktsio-

nn

Bronštein

maha. Loetelu võiks

nähtused annavad tunnistust „laulva
rahva”

satsiooni nõuda

1991

jaanuaril

NLKP

otsaja tõmbas sinimustvalge

lise keele vastu ja muud sellelaadsed

13.

veresauna eest

(kutsekeelud) –

Tartu Riik-

vallas ronis

mõned endised

Vilniuses veel

ligi

okupatsiooni

teenetemärgi,

Protestiks

väljavahe-

kestnud

funkt-

liige 1951–1990),
111 klassi

Mäetaguse

korstna

lipu

(1953,

näiteks Euroliidu

anglomaaniaga segatud ing-

hulgas

Edasi, endine

lõpuks Veljo Kingsep,
tal

ja

osakonnajuha-

õppejõud
Ülikoolis Mihhail
NLKP

pool sajandit
korraldatud

endine Tartu Linna

ettekujutustsellest, kuidas meil

Vabariik Vene Föderatsioonilt

tervelt

Almann(l9so,NLKP liige

Rahvasaadikute

omane

oleku

Eestimaa Kommunistliku Partei

mustrite lahtirääkimine võib anda

on

paljudest

ordenisaju ajal

jagati välja

MART NIKLUS

hä-

II klassi ordeni endi-

Riigivapi

ja usklike peale kaebasid.

ja

puna-

presidendiks

2006. aastal

ustel valvasid

pühakodade

ole senise

834 riiklikku autasu. Teiste

taja

muutuv. Tollaste käitumis-

autasude

minevikuga tegelastele

ne

Võiks arvata, et inimloomus pole

ja

kirikus käima. Needsamad, kes

teeninud. Palun

on

Tartu Linnakomitee

väga

Kommunistid hakkasid üleöö

autasusid ja aumärke neile, kes

Nõukogude okupatsiooni ajal seda
tõesti

see

Meil

on

tõepoo-

Poliitvangide

Lukja-

nenko

(1928–2018) hiljutise

puhul.

Pärast GULAG-ist vabane-

surma

mist sai temast Ukraina suursaadik
Kanadas. Minu arvates

on

juristist
KULTUUR
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ukrainlane L.

Lukjanenko

täiesti võr-

tuleb nõuda

avalduste

oma

täpset

reldav venelaste akadeemik Andrei

Sahharoviga (1921–1989).
Te olete omal ajal andnud inimestele

tahes edasistest ütlustest või

nõu, kuidas ülekuulamistel käituda.

andmisest talle keelduda. Mis veelgi

Palun kas Te saaksite meie ajakirja

parem

protokollimist.

ülekuulaja proto-

oma

ametikohustuste

teisitimõtlejate üle, GULAG-ist,

(st

on

teil

õigus

mis

allkirja

–nn ametiisikuga suhtlemine

lõpetada.

dadele nõu anda, kuidas eestlastena

tikat rakendada

Eestis ellu jääda?

„eriti tähtsate asjade vanemuurija”

motiividel korraldatud ülekuulamistel või

nn

vestlustel

on

ülekuulataval

Mul tuli seesugust

Erich Vallimäe

(1950)

kunagine küüditatu
karjääri

prak-

näiteks kurikuulsa

huvides

astus

vastu.

See

hiljem

oma

komparteisse (!),

muidugi vaja julgust ja teadlikkust,

hakkas teisitimõtlevate intellektuaa-

et teistele

mitte

lide

selli-

Hint

kahju

teha.

teisitimõtlejatele
Ülekuulatav peab

olukorras muutuma protestee-

ses

rijaks

või

süüdistajaks!

tunnistada või

midagi

Kui

üldse

selgitada,

tuleb seda moonutuste vältimiseks
teha

kirjalikult, juhtides ülekuulaja

tähelepanu
lepete

või

rahvusvaheliste kokku-

inimõiguste

näiteks sõnavabaduse

võimupiiride

rikkumisele
osas

ületamises.

või ka

Tingimata

sovetli-

kollimisest

veergudel meie tulevastele põlvkon-

Poliitilistel

justiitskuritegudest,

kust

täitmisest) keeldub,

Tänan tunnustuse eest!

kest

Kui

1940–1981,
1914–1985 jt.) süüdistamiseks

(Jüri

kokku

Kukk

klopsima

Kirjanduse
gusel ajal
vallas

Petserimaast. Loetletute mõistete
asemel olevat meil siin

kriminaalasju.

andmetel aga

peab

prae-

Pärnumaal Häädemeeste

elanikud, eestimaalased, mittemuulased, sajandi suurkujud, rasked

ajad, küüditamised, õigusevastased
repressioonid,

õigusbürood…
räägitakse

Seto valla moodusta-

mine

ikka nõnda edasi. Hoolimata

ja

juba

paar aastakümmet kestnud

iseseisvusest pole eestlased
ikka veel
Kui

riigist

oma

hakkab

emigratsioon

ületama sündivust, kui

immig-

ratsioonile võõrriikidest ei kehtestata

kitsendusi, kui senise riigikeele (eesti

keel!)

kõrvale või asemele seadusta-

juba

mitte

vene

kauges

keel

–

võib meid

tulevikus tabada

euroopalikest väärtustest, uutest või-

liivlaste, vadjalaste või mõne teise

malustest

hääbunud hõimurahva

sõnagi

Euroopa

Liidus

aga eesti rahvast,

rahvuskangelastest,

jne.

Mitte

patriotismist,

kommunistli-

saatus. Kui-

das seda nimetada? Kas rahvuslik

enesetapp?

ÕLLESPAA
Privaatne

vannide,

spaanauding

sauna, õlle

ja suupistetega.
Tule kahekesi või
heade

kaaslastega!

ÖKO-SPA
Mõisaproua kümblustuba,

pärimusmeditsiin,
tervisekohvik, õpitoad

SEMINARIRUUMID
Tervislikud kohvipausid,
lõunad ja

õhtusöögid,

kuni 70 inimesele

Viimsi, Pargi
12
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Broneerimine:

nn

maal

peremehed.

edaspidi

takse näiteks

Meil siin lakkamatult

muulastega

lõimumine, eesti inimesed, Eesti

Johannes

nn

genotsiidist,

kohtulavastustest

info@harmoonikum.ee

Tel 53081188

WWW.HARMOONIKUM.EE

Kuidas elate praegu? Millega tegelete? Kas lisaks läbielatule

on

Teie elus

viimasel ajal olnud ka rõõmustavaid
hetkija meeldivaid sündmusi?

„Mis ei tapa, teeb tugevaks!”. Tervisel

pole

suuremat

viga olnud, ka pole

veel tabanud kuumarabandus. Tasuta
bussisõit viis mind 14.

juulil Otepää-

le, kus vaatlesin loodust Murrumetsa
ümbruses. 16.

matkarajal Pühajärve
juulil

ronisin

isegi Raigast vere järve

äärse vaatetorni otsa, kust

avanes

võrratu vaade Vooremaale. 22.

juulil

käisin ekskursioonil Soome

lahes

oleval

Prangli

saarel, 4.

külastasin Lüübnitsas Seto

augustil
Kuning-

11.–12. augustil võtsin osa
Vabaduspartei – Põllumeeste Kogu

riiki.

suvepäevadest Viljandimaal.
kutse tulla 23.
kus

Sain

augustil Tallinnasse,

Maarjamäel

avatakse kommu-

nismiohvrite memoriaal. Võib-olla
tuleb

pealinnas juttu

1979 Balti

39.

Apelli

Ots-otsaga

tekitavad muret.
osas

augusti

enam-vähem

olmeprobleemid
Õnneks on mul

heatahtlikke abilisi. Kui

vaba aega üle

FOTD:ERAKGU

aastapäevast.

olen

kokku tulnud, kuid

selles

ka 23.

Permi

Mul

televisiooni

kaaslasi

intervjuu

mind

Mart

Niklusega

viibin meelsasti

jääb,

õpitud

valt sündmusi

ja sõpru,

hiljuti

minu

saatuse-

võõrkeel

jaoks samasugune

nagu kõik teisedki.

meil

vaatevinklist

Muidugi
enam

ma

laiutavale

praegusel ajal

ajupesule –

teks sellest, et punasest

näi-

orjapõlvest

olevat me ennast lihtsalt vabaks laulet lähimineviku kommunismi-

ehitajad

olnud

vabadusvõitlejad,

miljoneid

mineva „Hiina müüri”

kerjamine

edaspidi

meie

Just GULAG

on

mind

korduvalt represseeritakse, ega siis

kardagi

enam.

Näita repressiivse

režiimi teenritele hambaid ja võta

jäme ots enda kätte!
maRT niKLUs

õppima…
on

repressiivse

mind selliseks tei-

Tänavu

juulis

vangipõlvest

Hoolimata läbielatud alandustest

fovitš

ja kannatustest pole Te kibestunud.

Mati Kiirend

Kuidas küll

(1939), paljud

ja võta jäme ots

Räägiti, et sõja ajal

sai mul viimasest

vabanemise

päevast

sellel J. S. Bachi

Chopini (1810–1849)

et vastu

pidada. Naljatasime,

kui ta veel

liigutatud,

(1983), ea-ja

Krišta-

saatusekaaslased

(1939) ja

Priit Silla

teisedki eestimeelsed

inimesed „internatsionalisti” selle

praegugi elaks,
hulgas

kinni

nr.

12, op. 25

(kuulsad
nr.

11

etüüdid

jt).

Jagan arvamust, et iga rahvas
rib

oma

–

ta ju „nõukogudevastast” inst-

rumentaalmuusikat
op. 10

pianiino.

ja Fr.

Chopin,

täpselt

et näiteks

enda kätte!

Saksamaalt riisutud.

Poliitvangid mängisid

(1685–1750)

enam.

režiimi teenritele

GULAG-is oli muide ka

kirjutas

juristist „russofoob” Jevgeni

muutunud ka russofoobiks.

eeskujulikku käi-

istuks kindlasti meie

30 aastat. Olen

ma

okastraadi taha ei saadeta

ja

hambaid

et

ehitamine toovat õnne meie õuele…

Pole

Näita

helitöid,

Venemaa Permi oblastist täis

võimalik?

propagee-

resseeritakse, ega siis kardagi

selliseks teinud nagu olen. Kui sind

riikliku julgeoleku või et Rail Balticu

on see

inimõiguste

nud nagu olen. Kui sind korduvalt rep-

eurosid maksva

Venemaalt tagavat

et

Just GULAG

et

uuendatud, Eesti Vabariigi jaoks
sadasid

trellide

tumist”

ja

neid kommenteerides.
ei allu

Loodan,

rimise ja kasutamise eest mind uuesti

„ausat töötamist ja

GULAG-i endise

kommunismivangi

pidasid.

saatusekaaslane Nikolai
Moskvast. Vene keel

meeles

ümmarguse tähtpäeva puhul

jälgin pide-

ja arenguid

mujal maailmas,

nud,

hulgas

näiteks külastas

eriala. Mõnikord musitseerin.

Massiteabe vahendusel

üha

venelaste

Ivljuškin (1958)
on

looduses, tuletades meelde ülikoolis

on

valitsust.

vää-

„Ükskord võidame

niikuinii!”, hõiskas kihutuskõneleja

ja hurraaoptimist

Heinz Valk. Minu-

sugune tahaks temalt küsida, et kes
need „meie” siis

„ükskord”

on

ikkagi

juba

on

ja kas

see

käes.
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Kommunismiohvritememoriaal
Maarjamäel avatud
23. augustil 2018, Eesti Vabariigi 100.

aastal, avati Tallinnas Maarjamäel
Kommunismiohvrite Memoriaal. Täna
seal metallplaatidele kantud

enam

on

kui

kakskümmend kaks tuhat nime. Need

on

Eesti kodanikud, kes pool sajandit kestnud

nõukogude okupatsiooni ajal hukati või
hukkusid kommunistide terrori tulemusena

Peep Varju
Memento Tallinna

14
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Ühendus

memoriaali

Selle
on

olnud

jõuks

rajamisel

otsustavaks

juhtivaks ja

algusest peale

Eesti Memento Liidu

satsioon.

Nagu teame,

organi-

oli kommunis-

miohvritele memoriaali rajamise idee
autoriks ERSP

märtsil 1989 tegutsema ohvrite

memoriaali loomiseks

Loodi

joni

krooni eraldamise

varem

ERAF-i fondi

nimekirjade koostamisega.
ajalootoimkonnad,

võeti

sahtlisse

saatusekaaslaste

peidetud

välja

Siberi külade

nimekirjad

järgi,

loodi

juhtiva organina Eesti Represseeritute

kes esimesena sai

Registri Büroo,

riigieelarvest

toetust uurimistöödeks

1992. aastal. Kuid memoriaali

juba

tuli läbi teha

rajamiseks

takistuste

paljude

pikk teekond

ületamisega,

saaks

hiljem

aastat

lõpuks

to Liidu

pidev

surve

ja Eesti Memen-

koostöölepingud
esindatud

Riigikogus

suuremate

erakondadega

hoidnud seda teemat üleval

jude

aastate

jooksul.

peatähelepanu
võidusamba

Vabadussõja

püstitamisele ja

Ema monumendi

pal-

Varem oli meie

suunatud

Eesti

rajamisele. Nagu

teada, said need mõlemad mälestus-

märgid

tehtud

väga paljude

riigieelarvest

aastat,

sest

moriaali

pikka

praktilist tegevust

rajamiseks

me-

juhtimine

meile kallis!

on

See ongi meiesuguste, kannatanute

organisatsioonide liikmete seisukoht.

ei toimunudki.

Alles siis, kui valitsuse otsusega anti
tööde

Iga eestlane

Meie fond hoi-

Kultuuriministee-

Me ei

saa

ega tohi unustada ühtki

neist, kes andsid elu Eesti eest!

riumilt üle Justiitsministeeriumile,

algas tegelik

töö

ja

ERAF-i

fond

kindlustas esimesed

FOT:PE VARJU

väljamaksed

Kinnisvara AS-i kaudu alates

Riigi

võidutöödele eraldatud
2016.

ning

preemiatest

aastal tehtud

mistustöödest.

etteval-

Järgmisest

aastast

tulid jubariigieelarvest finantseeritud
suuremahulised tööd. Tuleb tunnustada

justiitsministri

pühendumist
kui ta

Urmas Reinsalu

memoriaali rajamiseks,

valitsuskomisjoni juhina
kaasa

pidevalt

probleemide

aitas

töös kerkinud

kõigi

kiirele lahendamisele.

inimeste

toel. Need sümbolid

annetuste

ühe mil-

dis seda raha puutumata mitu

valmis

kommunistliku terrori ohvritele.
Meie

jaoks.

ning

et 29

mälestusmärk kümnetele tuhandetele

on

FOTOD:

asutamiskoosolekut

pärast ühingu
25.

hakkas kohe

organisatsioonina

EV10.

Lagle
Liit

asutajaliige ja esimees

Parek. Kuid Eesti Memento

on

Memoriaali

sünnilugu

vääristatud eesti rahva tugeva toetu-

Memoriaali sünniloos tuleb nimetada

sega. Loomulikult toetas represseeri-

eelnevaid

tud isiku seaduse alusel 2006. aastal

Põhjuste

loodud Eesti

luse

mise Fond

(ERAF)

võimaluste

Rõuges

Represseeritute

piires.

Abista-

neid projekte

oma

Pärast 2010. aastal

avatud Eesti Ema monumenti

ja

seas

ebaõnnestunud etappe.
olid nii

ebatäpsed võist-

lähtetingimused

riaali

täpse ning õige

kui ka

memo-

nime vältimine.

Sellise nime vältimine, mida teab
kannab

endas

ja

eesti rahvas. Mitmel

kulus tervelt kaheksa aastat, et meie

varasemal memoriaali võistlusel

tähistades

esitatud abstraktsed tööd ei saanud

riigi saja
saime

aasta

lõpuks

Avalöögina
ajal

juubelit

memoriaali avada.

konkreetse

saavutasime

Riigikogu

omal

otsuse

kuidagi

edasi anda valusõnumit, mis

mõeldud
rahvale.

kogu paljukannatanud
Paljud

eesti

seltskonnad Eestis
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Restoran

Kaerajaan

MOdERnnE EESti
Ajaloolises hoones

asuv

KööK

restoran pakub silmailu ja nostalgiat rahvuslikest mustritest inspireeritud

d i sa i n i e l ement i denäo l Lamp e katava di mearmsadkootudkampsun i d-käp i kud

Autentse d

ü

ning ehedat tahma sisaldav mantelkorstnasse rajatud tualett

Silmailu kõrval

pakub restoran Kaerajaan naudinguid

Eesti köök annab võimaluse kombineerida

parimaid

maitsemeeltele. Modernne

Eesti maitseid kogu maailma

köögikultuuridega.
Peakokk Maris Tiitre valmistab maitsvaid roogi Eesti
metsadest korjatud

marjadest-seentest,

kodustel põldudel

kasvanud köögiviljadest ja teistest kohalikest toorainetest.

Àla cartemenüü
liha-kui ka

on

laialdase

kalasõpradele,

valikuga

samuti

on

nii

taimetoitlastele,

silmas

peetud

erinevaid

toidutalumatusi.

Restoran
n ii

Kaerajaan pakub

oma

koduse olemisega suurepärast võimalust tähistada

sünn i päev i ,firmaü ritusi ku i k a

restoranis

on

er i neva

i d t äh t päevi. Läb i kah

e

korrus e pa ikneva s

lahedalt ruumi, aga ka võimalus privaatsemalt aega veeta.

Olles küll linna südames, võimaldab

Kaerajaan siiski mõnusalt distantsilt seda
argist siginat-saginat pealt vaadata, saateks hea toit ning sageli ka elav muusika.

Restoran Kaerajaan

Raekoja plats 17 tallinn
tel 6155400

kaerajaan@kaerajaan.ee

www.kaerajaan.ee

on

.

paek ivi se i na d

omaette põnev vaatamisväärsus.

pelgavad

tänini kommunismiohvrite

või kommunistliku terrori termineid

ning

on

püüdnud järjekindlalt

asendada neid

laialivalguva ning

ebamäärase totalitarismi
Nad ei taha mõista, et

FOT: EV10.E

mõistega.

nõukogude

okupatsioonist põhjustatud

Eesti

inimkaotused ületavad kümnekordselt

natsikuritegude tulemusi,

tõestasid seda

ressioone uurinud riikliku
ORURK-i tööd. Ometi

Nõukogu juba

nagu

okupatsioonide

aastaid

Euroopa

on

tagasi

sustanud kommunistide

rep-

komisjoni

ja

võrd-

natside

inimsusevastased kuriteod, nimetades 23.

augustit

nende režiimide ohv-

rite mälestamise

Euroopa päevaks.

Häbiväärseks näiteks oli 2001. aasta,
70.

juuniküüditamise
kui

Riigikogu

selleks

mälestuspäev,

lükkas

tagasi just

kavandatud otsuse

päevaks

kommunistliku terrorirežiimi Eestis
hukka-

toimepandud kuritegude
mõistmiseks. Aasta
2002 võeti vastu

hiljem,

18.

juunil

avaldus

Riigikogu

pealkirjaga „Okupatsioonirežiimi
kuritegudest
uus

Eestis”. Seda

valitsuskoalitsioon

tekst

jäi

võrreldes

ja

mõisted Saksa
Saksa

Leo

esindas Hindrek Piiber. Kokku oli

eelmisega tege-

likult muutmata. Lisatud

Õispuu ning vabadusvõitlejaid

tegi juba
avalduse

olid vaid

okupatsioonist ja

okupatsioonivõimudest.

žürii 11-liikmeline. Võistluse tähtajaks
3. maiks 2016 laekus 15 tööd, millest
12 ideekavandit kvalifitseerusid läh-

tuurivõistluse

ja ohvitseride mälestusmärgi rajamise

tööd kuulutati

välja Okupatsioonide

tööd usaldati valitsuse otsusega Riigi

muuseumis 15.

augustil

2015

(RKAS). Aprillis

moodustati RKAS-i

juurde

erialaste

teadmistega kompetentset

mida

esindajat.

Nende

olid ka vabadus-

Põhjalikult

ja poliitvangide

rajamisega

võitlejate,
esindajad.

Töörühma

eesmärgiks

sai

kommunismiohvrite memoriaali idee-

koduaias mustal leinaseinal Juhan
Liivi surematud luuleread.

auhinnatud

Skulptor Kirke Kangro lisatud

2016.

mesilaste sülem annab visuaalse

regulaarselt

pildi juhanliivilikule

koosolekud Justiitsministeeriumi

juures

seas

võitjad ja

2017. aastal toimusid

töörühm, mille koosseisu arvati 23

Memento

ning vabanemist sümboliseerivad

vastavaks. Arhitek-

tetingimustele

Kommunismiohvrite memoriaali

Kinnisvara AS-le

Kodumaale pääsemist

moodustatud

juhtis

alamkomitees,

ühtehoidmisele, mida oleme

ministeeriumi kantsler.

kogenud kõige raskematel

kaaluti kõiki memoriaali
seotud

sustati ohvrite

eesti rahva

probleeme, täp-

aegadel.

nimekirju ja lepiti

kokku nende tekstide osas, mis tuli

konkursi võistlusülesande koostamine.

selgitava

Töörühma esimene koosolek toimus

lisatahvlitele. Selle ettevalmistava

on

kantud 19-le tahvlile

selgitamaks

7.

töö üheks tulemuseks oli detsembris

kommunistliku terrori

perioode ja

2017 ERRB koostatud memoriaa-

selle ohvriks langenud Eesti kodanike

lile kantavate ohvrite nimekiri, mis

saatust.

ilmus raamatuna R-8/6. Kokku oli

oli saavutada

taalguseks. Võistluse žürii esimees oli

selles

nastus, vältida

Tunne Kelam, aseesimees oli Justiits-

nimekirjana

ministeeriumi kantsler Norman Aas,

nime

aprillil

võib-olla

2015. Töö oli

kõige

enam

energiat pühendati

pingeline ja

tähelepanu ja

asukoha valikule.

Võistlusülesanne sai valmis2016.

Memento

esindajana

aas-

kuulus žüriisse

informatsioonina kanda

nimekirjas

27 278 nime. Lisa

oli esitatud veel

u

900

puudulike andmetega. Palju

poleemikat põhjustasid

tekstid, mis

Meie, kannatanute eesmärk

sõnavara

ja

täpne

emakeelne

punavõimu

mis tahes ümardamist

ohvrite arvudes. Võimalikult
sed

arvud

sõ-

eksitavat

on

selline info,

täp-

millega
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eesti rahva usalduse

saavutame

mõistmise ning eristume

ülespuhutud

ja

okupantide

inimkaotuste fikseerimist terrori

kõigis

võltsitud arvudest.

Tuleb

meile kallis

on

kahetsusega märkida,

mendil

metallplaatidele

hiljuti ning

enam

et mo-

kantud

pä-

kui 5000 nime

kõrvaldamine meie esitatud nimekir-

jadest

oli ebameeldivaks üllatuseks.

Enno

lõppotsustajatena
ringi
osa

on

ohvrite arvuga. Nende arvates

hukkunutest ei

pidavat

mahtuma

me

sünnipäeva

täpne

tähistamisel

andsime temale üle riikliku
esimehe Vello Salo toime-

komisjoni

Sakala-

koondregistri kõigist

ohvritest, keda tuli kokku 8824,

ütles Enno Piir
eestlane

oma

tänukõnes,

et

meile kallis! See

on

meiesuguste,

kannatanute

iga

ongi

organi-

satsioonide liikmete seisukoht. Me ei

dega

Siseministeeriumilt omal

Õnneks

test.

seintel
on

piisavalt ning

hõlpsasti

punalennuväe

datud. Meie 30-aastase uurimistöö

pommitamiste

tuvastanud

ohvriks

inimeste saatuste kaudu

viilisikud. See oli kahtlemata

jategevuse

Terroriohvritena

mäe
on

jäänud memoriaalile

neid hukkunuid ei

nimetada

kuidagi

massiliste pommitamiste

seerias

„Suvesõja”-raamatute

selliseid

hulgaliselt

tapatalguid ja nende

kandmata punalennuväe

juhuslikeks sõ-

ohvriteks. Herbert Lind-

fikseeritud

seas

ka nimeli-

mängivat

koolilast.

uurinud riiklik komisjon

oleksid Eestis taolisi kuri-

toime

pannud. Seega

komisjoni

des fikseeritud 2549

lisada eraldi

tuleks

uurimistöö-

pommitamise

ohvrit-tsiviilisikutkanda
memoriaali seintele.

jätmine

ja

nende kõrvale-

ei ole lubatav. Terroriohvrite

lähedaste

pereliikmetena, kes suutsid

ellu jääda neis ebainimlikes
tes, oleme nende

tunnistajad.

tingimus-

kuritegude

Me ei

saa

mitte

elavad

kuidagi

nõustuda sellise teadusliku ohvrite
arvu

piiramisega.

Tuleb

jätkata

tööd

silmapaistva
täpsete

tulemuse

etteantud

just

nimelt

lähtetingimuste

tõttu, mis sai teoks põhjaliku diskussiooni tulemusena. Esimese

preemia

Niisamuti

selgitav tekst,
pole

kantud memoriaa-

li seintele kommunistide suurima

sõjakuriteo

ohvreid

mobilisatsiooniga
võetud ning

seejärel

tööpataljonides
nad valve all

ja need

on

sund-

Punaarmeesse
rindele

jõudmata

ebainimlikes

mustes hukkunud.

tingi-

Tegelikult

vangide

on

töö „Teekond” sai žüriilt

meie kannatuste tee läbi 200-meet-

rise

sünge

pimeda

ohvrite

nimedega

tunneli, millest

kodumaale

pääsemise

kaetud

väljudes

on

sümboliks

koduaed. Eesti kodu sümboliks selles
töös

ongi

maale

õitsev

Kodu-

õunapuuaed.

vabanemist

pääsemist ning

leinaseinal Juhan Liivi surematud

et puna-

seisuses

olid

kogu-

andmiseks

mobiliseerimise

ELU

Seekordne arhitektuurivõistlus andis

tuleks

Neilegi

kõigile kuritegudele õige hinnangu
eesti rahva ränkade

Südamlik tänu
memoriaali autoritele

sümboliseerivad koduaias mustal

nemise kohtades alates esimesest

ja

pidevalt

arenev.

Maarjamäe

terrori kõik variandid oleksid teada.
ku terrori varianti

parandatud andmetega.

saab memoriaal olla

Seega

üksmeelse toetuse. Kandvaks ideeks

kõik riikliku

tingimustes hukkunud.

avada lisatahv-

õues

tegusid

tööpataljonides ebainimlikes

augustil

tapetud

sõjajõud

seejärel rindele jõudmata

aastal 23.

pälvinud

ORURK ei tuvastanud, et Saksa

Punaarmeesse võetud ning

liialt

punalenduri pardarelvadest

kuritegusid

samuti sundmobilisatsiooniga

ning pole

kallis. On olemas eelinfo kavatsusest

selt mitu

Okupatsioonide ajal repressioone ja

läbi hukkunud tsiviilisikud,

lisamine

räige

sõjakuritegu ja ettekavatsetud genotsiidikuritegu ning

autorite sõnul

nimeplaatide

teostatav

kandmata

oleme

ülimalt

ruumi memoriaali

on

täiendavate

vajaliku diskussioonita, pole põhjen-

läbi hukkunud tsi-

ajal

salastatud arhiiviandmeid hukkunu-

lid uute või

massiliste

taotlenud ENSV

nimekirju ning

igal

jäänud

Nen-

koos oleme koostanud ohvrite

on

ühepoolselt

Tuleb

et Eesti Memento

Tööpataljonlaste Ühing.

alates

ohvritena

saa

&

selgituseks,

andsid elu Eesti eest! Näiteks terrorimemoriaalile

nende

selgunud ning

Liidu koosseisu kuulub asutamisest

otsus, mis tehtud

vähemalt kümmekond kommunistli-

KULTUUR

lisada

paljude

seast

memoriaali seintel.

on

alla. Me arvame, et selline ootamatu

langenud

18

koht

saa

ilma

ega tohi unustada ühtki neist, kes

näiteks

on

lastud, 2463

isikut. Nende

saatus on

kommunistliku terrori ohvri mõiste

käigus

on

hinnangu

maha

vahistatud ja 3616 teadmata kadunuks
loetud

toimunule.

nimekirjaraamatuis

fikseeritud 963

autori

muuseumis 2001. aastal,

Viljandi
kui

maa

arvestanud kitsama

90.

uurija

Instituudi

teinud head koostööd, et nemad

Piiri

algataja ja

ERRB

unus-

Sakalamaa inimkaotuste nimeka

tatud

oleme

poliitvangi

15-köitelise „Sakalamaa ei

Nüüd oleme teada saanud Eesti Mälu

ajaloolastelt, kellega

ning

ta” raamatute seeria

22 028 nime sai meile teatavaks
ris

täies ulatuses.

Toon siinkohal tuntud

ja
Iga eestlane

vormides

päevast.

nn

Memento

luuleread.

Skulptor

Kirke

Kangro

li-

satud mesilaste sülem annab visuaalse

pildi juhanliivilikule

eesti rahva

ühtehoidmisele, mida oleme

kõige

raskematel

ohvrite
Eesti

seas

on

aegadel.
eraldi

kogenud

Memoriaali

välja

toodud

Vabariigi kaadriohvitseridele,

Vabadussõjakangelastele pühendatud
memoriaali

osa.

801 kaadriohvitseri

ja sõjaväeametniku

nime memoriaali

välisseinal kuuliauke meenutavate

vaateavadega kujutab

autorite

näge-

ohvrite mahalaskmist. See

muses

on

otsekui maha lastud Eesti kangelaste
leinasein. Lahutamatu

list, mis kõneleb

vastupanuvõitlusest

meie teel vabaduse
Memoriaali

memoriaa-

osa

poole.

pidulikul

avatsere-

moonial oli meeldivaks üllatuseks,
et

seni sobimatuks

kohas

ja

peetud

asu-

õnnestus Eesti arhitektide

kunstnike

meeskonnal

originaalne ja sügava
tähendusega

mälestusmärk kommu-

nismiohvritele.
kannatanute

Vabadusvõitlejate ja

organisatsioonid

memoriaal tuleks

püstitada

kesklinna. Ka kunstirahva

arvamusi,

olid

aastaid seisukohal, et

algusest peale

et

luua

rahvusliku

Maarjamäele

Tallinna
seas

oli

varem ra-

jatud objektid ei võimalda luua head
lahendust. Õnneks on teoks saanud
aegumatu tähendusega memoriaal,
mis

on

eesti rahva

FOTO:

PEEP

VARJU

poolt kohe omaks

võetud. Memoriaali autorid: arhitek-

et

tid Kalle

patsioonikahjud jäänud

Jaan Tiidemann,

Vellevoog,

Tiiu Truus ja Martin Prommik,
tor Kirke

Kangro ja

med Lidia

on

meeskonna liik-

Zarudnaja,

Marianna Zvereva

skulp-

ja

Liis

Voksepp,

Annika Liivo

loonud eesti rahva kannatuste

sümbolina ainulaadse

mälestusmärgi.

Südamlik tänu memoriaali autoritele
selle

loomingu

eest! Kiidusõnu hea

töö eest tuleb öelda ka tööde teosKinnisvara AS-i

tajale, Riigi

mees-

konnale, keda esindas algusest lõpuni

projektijuht

Enno Parker.

õiguslikult

okupatsioonikahjude

jäänud lahenduseta

järel

pere kohta tuhanded
lased

ning

rvulised

ja tuhanded

eest-

seda kinnitavad rohkea-

lastega külastajad.

On neid-

ki, kes alles siin saavad 70 aastat

hiljem

teada

oma

pere teadmatusse

kadunud liikme hukkumise aasta. Siit
kandub

ajal

ajalooline

toimunud

test edasi

mälu

okupatsiooni

traagilistest sündmus-

järgmistele põlvkondadele.

Samas toob memoriaal

välja selge

osas.

eksitavad eesti rahvast

mandaadi

õigusjärglasele?
kehtiv

jutuga

2004.

agressori

otsus, mis

Riigikogu

valitsusele ülesandeks

tegi

okupatsioo-

komisjoni

töö

aastal avaldatud

on

püüdnud järjekindlalt

asendada neid laialivalguva

ning ebamäärase totalitarismi
mõistega.

okupatsioonide kahjusid

ühes võimalikus variandis
vähemalt

153

suuruses

miljonit dollarit,

nüüd uute uurimistööde
saame

Valges

majandusteadlane

siis

valgusel

rääkida kümnekordselt

suu-

remast kahjusummast. Tänavu ilmus
raamatuna Sihtasutuse

uurimistööde

on

„Eesti oku-

kogumik

patsioonikahjud ja
Selles

Valge Raamat

inimkaotused”.

fikseeritud endise ORURK-i
liikme

komisjoni
Ülo Ennuste

majandusdoktori

eelmise aasta uurimistöö

okupatsiooniaasta kahjud kogusum-

selgemaks,

ning

lõpetamist.

tulemusena viiekümne

okupatsiooni

kommunistliku terrori termineid

nikahjude selgitamise pärast riikliku

eesti rahva kaotused

nõukogude

kommunismiohvrite või

aastast on

teadmise, kuivõrd kohutavad olid

aastail. Saab

Eestis pelgavad tänini

Miks

puudumisest kahjunõude

esitamiseks idanaabrist

Kalev Kukk
oma

Paljud seltskonnad

viimaste aastate valitsused üksteise

raamatus hindas

Memoriaalist leiavad sõnumi

lahenduseta.

ei mõista, miks valitseb vaikus

Kui 2005.

on

need tohutud oku-

Kümned tuhanded kannatanud

ORURK-i

Okupatsioonikahjud

on

mas

umbes 1,5

triljonit

nõukogude

dollarit.

Kommunismiohvrite memoriaal
annab edasi sõnumi sellest, kui ränka
hinda

on

vabaduse

tulnud maksta eesti rahval
eest! Me

kord kinnituse

saame

Vabadussõja

siit veel
ühe

kindral Jaan Sootsi sõnadele
Garnisoni kalmistul
avamisel

selline,

Sõnum

mälestusmärke

garitele… ja
ometi

mälestusmärgi

1921. aastal.

et ainult vaba rahvas

püstitada

on

juhi

Narva

oma

ka märtritele.

on

saab
san-

Lõpuks

kümnetel tuhandetel Eesti

kodanikel kodumaal koht, kus saab
mälestada teadmatusse kadunud
lähedasi.
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POLII Tl KA

huvitatud ega soosi sellise tabuteema

Karismaatiline

uurimist. Loomulikult
taastanud vaikiva
ka Läänes

Artur Sirk

hinges

sõja aja

sealgi

tagasi!

kahe röövli
otsekui

piltide all,

võidulaulud

sunnitud

sellele, et Eesti riik

muinsuskaitseameti kaudu kõvasti pingutas,
et seda takistada.

Jaanika Kressa

Avamisel

lane Jaak

Valgele

ütles

ajaloo-

Valge,

et Artur

20
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ette tulid meeste

naiste näod, kelle sünniaastad

ja

20.

sajandi

maagiliste sõnadega:

juba

vabadussõjalaste
ta on

teema

sellega

pidanud tegelema
pole

olnud

see on

vabadussõjalaste laul,

Evy

Laamann on hoidnud

meid käekõrval

ma

vabadussõjalastest

teada

lõppes

viimse veretil-

helistama.

palju hiljem...

Maalehes, umbes aastal

Vabadussõjalaste lapsed!

past ja

Ameerikast. Ma ei

kõigiga

kohtuda, kuid kellega jõudsin,

jõudnud

Koos

vabadussõjalasest

aastal Eestist
liini

ja

emaga

1944.

põgenenud, põlevat Ber-

Saksamaa

lõppu

näinud

ning

olid need kohtumised uskumatult

India kaudu Ameerikasse

siirad

Evy Laamann jõudis Artur Sirgu mä-

ja

imelised. Nad võtsid mind

omaks, kui oleksin olnud nende õde,

kuigi sageli
inimesed

ammu.

Et

gani.

jäid

esimesse veerandisse. Nad

2002. Peale seda hakkasid nad mulle

kirjutasin

lestusmärki

töö kõrvalt: riik

sõprade juures, silme

ma

enam

südamelähedane, kuid

palju

lapsepõlveaegsed

perekondlikud koosviibimised vanaisa

sain

Sirk oleks väärinud mä-

aastaid

suus.

Mulle meenusid

(Päts ja Laidoner)

Viljandimaalt, mujalt Eestist, Euroo-

on

võidulaulud

häbipostis.

suus

Esimese artikli

tä-

tunne, et nad vaatavad vaimuvallast,

kiivalt

laulsid alati seda laulu, mis

Artur Sirk sai 118. sünniaastapäeval ikkagi
vaatamata

osa on

ju

Vaatavad vaimuvallast,

mälestusmärgi,

neile. Suurem

ma

mida

edasi alandusi taluma, istudes aktusnn

mõtlesin

naseks mulla all, aga Amblas oli mul

vabadussõjalaste pered,

olles vähemuses, olid

tel

on

ajastu Eesti,

kogu külma

hoiti –

–

oleme

kui

oli meie vanusevahe

inimpõlv.

Need

seiku

armsad

lestusmärgi
95 eluaasta

ära oodata.

juures

tulla ei saanud,

jõudnud

Kuigi

ta oma

Amblasse avamisele

jõudis

Artur Sirk juhatuse

mälestusseltsi

liige Jaak Madison

kirjeldasid
jasest lapsepõlvest. Ühel sõjameeste

teda külastada tänavu maikuus tema

koosolekul

kodus Bowie linnas

tõusid nad

oma vara-

järjest püsti:

muu

minu isa oli ka, minu isa oli ka. Nüüd,

kinkida

tõest

Artur Sirgu mälestussamba avamisel,

di vähendatud

Evyle

Marylandis ning

Artur Sirgu monumen-

koopia.

See oli imeline kohtumine mõlemale. Just tänu
ei

letavad seda

Evy raamatule „Tõde

põle tuleski”,

nooremad

paljud

on

see

inimesed hakanud minevikku teisiti

nägema ja

möödunu vastu tõsisemat

ma

oma

meile olnud

päris

on

meid aastaid

käekõrval

kahepoolselt

ja

see

lapsepõlvest

Saaremaalt, mitu põlve koos, nagu
tõelisele

päriselt hoolisid
mitte riiklikul

ja

perepäevale.

Kasutades

Evy

Laamanni sõnavara raamatust „Tõde
ei

Artur Sirk, kes sai Amblas nüüd istuma

jutte temast,

mäletada võisid. Nii nad

tulid, Virust ja Võrust, Sakalast ja

on

oluline.

Amblasse tulid need,
kes

vanad inimesed, need, kes

Artur Sirku või vähemalt

Laamann

hoidnud

nende peaaegu naabrimees Artur.

Laste kõrval torkasid Amblas sil-

huvi tundma.

Evy

päikeselist päeva ja uuri-

vad suuremaks saades edasi, kes oli

ei olnud kohal tuimi

põle tuleski”,

kalasilmi ega libedaid

muinsuskaitse-

heeringarulle.

Tulnud olid need inimesed, kes

alusel, vaid hoopis kirikule kuuluval

päriselt

hoolisid Artur Sirgust.

maatükil, sai avamisepäevaks ka
endanimelise tammepuust

pingi ja

pastoraadiesine plats lipumasti.
Kodukihelkonnas kõnet
heitis Jaak Madison

tagasi ja

edasi. Oli

kõneledes

pöördus

pilgu

FOTD: ERAKOGU

Artur

sada aastat

liigutav,

kuidas ta,

ammu

sündinud Arturist,

Ambla

koolipere poole.

et avamisel olnud

Usun,

pidades

lapsed

näitab

Jaak Madison külastamas
Laamanni tema kodus

ühe

Evy

Marylandis.Evy hoiabkäes Artur Sirgu

monumendi vähendatud koopiat.

mä-

Sirgu elulugu

väga selgelt,

sõjasangariga

kui

võib kodumaa

ebaõiglane

üldse olla.

Soomusronglasena

võitles Sirk välja Eestile võidu Vabadussõjas. Hiljem,
koos paljude

saatusekaaslastega, pidi

represseerimisi ja vangistust

ta aga taluma

kodumaa

poolt, mille

iseseisvuse nad olid välja võidelnud.
Artur Sirgu mälestusselts loodab siiralt, et

Artur Sirk

astus

pärast sõjaväe-

karjääri lõppu õppima Tartu Ülikooli.

Ühe

semestri õppis ta põllu-

ultimaatum:

heita enda

ridadest

välja Artur Sirk ja teised vapsid või

paremale mõistmisele ning „Vaikiva ajastu”

Sakala tegevus lõpetatakse. Lange-

ganda tasalülitamisele. Usutavasti aitab ajaloo parem

majandusteaduskonnas, seejärel läks

tati keeruline, kuid

üle

tegevuse jätkamiseks vajalik

õigusteaduskonda ning

astus 1922. aasta

ühtlasi

sügisel korp! Sakala

korporatsiooni

Sellega kisti poliitilise

otsus.

surve

mõistmine meie rahval tulevikus teha ka paremaid

tõttu

Viimasel aastakümnel

on

meie poliitikud ja ajakir-

puruks Sakala lipukiri ning viies pea-

janikud võtnud seisukohti, milles

ka korporatsiooni elus ettevõtlik,

põhimõte „Üks kõigi

Pätsi ja Laidoneri. Samas

eest, kõik ühe

energiline ning võimekas, ja juba kahe

eest!” ja koos sellega vendlussuhted,

aasta

pärast, 1924. aasta 2. semestril

mis ei tunne sotsiaalset tausta ega

pidas

ta vastutusrikast vanamehe

nud kandideerivad liikmed

saa-

on meenu-

erakondlikku kuuluvust.
Esimene

suur

dussõjalasi,
on

sest nende

on

meeste

mälestuste taastamiseks ja meenu-

on

püütud ülistada

asutud ründama vaba-

sirgjooneline ja

ohuks tänapäevalgi neile, kelle huvi

ja raha. See omakorda takistab

samm

propa-

valikuid ning vältida mineviku vigu.

rebaseks. Nagu mujalgi elus, oli ta

ametit. Sirgu käe all kasvatust

ausam-

ba rajamine aitab pisutki kaasa tollaste sündmuste

ausa

aus

on

poliitika

vaid võim

hinnangu and-

mist ajaloole.

Vabadussõjalaste

omaaegne

võitlus korrupt-

püü-

tamiseks tehti 40 aastat tagasi korp!

siooniga 1929–1934 olgu eeskujuks neile, kes ei lepi

dis neisse sisendada isamaaarmas-

Sakala 70. aasta juubeli puhul 1979.

tänapäevalgi rehepaplust harrastavate poliitikute

tust, rõhutas hariduse olulisust ning

aastal. Toona annulleeriti

tegevusega,

üleüldiselt püüdis neist kasvatada

mille järel vil! Artur Sirk ja vabadus-

tegude

ühiskonnale kasulikke inimesi.

võitlejad kustutati meie vennaspere

Seetõttu

Korp! Sakala seinte vahel kuuldi

nimekirjast ning nende täieõiguslik

taas

tihtilugu esimest korda toona veel

liikmelisus taastati. Oleme õnneli-

meie alandlikele

õigusteaduskonna tudengilt mõt-

kud, et vastavatud

realiseeruda

teid, mis hiljem võtsid konkreetse

austab

tanud,

et toonane vanamees

kuju vabadussõjalaste rahvaliikumise

näol. Need samad ideed paraku

võtsid hiljem Artur Sirgult Sakala

ja sinna kuulunud
aasta

vennad.

1935.

lõpus esitati korp! Sakalale

korp!

otsus,

mälestusmärk

Sakala vilistlasest vaba-

seejuures kandmata

eest mitte
on

mingit

oma

mustade

vastutust ühiskonna ees.

meie riik viidud seisundisse, kus võime

täielikult kaotada

oma

suveräänsuse.

Tänu

Brüsseli käpiknukkudele võib

see

püsivalt, kui just ei toimu rahvuslikku

taasärkamist. Meie rahva ajalugu vaadates

on

seda

dusvõitleja, advokaadi, suurepärase

õnneks korduvalt juhtunud ja usutavasti juhtub jälle

kõnemehe

ja poliitiku

ning Artur Sirgu

paljupalju

aastaid.

mälestust veel

nimi saab kuldse

raamiga koha meie

ajalooraamatutes.

Hans Daniel Kaimre

Korp!

Sakala

Daniel

MEREääR,
Mereäär

Artur

Sirgu

mälestusseltsi

liige

liige

KULTUUR

&

ELU

21

Tagsivade

Kollaborandid

–

tantsud kuradi vanaemaga
anastanud sakslased,

Sõna kollaboratsioon

on

tuletis ladina

kuid

verbist collaborare, mis tähendab kaasa või

õiglane,

koos töötama. See sõna omandas tumedama

ei tea, kui

varjundi maailmasõdade aegu,

mil

jaapanlased,

itaallased. Kättemaks oli kahtlemata
ka

palju tegelike

okupantide

kollabo-

samas

või oletatud

pages Franco

oma-

sai

1945.

1994, 88

langetati tagasel-

täide viimata, sest

ja ning jäi

Samas toimus

Otsus

Degrelle.

julm. Keegi

sabarakke kaotas

kohtutes elu.

SS-vabatahtlike hilisem komandör
Leon

Hispaaniasse,

Hispaania

Degrelle
kus tast

kodanik, kus ta suri

aasta vanuselt.

ratsioon tähendas koostööd vaenlasega,

aastal

seejuures eriti vabatahtlikku koostööd ja

enam-vähem korrektseid

kodumaad okupeerinud vaenlasega.

mõistmisi, mis lõppesid paljudele

Pierre Laval, Prantsusmaa

kaasajooksikutele surmanuhtlusega.

kolmekümnendate

aastate mitme

valitsuse minister

ja

ja hiljem

hulk

Meenutagem mõnda

Enn Soosaar

juriidilidelt
õiguse-

iseloomulikku

näidet tippudest. Prantsusmaal mõiste"Kollaborandid"

on

esmakordselt avaldatud Kultuur ja elu´s

ti

surma

sõmis

Teise

maailmasõja

teljeriigid

kaotasid

Saksamaa, Itaalia

ning Jaapan ja

võitsid liitla-

sed Suurbritannia, Prantsus-

maa,

Nõukogude

Ühendriigid.

Liit

ning

Ameerika

Arusaadavalt otsiti

ja

leiti tookord kollaborante nendelt ter-

ritooriumidelt, mille olid
22
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sõja käigus

marssal

1940

Philippe

Pétain, kes

Saksamaaga kapitulant-

liku vaherahu

ja juhtis seejärel Vishy

nukuvalitsust. Laskekomando

ette

Paljud

siiski

Riigireetmises

peaminister,

eluga

kes

kahe- ja

kahekordne
mario-

innukat koostööd

Sama saatus ootas Vidkun

Quislingit,
tel

pääsenud.

tegi Vichy

nett-peaministrina
natsidega.

ei

süüdistatuna hukati

Norra

1931–33,

sõjaministrit aasta-

kellest sai

pärast

Saksa

teda siiski ei saadetud, sest kohtuotsus

okupatsiooni

muudeti

eluaegseks vanglakaristuseks

minister-president. Võllas lõpetas

ja

mees, Esimese

naarmee

vana

aegne

kangelane,

mõisteti

surma

maailmasõja

suri türmis.

profašistliku

partei asutaja ning

liider

ja

kohaliku omavalitsuse

Belgias

langes

1942 sakslaste kätte

Rexist-

võitles

seejärel

kohalike

pu-

kindral Andrei Vlassov, kes

viimaste

vangi ja

poolel

Vene

Vabastusarmee komandörina Stalini

režiimi, aga seega ka sõda võitvate

teeninud

liitlaste vastu. Teatavasti olid

sovjetid

et

ja väga

reeturluse

eriti kättemaksuhimulised

harv isik, kellele sai inkrimineerida
koostööd

Võitjad
Kohalike

nende kõr-

ja

ei ole

puudub ja

nähtavasti

rahvusvahelise

okupatsioo-

ja

Ma ei

kümnes

usu

neid võimu-ja

kõrgeid funktsionääre, kes

ja

praegu

ja

on

mis tekkis punaarmee
vallutatud

keerutamine
1989.

tõsiasja:
kauemgi

ja

rajoonifüürerina ikka

ja

naa.

ja

oli

omariikluse

on

reetjatega

valitsemismallidega,
Teises

Jaapan)

vallutatud aladel.

poolest

(või

Itaalia

maailmasõjas

Sest tõesti, mille

erinesid Tšehhoslovakkia

–
Saksamaa Ulbrechti – Honeckeri või
Eesti Karotamme – Käbini – Vaino
Gottwaldi

režiimid

–

Novotni

Husáki, Ida-

valitsusest Prant-

olgu

V.

Quisling

N.

Karotamm

Saksamaal

uut

Quisling

paremat tulevikku. Või teisalt

püssi ning pistodaga

sotsialismileeri

äraostetud

Vidkun

pidada Böömi- ja

Quislingist

mist 1939, mis kestis kuus aastat. Taa-

Eesti

ni oli sakslaste käes viis aastat, Pariis

omavoli all muudkui kannatasid. Küll

on

saanud

pesuehtsaks okupatsiooniks
Määrimaa hõiva-

ja heaoluprivileegidega
kõrgeid
agarad

funktsionääre, kes

asja ajasid ja

neli, Eesti kolm ja nii edasi. See-eest

aga usun, et

kestis

ka

Nõukogude okupatsioon
lõpuks lugeda

viimaste

väljatõmbamist –

31.

sajad ja

teenimata

Moskva

väga paljud

kannupoisid,

1994.

tuhanded

meie

sõgeda
hulgas,

formaalsed

ei jätnud keisrit teenides

oma

jumalat.

Meie Pétainid, Lavalid,

Elu-olu võõrvõimu all, mis jagab ja

praegu

mitees või partei rajoonifüürerina ikka

„reetmise

Eu-

on

seletama, kuidas nad keskko-

sümbol”. Eesti

käsutäitjad

natside toetusel Norrale

tõepoolest

neid võimu-

usu

mängureeglid.

ja

truud

kujundab

et ööle

Ma ei

meseks

pukis

mõned kuud. Kui nende esi-

kohta aga

et

koguni tegutsema

püsisid

ja Laval

vist uskuski,

ja

aastat

Pétain

luuludes elav

vaenlasega –

Ja ei saanudki olla, sest

pidi sellegi nimel,
kaksteist

ei

määravad

augustini

ja

põhimõtteid

Võitjad

sekretäride

kui nimetatud

pika perioodi

oma

Vast ainult need, kel

vahel

järgneks päev.

Norras? Kui, siis ainult sedavõrd, et
nii

meist saavad

vabatahtlik või mitte vabatahtlik

mõtlema

võõrväeüksuste

kaugeltki

ajaühikul

– meil ühine.

roopas, kui

ei olnud

veninud

olnud kollaboratsioon

kompartei

protektoraadist

võimuga kõik,

paljud

pole põhimõtteid kunagi olnud.
Üheseid lahendusi ei ole. Nagu

esimeste

Vichy

susmaal või Reichi

Kui

prostituteerinud?

võrreldav

mida raken-

das natsistlik Saksamaa

haarati kollaboratsiooni ehk

sajandiks

mõnel

mis

ja

veel hullem, sest üht või

lapsed.

leks

kohati

käsilaste

NLKP

oma soo-

tõsimeeli tunnistada, et nad ei ole poo-

on

kõigi nukuvalitsuste,

või

FOTD: WIKPEDA.ORG

ka

Sestap

okupatsioon,

lugu

kirjutanud

järgida

koostöösse totalitaarse

kestis nendes iseseisvuse

kaotanud riikides

kes olid

allkirja. Õigupoolest

vi kinnituseks

ja tunnistagem

aastani

umbes viis-

nõudeid, andnud

põhikirja

Eesti asja ajasid”

1945

hiigelterritooriumil,

defineeritud küll nii

jätkem

1944

tagantjä-

üle ega ümber

hulgas

avalduse, lubanud

teistpidi

hetsusväärse teravusega. Olukorda,

saa me

viibis meie

tagasi

või

põhjendas

ajaks surnud),

Pétainid, Lavalid,

vahelises suhtluses ilmneb siin ka-

annekteerinud

kümmend tuhat eestlast (pluss tolleks

ENN SOOSAAR

Topeltstandardite elujõud

organisatsioonis,

et alles kümmekond aastat

tõsiasjast,

agarad seletama, kuidas

ligi pooleks sajandiks.

rahvus-

ikkagi iga kahe-

Ükskõik, kuidas keegi parteisseas-

nad keskkomitees või partei

üleveeremist

löömata

oli protsent

ainuvõimu.

oma

tumist toona

Moskva ülemvõimu kannakin-

oma

aga

osales

rele seletab, ei

õiguse järgne

Quislingid... jäävad risti

järglaste hulgas

pisut madalam,

heaoluprivileegidega äraostetud

Kesk- ning Ida-Euroopa riikides pä-

Meie

vabariigi kodanike

okupeerinud ning

organisatsioonide paljutasandilisele

nitamist neis

nende

naaberriik

jääbki puudu-

nõukogude vägede

lapsed

aga

mille kaudu teostas nende kodumaa

Ka

koostööle, mis toimus Baltimaades

6–7%, kui

umbes 10 %. Eesti
kahel

seega nende alla harrastatud

kunagi

hukkamõist sellele üksikisikute

Parteisse kuulus

maha arvata, siis täiskasvanustest

poisikesteks.
on

tuhande.

saja

elanikkonnast

koostööd liilastest oku-

patsioonivõimudega

ning

üle

oma

kollaboratsioonil oluline vahe. Natsid

mängureeglid.

käsitatud kollaboratsioonina.

rast

jäävad

ja veretöödega

Loomulikult
nil

Karta on,

sakslaste, itaallaste ja

jaapanlaste

ma

val

vanglakaristusest.

määravad

Vlassov

Degrelle ning

okupantidega, pääses maha-

laskmisest või

kaasajooksikud?

gid, Degrelle´id ja

Quislin-

Vlassovid

jäävad

puudub

valitseb kaks kuni kolm aastat, erineb

risti löömata.

Kes tahab,

rahvusvahelise

elust-olust võõrvõimu all, mis hoiab

näha siin

järjekordset mõru pa-

õiguse järgne

rahvast

radoksi. Ent rõõmu saaksime

hukkamõist.

kolm

ja

riiki

oma

haardes kaks-

sugupõlve. Kaheksakümnenda-

tel küündis NLKP liikmete

arv

Eestis

ajaloo

üle tunda, et tantsud kuradi
ga

on

Eestimaal

see

võib

sellegi

vanaema-

lõppenud.
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Reetmise piirid ja põhjused

Prantsusmaa
„au

ja

häbi“ marssal

Pétain kohtub

Hitleriga

Kollaborandid
esimestel eluaastatel võimalik

pole

Lapsepõlvest pärinev viha ja

vaen

Mis teeb koostöö võõrvõimuga mõne

luua tundesidet ühe kindla täiskas-

nende suhtes, kes olid

inimese jaoks ahvatlevaks? Kas sel juhul

vanuga, siis

käänduda kättemaksuks ka siis, kui

ollakse pelgalt võõra võimu käsutäitja

vajalik

või ka koostööpartner?

tal saamata eluks

jääb

turvatunne

ning

ei

arene

välja

Inimliku soovi

Täiskasvanueas avaldub

parem olla

eksis-

tentsiaalse häire hirmureaktsioonina
Taimi Elenurm

ning

psühholoog
"Kollaborandid"

sõltuvusena

Tundekülmuse tõttu ei

on

oma

vad, ning

Üht

võib

ajendada

koostööle

tõrjutusetunne omade

poolt,

palett lapsepõlvest pä-

võimude

Teismelisena läbielatud

tõrjutuse-

teine

lapsepõl-

ja hüljatusetunne
vekaja,

on

mis kollaboranti

ja edevus, neljandat

neile, keda

kunagi

või kaine

olupoliitiline

ja kardetud,

kelle hulka

arvestus.

põhjuseks

olla emotsionaalse kon-

takti puudumine imikueas. Kui
ELU

lapsel

põhjusta-

ajendada.

tahetud,

–

see

ent

soov

tegutsema

Näidata koht kätte

mis

saab

–

uue

eristuda

püütakse

purustamise,

saa-

mitte aga

ülesehitamise kaudu. Kui

mõistust ei

teistest

ja

jõudu ja

jätku, minnakse koostööle

võimuga.
Allaheitlikkus võimu suhtes

sageli pöördvõrdelises

on

sõltuvuses

väetimate suhtes. Mida

kitsim, julmem ja ükskõiksem ollakse
alamate

vastu, seda

püüdlikumalt

üritatakse meeldida ülematele, aimata
nende

soove

ja

sihte õhust.

kadestatud

on

pole

–

täitumist

vutada senise

üleolekuga

võib

äriidee

mida

poolt kergesti

netushuvi

haselt võib võimukuulekuse üheks

&

on

rit hirme, kolmandat talitsematu tun-

Psühhoanalüütilise käsitluse ko-

KULTUUR

tegudega

teistele

manipileeritavad.

vägivallaga hüljatuse- ja
teist

sellised

taju

inimesed kannatuste suurust,

esmakordselt avaldatud Kultuur ja elu´s 1999

nad

24

võimukamatest.

võib

tõrjumist ja hüljatust kogetud polegi.

usaldus ei teiste ega ka enda vastu.
see

paremad,

on

kuuluda

õnnestunud

põhjuseks,

et täis-

Kvislingid
Kvislingit
rast

tuntakse reeturina

–

võõ-

ja vaenulikku, vägivaldset ja

kasvanueas otsitakse võimalust n-ö

purustavat võimu teenima asunud

revanšiks.

kaaskondlase

võrdkujuna, „omana“,

kes võtab esindada
huve

ja kaitsta „nende“

viia enesetundeni, kus nad

kes „omade“ hävitamise

ning

tahtlikult valmis

teel teenib kasumit „nendele“ ja kan-

Kas reetmisel

on

Kas

piirid?

kui leian, et need

pole

reetma kõiki

katsealused

ja kõike?

Kuivõrd tegut-

seb kollaborant teadlikult

ning kuivõrd

mille

pime marionett võõrvõimu käes?

„Ma täitsin vaidkäsku“

varjus

vägivallale.

eelkõige

soov

on

halvim

teenida

võimatu teenida,

hulluks, siis tekib vajadus
vust

see
oma

kuidagi õigustada.
ees. Üks võimalus

võõraste ideede
kantiline

on

teenimisele

põhjendus.

Näiteks

sunnitud võõrvõimule

oma-

oma

kaotanud võimaluse elada

tundub
Kui

kuidagi

lüütik Stefi Pedersen

ja autoriteeti

kuulekus

ja

(loe:

nii

taga istuVõimu teenimine kui äriidee
Kreedo

ja

toimisid

esialgsele

ohvrit

väitele

sellega

tee

ja

lahendada.
kuulekast
innukas

Nii võib

käsutäitjast
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Seepärast

daja.

Seda

hülgab
teised

Kvislingit

kel

Ta

märkavad. Ta vahetab

midagi

pole

sellise

et

niikuinii

võim,

vastu,
Mõne

sõnaõigust.

olupoliitiku tegevis

ilmamuutuse

on

jõudude

üliheaks baromeetriks

võib olla

poliitilise

prognoosimisel.

Olupoliitiline pragmaatilisus
Levinud

võib

L. Degrel e

maalsetes
käituda

võib kannustada võõr-

omada erilise inimese,

väljavalitu

oreooli, mis eristaks teda

endistest kaaslastest. Tema osaks

on

valvata,

et teised täidaks norme

ja

reegleid,

millele tal endal

on

teadlikult ning kuivõrd

on

vägivalla-

On nende eluinstinkt ehk

väiksem või

lepivad nad

Olupoliitiku

äraelamiseks

tunnuslauseks

„Olgem paindlikud,
paremini

oma

tegude

eest

survel. Kollaboratsionist võib tunda

USA

end kõikvõimsana, sest võimule

võib

Ometi

sest

vaja

on

on:

ko-

haneda.“ Ta kaalutleb kainelt, kuidas

Vastutus versus kuulekus

manipuleerimisega

ta pime

TAIMI ELENURM

vastutust, kui nad teevad seda võimu

korralikest kodanikest katsealused

normaalne

on

vähemaga?

inimesed ei tunne

katsed tõestasid veenvalt,

on

võimuga.

marionett võõrvõimu käes?”

vilistada, ta võib tarbida hüvesid, mis

psühholoogide Milgrami ja

tingimustes

ebanormaalselt.

tada elu, ei tee koostööd

Kuivõrd tegutseb kollaborant

lubatud

tõstavad ta valitute hulka.

– „teisiti

inimesi, kes vaatamata riskile kao-

personaalne

hingust“,

kollaboratsiooni

on eluinstinkt

pole ellujäämine võimalik“; „ebanor-

ise“.

koostööle

põhjendus

õigustamiseks

võimu ülevõimen-

esiletõsmine, võimalus tunda „võimu

osava

võimuvahetust.

võimu veel enne, kui

võideldes häälekalt

õigluse

tüüpi kvislingist

jumal

võimuga

et

vana

alati nende poole, kelle käes

on

Mõnikord tahab ta olla „uskli-

Hoflingi

luuser varmas märkama

veendumisi nagu ülikondi, hoides

saab võimule

saab uut liiki

ülipüüdlik

kum kui

sunnib

ja

koostööpartner. Ideoloogi-

õigustuseks
otsing.

on

ja prognoosima

lised veendumused teisenevad, kui

saada

eneseteostuse

avastama võimuvõitluse allhoovusi.

mõistlikult

juhtuda,

asuma

on omane

võimaluste suhtes

kõigi

siiski valitud, siis tuleb väärtuste
käitumise vastuolu

ning

kiiresti koostööle“

setu ambitsioonikus teeb tundlikuks

et

võõrvõimu teenimise eest
see

kellele

nägema,

luhtumise üle kogu ühiskonnale. Alu-

seda).

Milgram ja Hofling järeldasid,

ette

luuserile, kes kannab

mängis näitleja,

kuid katsealused ei teadnud

„peab

kuulub tulevikus võim

väiksem olevat...

makstakse vähe, kuid

probleem,

65% katse-

oma

et

kui sõnakuulmatus.

mer-

oskusi

öelnud,

on

suurem

elektrilöögi

(elektrilöögi

oli

palju

on

psüühilisele

psühhoana-

tugevust eluohtlikuni.

vastupidiselt

ma

Rootsi

ebaküpsusele.

ja

Need valitsemis-

vormid toetuvad inimese

nii väitsid

eksperimenti,

klaasseina

soovitavad

vale kaaslasele antava

tege-

leida

või või-

puudumist

on

ühiskondades

organisatsioonides.

isikute nõudmisel sunniti

ajaks

Hästi kinnimakstud vale,

elu).

enne

isikutest allusid survele

on

teadmisi müüma, sest muidu oleksin

head

autoritaarsetes

pole õiged

neid võimu

suurendama

Ennekõike

iseenda

käigus

omavate

Kuulekuse

kasu. Et aga vastuolulisi väärtusi

korraga

vägivallategudeks

kahjustada“ –

vad kedagi

on

Isikliku vastutuse
võimaldavad rollid

„Ma ei järgi võimude korraldusi,

kord reeturiks osutunud isik valmis

vabandus

vaba-

süütute kaaslaste kallal.

nuseid endale.

on ta

on

allumine annab talle

õigustuse teha,
vastutab

paradoksaalse

mida

ju keegi

muu.

iganes –

sest

sellega,

ära elada

–

kes maksab.

teeb

ükskõik, kes maksab, raha
se.

tehingu

Seejuures
ju

on

ei hai-

Normid, reeglid ja põhimõtted

pole

olulised. Kui

puuduvad,
guse

saab

eetilised

piirid

olupoliitikust igasu-

võimugakokkumängu harrastav

kollaborant.
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Samas tuleb ette olukordi, kus
tiliste põhimõtete

ee-

jäikus võib viia tun-

duvalt halvemate

kui

tagajärgedeni

kuidas tema töö tulemustkasutatakse.
Süüvinud senitundmatu nähtuse uuri-

misse, võib talle ajutiselt olla ükskõik,

paindlik, püsimist tagav kohanemine.

kes tema töö ellu rakendab või ära

Millal ja kuidas saab

kasutab.

Mõnikord küll aimatakse

tagajärgi,

kuid edevus ei luba

dunu, seda

paindujast

mur-

võimatu määratleda.

on

üldiseks

Olupoliitika kujunemine
normiks annab

võimule

piiramatud

võimalused.

rid, võib saada vaimne narkootikum,

Mida oleks postsovetlikus

mis sunnib minema

Eestis mõtet muuta?

kokkuleppele

Stockholmi

pantvangide

sündroom

aitama uusi müüte

Ohvri kiindumist

kujundada.”

pantvangide
vägivallatse-

ja hirmutatud ja piinatud
inimlikke

jooni

natut tabada

Mängurlus

norralased

röövijasse

oma

sündroomi nime all. Kui

TAIMI ELENURM

isiku suhtes

ilmutab, võib kur-

saab

ja

ja

võimumängud

kogu inimkonna helgeks tulevikuks ja ikka nõnda

olemasolugi

edasi... No kas poleks tore, kui Eesti Vabariigi 100.

suhe tekitab

proovima

oma

motiivid. Ta uurib, kuivõrd

hirmude

allutada, kuidas

nipuleerida,
masse.

moel

ja ihadega

on

kellegi

võimalik

kuidas saab

ma-

ununema

kipub.

iganes.

Mida segasem seis, seda erutavam

mäng,

sest

jõududega

Mänguri
seda,

uued ele-

mängu

lähikondlased ei tea

Võimumängur
all,

mänguril

ootamatustega rabada.

et nad on tema

Oluline

võõraste

kokkuleplus

toob

mendid, mis võimaldavad

partnereid

on

mängus

hirmutab

hoida teisi

sest vaid see

mimiseks

aastapäeval mõni „arvamusliider” või politoloog

Juuditi dilemma

hakkaks tõsise näoilmega kuulutama, et just nüüd

Kas Juudit oli vaenlast ihanud reetur

on

tagab

juurde

ja

sageli

osalised.
alandab.

pideva pinge
ka endale toi-

vajaliku ergutuse.

minema

teda

eest

jõuda asja tuumani,

leiutada
mitte
26

midagi

iga

tõugu järglasi
rahva

Oli ta kollaborant või

elujärge?

näha või

enneolematut, võib

pöörata tähelepanu sellele,
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soov

parandada

Tunded

õige

pähe

aeg

panna,

PronksAljošale sinimustvalge müts
vene

keelest eestlaste teine

ema-

keel teha või mõni lähimineviku tippkommunist

„eestimaalaste” rahvuskangelaseks kuulutada.
Eestit hakata väikese algustähega kirjutama. Ja
ikka nõnda edasi:
Kas olete mõelnud ka sellele, miks Mart Niklust

kangelane?
ja

nende

tõlgendamine

määravad, kas inimene hindab

oma

24. veebruaril 2018 umbes 1500 kutsutud külalise

hulgas polnud

–

küll aga oli seal

hulk estofoobe,

teo väärikaks või väärituks. Hulkade

Kremlimeelseid, lähimineviku kommunismiehita-

suhtumise

jaid jm „eliiti”? Küllap vist seepärast,

võimuga

vatesse isikutesse

mused
on

ja

kalduvus

poolt

koostööd tege-

kujundavad

müüdid.

Igal

purustada

loodud müüdid

da nende

hingevaakumisse
tõlgendused

uuel võimul
vana

võimu

oma

peab

on

et nii Kersti

mõlemad erihari-

duselt bioloogid ning Tartu olevat „heade mõtete
linn”

pealegi.

et tekkinud

müüdid

ja

Kuulutame

aitama uusi müüte

lähiminevikus

Kuni mäletatakse eelmisi

ja aegumatuid väärtusi, jääb
heitlike

heidikute

maaks. Kui kaovad need

aegade
mängu-

põlvkonnad,

kes mäletavad, ilmutavad kadunud
väärtused end veel ehk

ja

Kaljulaid kui ka Mart Niklus

istutada. Kollaborandist

saab isik, kes

kujundada.

usku-

ja degradeeri-

kangelased –

tunnusjooneks ja
hinna

sünnitada head

kirg

kollaboratsionism

Loov isiksus, kes tahab

Olovernese

või

aegu

Oppenheimeri sündroom

uuendusmeelne

päästnud

Kannustas

juht?

mõjutada

Võimukire rahuldamiseks

kõlbavad kokkulepped kellega

on

osuta-

nud eestlased kuulutada psüühiliselt ebanormaal-

piinajasse

või rahva

mitmel erineval

ja kommunistlikule ideoloogiale vastupanu

teks? Politoloogia pseudoteaduseks, kommunism

põhinev

teisi endale

minevikus Nõukogude võimule, Kremlimeelsusele

inimlikkuse eest olukorras, kus selle

huvitavad teiste nõr-

Mängurit

va-

badusvõitlejateks? Lähi

seteks suurusehullustuse all kannatavateks isiku-

mõjukuse piire.
kused

taastajateks või

armub. Võimete

ainukeseks võimalikuks

ning

kompartei liikmed iseseisvuse

kinkimine näib ainuvõimaliku tänuna

ta oma

õhutab

Kristiania

šokk, mille tulemusena

kontakti saamise viisiksoluliste teis-

erutust

oma

on

avatud suhtlemine

tega. Võimule

Näi-

pealinn ümber

Osloks ümber nimetasid!),

tuntakse Stockholmi

kujuneda

teks Eesti

ideoloogia ja väärtustega.

saab isik, kes peab

ja

kommunismivang

nimetada Kolõvaniks (sest

Kollaborandist

häiritud, siis võivad

ja

Mart Niklus
GULAGi endine

uudishimust, mis ületab eetilised pii-

võõra

Kui vaba

poolel

teel peatuma jääda. Tunnetushuvist

(äraspidi) Mõtted Eesti
Vabariigi 100. aastapäeval

unenägudes

mälestuste mälestustes.

kommunistlikule ideoloogiale

vastupanu osutanud eestlased

psüühiliselt

ebanormaalseteks

suurusehullustuse all
kannatavateks isikuteks?

–VrV Vabadusristi
Vennaskond
vabatahtlikelgi – aatelisus ja altruism.
Eesti Vabaduse Rist, lühemalt Vabadusrist,

on

VRV ei ole kindlasti

Vabadussõjas sangaritegusid teinud võitlejate

erakond, vaid

autasu. Selle on saanud 2076 eesti meest

ei

ja

kaks naist, peale nende veel hulk välismaalasi,
kelle hulgas 600 soomlast.

või

partei

nende ülene. VRV

on

vaid kaitseb

aja killapoliitikat,

Kom-

võimalusi,

järeltulijad

sed. Kuna

kõla, siis

–

meie

risti Vennaskonnaks.
on

teoloogilise

liikmete usulisel
dusel

ja

ega Idast saadetud ähvarduse

ei

järgi

kõlbelisel

sangarite
suudab

sajandil

vennaskonda

meiepoolne

–

on

pälvinud sangarite

tõe

osa-

tajate

vaja

loodetavasti

maailmanurk

pole

aga ainuke

oht, mis võib väikerahva

pühkida.

See võib

juhtuda

vustunde hääbumise,
rahvaste surve,

ja

kodu mõiste

nn

mammonajahi,

globaliseerumise

on

korral.

ehtsa eestluse

mõttekaaslasi ühendav

–

pealt

ka rah-

hägustumise

VR vennaskond

sihiks

maa

jõud,

millel

nagu Vabadussõtta tõtanud

algatusrühm:

paksem

kännust

kui vesi

kaugele.

Kerstin Käärik (LõunaEesti, Kerstin.Kaarik@mail.ee)

Priit Silla (VRV mõttearenduse autor

priit.silla@gmail.com)

et veri

käbi ei kuku

ja

Kes

vastupidist

väidavad, pole sõbrad.

sajandi

esivanem Vabadusristi

pälvis,

Eestis olla tuhandeid. Nendele

juurde
vuse

ka

arvama

eest

hiljem

võib

peaks

Eesti iseseis-

võidelnuid, represseeritud,

kuid endale kindlaks

jäänud

noori

(nüüdjuba eakaid) ja verevalamise
Läände

–

pagenuid,

näiteks

igavese

TOI kombel

–

eest

arusaa-

mises võib olla erinevusi, ent liitlasi me

vajame kindlasti!
VRV kokkukutsumise mõtet hakkas
selle aasta
kaitse

–

alguses tutvustama muinsus-

mitte küll

organisatsioonina,

vaid liikumisena rahvusliku rohujuure
tasandil.

Meie tähtsamad

ajakirjad pole

seni veel

liitunud. Küll

on

Riigikogust,

ammuste

aga

ajalehed-

missiooniga

pooldajaid

leitud

ja hiljutiste

vabadusvõitlejate hulgast, Kaitseliidust,
Kindral Laidoneri

Seltsist, Admiral

Johan Pitka Relvavendade

ja mujaltki.

Ühendusest

Viimati mainitud ühendus

leja Kerstin Kääriku
kujunemas

eestvõit-

juhtimisel ning on

VRV tulevaseks keskuseks

Lõuna-Eestis.

Praeguseni puudub

VRV

põhi-

kiri, töökorraldus, peakeskus ja
teovõimeline
80 aasta

noor

juhtkond. Algatajad,

piires mehed,

on

esitanud

eestlase ROMAN

peab jääma noorematele.

südames. Vennaskonda
ka Soome

jt sõbralike

võitlemise eest

poolt

on

igatahes

huvi tuntud.

jagame

Oma mõtteid

meelsasti, kuid rohkemaks

pole jõudu.
Praeguses poliitiliselt
Eestis

pole

killustunud

seni teist nii auväärset

seltskonda, kes suudaks siluda meie

kõigi muremuljutusi, kes julgeks kaits-

Vabadusristi Vennaskonna

peab

tähendusega

aga mitte meie kui üksikliikme tahte

vennaskonna idee, kuid edasine töö

pälvisid Vabadussõjas

tamise

Euroopa

paratamatuse,

kel Eesti endiselt

riikide kodanikud, kelle esivanemad

dustumine

on see

tegutseb Tartus tarmukalt oma

VRV võimalikke liikmeid, kelle

Vabadusristi. Soome

Ants Sild (Tallinna piirkond, antssilds@hot.ee)

vallu-

ning

aegade algusest,

oma

peaksid kuuluma

Vabadusristi Vennaskonna

õilistuse

häbitu vale vahele. Eestlased

teavad
on

peale,

mis tahes

ajaloos

läbi saada ilma verevalamiseta. Annaks taevas! Sõda

ja

narruse

kooselu vormi vahel, nad ehi-

tavad eraldusmüüri

põhinev ilmikorganisatsioon.)

Milleks meile 21.

nad teevad vahet abielu
muu

oma

(Vennaskond

määratluse

Läänest tuleva

gutama iga

enam

nn

vulinale. Eestlased ei pea kaasa koo-

kaasaeg-

neid Vabadus-

nimetagem

peavoolumeedia

sangarite

aadel

tänapäeval

päitseid pähe

ühtlustavale sõna-

ise-

vahetusel.

küsimus. Mõnes arvamises või

Eesti vaba sõna

et panna

ebavõrdse

taasanastajatega ja

seisvuse taastamise

Liidus oleme, siis

lapsi, kooliharidust

VRV kasutab

See

järgnenud

olevat eesti keelt,

Ants Sild

kuhu kuuluvad ka

võitluse Eesti

Kuivõrd ISE seisvad meie

munismiohvrite Memoriaal.

sisuliselt eesti aadelkonna,

võitmise, sellele

eestlaste kultuuri, sh risustumisohus

ja riiklikke suursaavutusi, nagu

seltskond moodustas

seob iseseisvuse kätte

kogu aastasaja,

olema üks

tegu EESTI

raames.

moo-

ta rahvuse

põliseid

arusaamu, oma-

sügavama

kultuuri

100 tähis-

ausameelsed eestlased, kus maanurgas

See hõlmab

parajasti

ja pühadusi. Astugem

ette

või mandril teie eales ka asuksite!
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Saksamaa kaudu

Austraaliasse
Minule ja kümnetele tuhandetele
eestlastele oli meie kodumaa kadunud
50 pikka aastat. Olime pidanud rajama
oma

elu võõrsil sõjapõgenikena, kellelt oli

võimuahnitsemises võetud kodumaa. Kui
Eesti vabanes 1991. aastal Nõukogude
Liidu haardest, olid paljud meieealised

juba liiga vanad,
oma

et seal kodueestis uuesti

elu alata, mis oli meie

nooruses

võõra

võimu tõttu purustatud.

Maimu

Karjamaa-Viiding

Wahroonga, Austraalia

Kaunid noored inimesed
ühist eluteed alustamas.

Pulmapilt Arnold

Raamatust “Rukkilillesinised koolimütsid aegade keeristes“

Viidinguga
28

enne

Eestist

lahkumist Tallinnas,
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2.

septembril 1944.
FOTOD: ERAKOGU

Mälestused koolist

väljendada,

tundnud, kui küsitakse, missuguses

juhul,

koolis olen saanud

millega

Anna

hariduse.

oma

Tõrvand-Tellmanni

Kolledžis ei nõutud
teadmiste
Pidime

olime

ret,

tervitusena

juunis

esimestel

päeva jooksul, kui

osakonna

neid kooliruumes
keskkooli

(progümnaasiumi) õpilased

tänavapilt,

harjunud.

ja

Kohe

kutsuti mind

päevadel

välimusega,

oli uus,

haritud

mees

et nüüd on kõikidele

mulle,

teatas

praktikant

osakonnas.

juhataja juurde, kes

noor, hea

mees-

peale riigipöö-

1940. Olin

hoiusummade

reveransi tegema, kas või mitu korda

pidid

ei taha

pidasin. Igal

ei olnud meie

see

Eesti Pank, varsti

pagasit, vaid ka käitumist.

kohtasime. Tänaval

kelleks neid

Minu esimeseks töökohaks oli

Inglise

meilt ainult

igale õpetajale

–

imelikud inimesed

karjusid

Pean nentima, et olen alati end hästi

õpetajaid tervitama, gümnaasiumi

noortele teed avatud, mitte ainult

tütarlapsi

väljavalitutele.

meesõpetaja

aga teretas

esimesena.

Tal oli

Samuti mainin meie kooli traditsioonilisi aktusi ja
Suuremaid

oli saali

–

ühel

tähtpäevi pühitseti

pikas vahekäigus

pool tütarlapsed

lillesinistes tuunikates

hallides ülikondades.

–

laps, valged

teaduse

auvalves

kõikide

oma

rukki-

poisid

siis

jälle pidulikus

võtmas.
see

lippu

ootamas

Tagantjärele

ja

vastu

mul oli mitmel korral

au

Tegelikult
laulmine

ja

oli minu

huvialaks

kunst. Esinesin

meie koolis, eriti

ju

üsna

gümnaasiu-

mis.

tundnud, kui küsitakse, missuguses
koolis olen saanud

hariduse.”

oma

koolipeol „Es-

MAIMU KARJAMAA-VIIDING

laulsin kaht

grupi

nümfide ees,

kerget, hüplevat

Osaliselt mäletan viisi veel
sõnad

on

peale paari

laulu.

praegugi,

esimest rida

ununenud. Pärast esinemist sain

palju

Mäletan
Tüdrukud

veel ilusat

olid kõik

lõpupidu.

pikkades

val-

ja

ju prakti-

vastutav kontrolör,

moratooriumi
oma

Ei

Pangast.

raha

Inimesed

ajal.

kursivahega ja

võtta sai ainult 100 rubla kuus.

kõige

enam

inimesi,

kelledele ruttu täitsin vorme,

1940. aastal

inimeste saba oli tänaval

Mujal
olid

lõpetasin gümnaasiumi.

maailmas möllas sõda. Meil

juba

meist olid

oma

salajased

soovid, kuid kõik läks hoopis teisiti,

poolt

lootustele.

18.

juunil

1940

üle.

Nägin,

vene

1939. aastal Balti

sõdurid marssisid

jaama juures.

Jalas

ei olnud neil säärikuid, vaid kaltsud
ümber

jalgade,

mis oli nii

võigas pilt.

1940. aasta mais lõpetasime

sus
see

üle

Esimestel

gümnaa-

Nõukogude

Liidu

poolt, kuna

toimus meie „vabatahtlikust”

getes kleitides, poisid mustades

soovist. Jälle

ülikondades.

seekord üle

juhtusin koju minema,

Toompea,

kus lossi

ees

kuigi

miilitsad

päevadel peale

ja pangauste sulgemist
rõõmsad.

Kuna

kassa

olid kõik

pingutav päev

oli

möödas, läksin mina ruttu alla tualetti, lukustasin ukse ja hakkasin
nutma. Uus

kui

ja

pidasid korda.

1939. aastast Vene baasid.

siumi ja juunis 1940 võeti meie valit-

komplimente.

pealegi

–

oli

olin kohkunud

Praktikandina Eesti Pangas

võeti Eesti valitsus kommunistide

kuningannaks.

pangas öeldi

sest senini olin

Minule kogunes

vastupidi

Tantsides soolot

uues

olin kiire, samuti aitasin vanakesi,

aastal. Salme Reek valis mind tollases

laulumängus

mainida

ja nüüd üle öö

välja

tonia” kontserdisaalis, vist 1938.

nümfide

kant

kaotasid

Igaühel

Mäletan esinemist

päeval

„seltsimees Karjamaa, teie

väga mures,

olla üheks

vastuvõtjatest.

palju

tarvitsegi

Olen alati end hästi

samuti laval

lipu sissetoojatest,

et

mees, mitte Eesti

keegi

meenutades oli

tõesti imeilus traditsioon, milles

Raekoja platsil.

olete kontrolör”. Peakontrolör

tütarlaps. Lipu sissetoojad
olid

suunati

hoiusummad ühte

pankade

asus

mulle,

kõndis tütar-

lõpetajaid ning majandus-

üliõpilasi. Igal juhul

Esimesel

Maimu Karjamaa-Viiding

toodi

Koolilipp

ees

mis

lõputunnis-

– eelistati kommertsgüm-

niinimetatud Hoiukassasse,

panka,

ja helesinistes

viisid selle lavale, kus kolm auvalves

õpilast

naasiumi

kindad käes, keskel tuli

poiss lipuga ja
vormis

Esto-

õpilasi

siidist pluusides, nende vastas

sisse läbi auvalve

tus oli hea

aastalõpupidusid.

nia kontserdisaalis. Terverida

sest mina ei oleks

õigus,

saanud Eesti Panka, kuigi

pinge

oli mulle kohutav,

aga harjusin kiiresti
samuti meeldivalt

ja hiljem

pinge

tundsin

vähenemist.

Kõik meie ametnikud olid toredad,
olime nagu üks pere. Päeval,
kassa

sulgemist,

pärast

lauldi heast meelest:

„Ei meil pole kella vaja, Moskvast
saame

ja

õige aja.”

Refrään: „Ta-de-rit

tuurita, elan aga ilma uurita.”
Aruandeid Moskvasse pidi saatma

järjest.

Selleks

pidin

andma andmed
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järelkontrollile, kes need saatis Moskvasse. Ühel päeval ütles mulle too

ise, aga vaadake,

ametnik, kes oli Sinu rahvusest

päev venelasest ülemusega lõunal, oli

mees, et mina

ärgu

ta

tasuta öösised

kuna andmed

ületunnid),

tore

vaevaku ennast

liigse tööga (pidevalt

on

juba

Moskvasse saadetud. Küsisin imes-

tades, kuidas oli

Kuigi

meie kõikidega

Meie

jagati jälle Euroopa piire pärast sõja
lõppu

saatuslik 14.

see

Hommikul tööle

juhataja oli jällegi tore
Ühel hommikul koputasin

jõudes,

allkirja

läksin tuppa,

pool panka

ühele doku-

olukord,

mendile. Ta mainis, et ei olevat tarvis

koputada ja

mina

kirjutagu

22.

tollele dokumendile, lisades: „Seltsimees

Karjamaa,

juunil

juhtuda.

1941

Saksa väed

giga.

Hea välimusega, haritud

oma

on

kõikidele noortele teed avatud,

MAIMU

väljavalitutele.”

KARJAMAA-VIIDING

et

– pea

ei teadnud, mis
Kõik oli segane.

algas sõda kahe
aasta

liitlase

salalepingus janüüd ründasid

suunata väed

niinimetatud Blitzkrie-

rainlast

tagasitõmbumiseks,
tehti

miljon

et

jooksis

ukrainlastega.
relvastatud uk-

Saksa

poolele, ja

mis tehti? Neid koheldi kui vange.

Väga

suureks abiks

valimistel

valitsused lahkuvad

piiridesse,

de Liit ei liikunud

aga

Nõukogu-

sammugi sealt,

kus teda oli vabatahtlikult vallutada
lastud.

Kogu sõjaaeg ja
kuid

noorena

käik oli hirmus,

suutsime

taluda. Masendav
või küüditati

–

palju rohkem

ühed

põgenesid

Venemaale, teised

laevadega Saksamaale,

kolmandad

Rootsi.

paatidega

olles

õliväljade vallutamisele.

viga

Enam kui

samuti

vägesid,

mais 1945. aastal lootuses, et

endistesse

oli masendav

Saksa väed olid Moskva all,

Suur

mitte ainult

see

Nõukogude Liitu,

kuid anti käsk

ja teatas mulle, et nüüd

ja sosistasid,

gasid Euroopa maid, ja

Kirjutage

võidukad

mees

–

keegi

vahel, kes 1939.

teie teate rohkem

kui mina.

pangandusest

oli tühi

sest

edasi võib

ise alla

vaiksed

1941.

olid kõik

öösel olevat olnud küüditamine

paludes

igati

okupeerivad

juuni

kohalolijad

ja

Vene

–

direktori kontrolli, kelle kabinet oli

Euroopas puhkeb sõda

kuidas

palju.

igasuguste toiduainete,

konservide, sõjavarustusega jne

teisel korrusel.

Siis oli

oli

tama venelasi

toetades

mees.

tema

ja

Harbourile. Ameerika hakkas varus-

alati teatas, kui oli oodata venelasest

osakonna

tema kabineti uksele

iga

rünnak Pearl

põhjustas jaapanlaste

vastavate maade vabadel

ta võtab õhust andmed.

juhuseid

ikkagi südamega

ta käis

võimalik? Ta

see

naeris, tegi käega liigutuse,

Imelikke

et teie ennast ega ka

mind sisse ei vea.”

Nõukogudele

oli Ameerika sõttasekkumine. Selle

Põgenemine Saksamaale
Sakslaste

okupatsiooni ajal

töötasin

käsundusametnikuna

Eesti

oleku Politseis,

hooldusrefe-

hiljem

Julge-

rentuuris, kus tegelesin eesti sõdurite

perekondade

eest

hoolitsemisega

kuni Eestist põgenemiseni

septembris

1944. Politseis töötades tutvusin
tulevase abikaasa, tuntud

kuulitõukaja

Arnold

Arnoldil oli

oma

sportlase,

Viidinguga.

stipendium

Saksamaa

ülikoolis doktorikraadi saavutami-

seks, kuhu
Pinna

ta

pojaga

pidi

minema koos Paul

1943. aasta

alguses,

mis

aga tühistati totaalse mobilisatsiooni
tõttu. Teda kui endist kriminalisti
määrati varsti Politseikooli ülemaks

(enne

seda ta oli

hiljem,

kriminaal-lektor) ja

kui Eesti

Julgeoleku abijuht

kapten

Tiit saadeti rindele,

Viiding

tema asemele. Mõlemaid eel-

nimetatud kohti vastu võttes
läbirääkimisi

ja

professor

endise vaba Eesti

esindaja

härra

pandi

pidas ta

Jüri Uluotsa

Riigivolikogu

Pukkiga.

Mõlemad

tulihingelised patrioodid soovisid,
et

Viiding

nõustuks talle soovitatud

kohtadega.
Juunis 1944. aastal saadeti
Berliini. Enne

Viiding

seda aga tellisime

laulatussõrmused. Olime omavahel

Klassikaaslastega

kihlatud, mida keegi ei teadnud peale

ekskursioonil
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tarvis kulla.
mulle

järele

vanematele

1944 abiellusime.

Tartu all olid

mineviku

riskeeris

oma

ägedad lahingud,
et kuidas ta

peale,

Nädal

eluga.

hiljem

põgenesime laevaga Saksamaale,
sihtkohaks oli

esialgselt

Berliin. See

oli hirmus valus, jätta kodumaa,
vanemad

vend

ja

ning

oma

minna vastu

tundmatule saatusele. Ema trööstis,
et

tütar, ära nuta. Sa lähed
ise aga hoidis

mehega koos,
Mäletan veel
mad

praegugi,

ju

oma

pisaraid.

mu vane-

13-aastane vend seisid, meid

ja

jumalaga jättes.
laeva ei

–

Meil oli õnne

meie

pommitatud.

Danzigi

jõudes

Thüringeni Sonnebergi

Arnold saadeti Tšehhoslovak-

kiasse Marienbadi linna. Veebruari
1945. aastal tuli

lõpus
kallis
enda

mulle

mees

juures vahepeal

ja oli meiega
Meil oli

ka 1.

külastanud

jaanuaril

1945.

imepisike teenijatuba

kolmekorruselises
küllaltki

viis mind

Marienbadi. Ta oli aga

juurde

mind tädi

minu

jällegi

järele ja

majas,

kus elasid
kelle

mõjukad inimesed,

teenijatel

oli toakene kolmandal

korrusel

ja

kes

tamisele

reageerima. Sõja ajal pidid

pidid pererahva

helis-

aga kõik loobuma sarnasest mugavusest. Nii

teenija

oligi

meil

majaomanikkude

tuba. Nad olid

sõbralikud

ja

mitmel

meiega väga

juhul

kutsusid

Olin 1945. aasta

piima
tavat

alguses juba

piimanormi.

lõpupäevil,

Sõda oli

kui tookord käisin

saamas

uudist,

ja

rase

et Hitler oli

hetkel olin õnnelik, et

ei

ma

Tol

jõudnud

Varsti, mai algul 1945, oli sõda

lõppenud ja
koju,

saame

uus

lootus südames, et

aga kõik läks teisiti, sest

Lääne ilm loovutas mitmed
vabatahtlikult

riigid

Liidule.

Meie alustasime

koos üheteistkümne eesti

põgenemist

mehega
sõduriga

Tšehhoslovakkiast Thü-

Arnold tõi

ringeni.

Euroopa

Nõukogude

välja üksteisteesti

sõdurit, kes vastasel korral oleksid
Tšehhi

jäänud

põrgusse,

kus olevat

julmalt piinatud.
See

oli tõesti

jälle

nii raske

ja

vaevarikas aeg Lõuna-Saksamaa
all.

Ööbisime koolimajades,

taludes lakas,

sepikojas kivipõrandal

Piir

magades.

anti Vene

piiri järel

valdusesse. Ei

mainimata

saa

sakslaste vastutulelikkust

jätta

põgenike

suhtes. Neil oli siiras kaastunne

sõjapõgenike

vastu, kes olid kõik

kaotanud.

Lõpuks jõudsime Sonnebergi,
mis oli meie sihtkohaks. Ma ei mäleta

enam

USA

tsoonides. Meie olime

viimasesse

ligikaudu

lühikese
kuni

neli aastat. Enne

jõudsime

oktoobripäevadel

kogu

Mem-

kus

meie

pojuke

1945. Ar-

meie „reisimiste”

kõigest,

kartes kommu-

Mainin ka

Julgeoleku
juhiks

oli

mõnd

Maimu Karjamaa teises reas
vasakultteine

asjaolu

Eesti

Politseist. Esimeseks

major

Mere. Pärast tema

rindelesaatmist määrati

Ennokja abijuhiks

juhiks

oli endiselt

härra

kapten

Tiit. Pärast tema rindele minekut
määrati tema asemele Arnold Vii-

esimestel

ja Arnold viis mind

haiglasse,

nold oli

olime

laagrit,

jõudsime neljandasse –

mingeni,
kohe

ja Inglise

läbinud kolm

kuhu

päeval koolimaja väravas.

juhataja ning plokivanem,

aga ta loobus

nistide valesüüdistusi.

Ameerika

laagrisse jõudmist

ajaga

Viimase kooliaasta esimesel

haridusala

aga varsti avati

täpselt,

põgenikele laagrid
tsoonis

grupijuht ja alguses Memmingenis

ding, kes

oli

samaaegselt Politseikooli

ülem ja lektor. Mina sain koha
Undi käsundusametnikuks

kapten

ja pärast

tema rindele saatmist määrati mind

ajal

hooldus-referentuuri

asjaajajaks –

oma

ajal töötasin käsundusametnikuna Eesti Julgeoleku

enne

minnes kohtasin all ukse

juures majaperenaist.

Suure

tahtsin

rõõmsat uudist

oma haruldast,

Sakslaste okupatsiooni

enesetapu

enesetappu. Oma piimanormiga

Politseis, hiljem hooldusreferentuuris, kus tegelesin eesti
sõdurite

perekondade

eest

hoolitsemisega kuni Eestist

õhinaga

tollele daamile teatada, aga õnneks ei
oma

„Frau

gestorben.”

kuulsin rõõmus-

kallim, kellega ta abiellus

jõudnud veel

õlale, ise

juba

sooritanud, samuti Eva Braun, tema

majja tagasi

Hitler ist

Viiding,

Kalev sündis 7. oktoobril

õhtusöögile.
ja sain lisa

nuttes minu

nuuksuvas ahastuses öeldes:

päikese

kaudu Berliini

läksin peatselt

linnaja

kus

langes

proua

rõõmust hõisata.

tead. Nüüd mõtlen tihti

juba

kauge

ja teatasime

uudisest ning

oma suurest

septembril

nagu

sõja

1944, 26.

augustil

1944 kihlusime

augustil
2.

Arnold tuli läbi
24.

põgenemiseni septembris 1944.”
MAIMU KARJAMAA-VIIDING

suud avada, kui too
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Laulab Maimu

Karjamaa-Viiding.
Kooli kokkutulek
1992.

aastal

ülemuseks oli kapten Reebs

ja pärast

Itaaliasse, kus Napolis, kasarmu

tema rindele minekut oli minu ülemu-

primitiivsetes

seks kapten Raus.

teeleasumist. Laevasõit,

Eesti

Julgeolekupolitsei

koosnes

peamiselt sõjaväelastest ja
test

politseinikest,

endid

üksiku-

kes olid osanud

küüditamise eest, sest

varjata

nemad olid esimeste
Siberisse saadeti.

hulgas,

Arnold

keda

varjas

ennast nädalaid tennishalli lae vahel

koos tennisemeistri Lasna

ja

oma

sugulasega. Pidid tõesti olema külmaverelised,

sest

kommunistide
väed

päeval

toimusid seal

miitingud.

Kui saksa

jõudsid Kadriorgu ja

leidsid seal

kolm habemesse kasvanud, kasimatut
meest,

pandi

nad kohe mahalaskmi-

seks seina äärde kui

hävituspataljoni

mehed, aga Arnold, kes oskas saksa

tes

oludes ootasime laeva

tingimustes,

jälle viletsa-

kestis neli nädalat.

Sydneysse jõudsime
kohvritäie vanade

oma

riietega

kahe

koidu

Kohale toodi meid Austraalia

rahadega,

aga Arnold

pidi

ajal.
riigi

töökohus-

tuse alusel kaks aastat raudteel

sütt

kühveldama.
Minule

ja

Arnold
kümnetele tuhandetele

oli meie kodumaa kadunud 50
aastat.

Siis, kui

vabanes

oma

Valgas

et seal

õpingud Tartu

purustatud.
kõigil

–

uskusid nende seletusi.

kergendas

Esimesena

avanenud

maale, Austraaliasse, jõudsime
märtsil

15.

1949. aastal. Sellele eelnes

1949. aasta veebruaris

rongisõit

Nõukogude okupatsioon sundis mehe põranda
–

algas surmajaht politseinikele. Viimased
enne

Saksa vägede saabumist varjas

ta end Tallinna

mõlema korralik keelteoskus.

propagandakoosolekuid korraldasid.

dile

põgenikele

nii Saksa-

mille lõpetas 1940. aastal,

maal kui Austraaliasse saabudes meie

Olime võõrsil

Sõit vabale maale

tühjade kätega

Ülikoolis,

olles ennast täiendanud ka Inglismaal ja Soomes.

kolm kuud

ja

kuulitõukes kaheksanda koha.

Samasse ajajärku kuulub igapäevatöö politseis ja

Meie olukorda

sakslased

võitis kuulitõukes

võõra

nooruses

alla

leiti,

Viiding

Ta oli üks kolmest Eesti spordi kuldmärgi kavalerist.

Kokkuvõtvalt ütleksin, et
oli raske

olümpiamängudel

tulla võõrale maale uut elu alustama.

eesti meest olid vabad

sündinud

hiilgavat karjääri

oma.

uuesti alata

usutud, mindi laealust kontrollima

ja

kaks

kettaheites viies. Ta saavutas 1936. aasta Berliini

meieealised

pagulastel

kolm

seljataga

sportlase ja politseiohvitseri

keelt, selgitas olukorda, mida kohe ei

et seal oli tõesti elatud

oli

Liidu haardest,

elu, mis oli meie

võimu tõttu

Viidingul

1934. aasta Euroopa meistrivõistlustel kulla ja oli

ja paljud

juba liiga vanad,

pikka

–

1991. aastal Eesti

Nõukogude

olime meie

Abikaasa Arnold Viiding (1911–2006)

ja

oma

rajanud

lastele, kuid

kodud

see

südamest tunnet, et olime

rajama

oma

elu võõrsil

en-

ei kaota

pidanud

sõjapõgeni-

Tennisehallis, kus päeviti punaseid

Saksa okupatsiooni ajal oli Arnold Viiding politseikooli juhataja, olles samal ajal tihedas kontaktis
Uluotsa&Puki rahvusliku ringkonnaga. 1944. aastal
oli Viiding sunnitud pealetungiva Punaarmee eest

kena, kellelt oli võimuahnitsemises

lahkuma Saksamaale, kust suunduti perega 1949.

võetud kodumaa.

aastal Austraaliasse.
Allikas: Estonian World Review
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Admiral Pitka staabi
viimased päevad
Meenutab

Pitkapoiss heino Jalakas
Sõjatee algas kaitseväest

Admiral Johan Pitka sidemootorratturi Heino

Jalaka

(1921–2005)

1939. aastal läks ta vabatahtlikult
Eesti

elukäiku mahub teenimine

sõjaväkke.

Kui sõda

algas, viidi

Heino Punaarmee koosseisus Vene-

Eesti sõjaväes, ületulek Punaarmeest

maale, kuid tal õnnestus pääseda Sta-

Saksa poolele, võitlus 20. diviisi ridades ja

Russa

raja

sattumine Pitka peastaapi, elu metsavennana,

juurest sakslaste poole

Olukord Punaarmees

põgenemine Soome ja vangilaager Siberis.

Heinol ei lastud

üle.

läks tuliseks,

mootorrattaga

enam

üksi sõita, anti nuhk kaasa. Suurem
K&E

ületulek oli

juba Porhovi

all ära olnud

ja Heinol oli hirm, et äkki jääb sellest
Jalakas

Heino
me

Karl osales

mees,

ja

vabatahtli-

tema vend

Johannes,

tuli Vabadussõtta,
Kui ta pu-

arreteeriti, oli ta
mõisteti

majori

ARHIVFOTD

sakslased nad
sai

ja

Pitka-poiss

et kulakuks ei

kuid

lõpptulemusena

ema

Marie

ja

midagi

isa Karl, ikka 1949.

eluga

Küüditamine

põhiliselt sellepärast,
Evald

tehtaks,

viidi vanemad,

aastal Siberisse, kust nad

gasi pääsesid.

ta-

toimus

et vanem vend

oli olnud Avinurmes Oma-

kaitse ülem

ja

Heino Jalakas

selletõttu

muidugi

esimese numbri mees, keda oli

ja

nii

pääses temagi.

Taevere vallast käis märtsiküüditamine

raskelt üle.

väga

Nimekirjas

oli 64 peret. Heinol oli paar nädalat
enne

et küüditamine

teada,

ta käis

kodus, tahtes vanemad ära

tuua. Isa oli
et

me

nõus, kuid

ema

leidis,

pole kellelegi kurja teinud,

kuidas

ma

oma

Evaldi naise ja

kodust ära tulen.

lapsed

saatis isa siis-

vaja

vallamajja

tulla, kuhu aktiiv kokku

nii kõvasti vatti, et

aeti. Tema käest

tagasi

ajal

Heinot kodus ei olnud, ta elas vale-

dokumentidega

Taevere vallas

ning

töötas sovhoosis. Kodus teati, et ta
on

sõjas

vend

kaduma

Kalju

jäänud.

oli ka Heino

Noorem

juures,

sai

Talpak teada,

päev

Heino oli

juurde ning

otsa

ju ka

et Heino

ning

nad

arutasid

esimesi inimesi,

Heino
kui

oli üks Eesti

rajajaid,

taastamise

riigi

kes rääkis, et küll tuleb

võimalus võidelda, aga
võitlema

enne

hobuseid.

Kohtumised admiral Pitkaga
ja sattumine peastaapi
Admiral Johan Pitka käis

siooniajal

Avinurmes

seda, kui Heino läks 20. diviisi. Sel

ajal
Kui

oli Heino Avinurme Omakaitses.

Leningradi

rinne talvel kokku

kukkus, olid sealsed omakaitselased
esimesed, kes Peipsi äärde

oli ühe

test kaitseliini

inimesi hoiatada.

lepitud,

et

See trikk

okupat-

parasjagu enne

muidu,

kokku

tuleb

õppida.

et ei saa neid

brigadiriga parool
jõutaks

idee

helistama. Heinol

ütles,

peab

nõuti

Talpak

tuleb,

kiiresti arreteerida. Ta sai Norilskis

vaid kolm aastat. Küüditamiste

endise

kes võis rääkida, mis sealpool sündis.
Olustverre kooli

ki kodust ära. Ka Heinole anti käsk

tulles elas

ja

Avinurmes

peagi koju.

Karl

istusid seal

Heino ei

maksab. Kui tuli punane kord, oli

võitlemist,

kapten

mehe

Mere eestvõttel lasid

tuli. Ta sõitis Heino

asju.

ette, et toit üldse

Ta sattus Pihkvasse, kus oli

politseiülema

surma.

Talus oli kõik olemas

kujutanud

pärit

koos üle tuhande

Vabadussõjas

poolt

maha. Väike hilinemine tuli

kasuks selles mõttes, et sai kiiresti

koju.

hiljem lõpetas sõjakooli.
auastmes

rongist

nissaare talust. Heino isa

kooliõpilasena

naste

Avinur-

on

Maetsma külast, Kau-

kuna, nagu ka
kes

kandi

oma mees-

tegid.

Pitka tulek tõi
täis. Et admirali

rahvamaja

inimesi

julgeolekut kindlus-

õnnestus. Vähemalt ühest külast ei

tada, pani

saadud

erariietes inimeste hulka. Pitka käis

kedagi

kätte.

vanem

vend Evald mehed
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Avinurmes koos

Hiljem

kapten Laamaniga.

oli kinnine istumine, kus

tati, kuidas viia läbi Eesti riigi
tamine. Pitka oli mees, kes
hoidis

oma

taas-

mõistagi

autoriteeti, aga suhtles

inimestega väga
likult.

aru-

vabalt ja omamehe-

hämmastavamad olid

lasti

kümnes maha. Heino sattus

iga

linna hetkel, kui vlassovlased seal
märatsesid. Ta jõudis kohale

parajasti

õhtupoolikul,
nud mäele

ja

ära vallutada, aga

tema organisaatorivõimed. Kui Heino

hommikul olid

Tallinna

Kohilasse peastaapi

lahingud

jõudis, oli

mõisas

kõik vahtkonnad

ja pat-

rullid. On arusaamatu, kust ta nõidus

välja

relvad

metsadest

kõigile

oma

meestele, keda ta

löögigruppi

Kiviloo mõisas välja
Teine kohtumine
nol 20. diviisi

ja

Pitka

värbas

õpetama
Pitkaga

ja

pidas väga

tankid

vene

4

ja

jaoks.

mehi otsima

autoriteeti, aga

HEINO JALAKAS

ja

põgenes

et Pitka

inimestelt saadi teada,

staap oli kolinud Tallinnast
Sealt saadi kaks kasti

et oli

oli sakslane, aga

kedagi polnud.
kui minna Pitka

staapi tagasi.

jäänud

järgi

teda ei maksa oodata.

nägi.

sakslased hakkasid

kõike õhku laskma, eestlased

püüd-

septembri

hommi-

150–200

luuremasin

Kolonniga,

kus

meest, saadi mööda üht

taganevale
niseerida.

et

valitsusele kaitset orga-

Aga

sellest ei tulnud

enam

Vene tankid olid

pandud:

Siis

meetri

paarikümne

ääres üks

maja,

kaugusel

mille taha

tee

jõuti joos-

ta. Laamanil olid head närvid. Ta

jäi

maha, teistel olid väledamad jalad.

pabinasse ning

Saaremaa

poiss

viskas end lohku

pikali. Aga tema käes

oli suitsutasku

ette, Laamanil oli veel

ning kujutage

aega need suitsud kotist ära tõmmata. Seal läksime

kapten

Voldemar Pinni 13
tusest

lahku

lõplikult

legendi Pitka

saa-

langevad kõik ära,“ ütleb Heino

Jalakas. “Nad

ju taganesid

Mõnedki mehed Avinurme
alt

ja

Laaman võttis mürki. Nii et

pääsesid

veel Pitkale

Kosele.

ja Narva
kuid

appi,

et vaenlane tuleb

sealtpoolt.

Kui äkki sõitsid Ravila suunast min-

gid

tankid

tankikolonn tuli sisse

ja

jatest

Tartu maanteelt.

meestele tule

juba

paati

Laaman

saada

ja

soovitas

ja

ise lootis Virtsust

Heino

palus,

kas ta ei

võiks kaasa minna.

Rapla

üle, kuid

teest enam mitte.

sinna vlassovlased, kes mässu julmalt

Vanamõisa

maha surusid. Neist, kes kätte saadi,

enne

järgmisest

juures,

Virtsut mindi

olid

Korraga

kuulipildu-

peale ja

lõid selle

väeosa kiiresti laiali. Kosel

organi-

Vabadussõja

aegne

ning

teadaolevalt tema juures Pitka hiljem
end ka

varjas.

Pitkast sai,

Kuid

on

lõpptulemus,

mis

siiski küsitav.”

pidas kapten

sakslastelt üle, kuid sakslased saatsid

ELU

oli

ohvitser kapten Oskar Nõmmela

Haapsalu poole,

Kapten

Haapsalus

kuulipildujavalang peale. Õnneks

minna rohkem

lutati

halik omakaitse võimu

hakka, kuid meestele tõmmati

ma

seeris vastupanu

meestel metsadesse laiali minna.

ja

ja

kui rahulikult läheme, ega nad lask-

metsateed minema. Oli korraldus

Laaman isamaalise kõne

haiglas

Kapten

Laaman ütles, et

tankid Kosel, tõmbasid

vene

mille Pitka mehed üle võtsid

ko-

mõisaõue

jõudnud

hoopis

sõitis

sakslasi sinna ei lasknud. Kui kuu-

Haapsalu

nägi

neid.

teed rahulikult minema.

oli

peitma. Äkki

teele ette

võtsid

Punaarmee

tekkis

juba erariietes

kuni, siis hakati haavatuid taludesse

midagi välja,

olevad diviisi mehed

kaupluse

Kaupluses

naiste kisa. Mehed olid

ja arvati,

Laaman oli staabis peamees.

õhkida ka Kehra tselluloosivabrikut,

välja vabariik,

peaegu silmside.

siis

päeval peeti Anija põldudel lahingut

sid seda takistada. Sakslased tahtsid

ning

sõdurid

Kose all läks kehvasti, sest eelmisel

Pitka staabi laialiminek

oli

grupi koosseisus ka admi-

Taganevad

Oli 23.

tuli öösel teade, et

ohvitseride

kus ta Pitkat

enam

muud üle

õhtu. Oodati Pitkat, kuid

meeste vahelt läbi.

paik,

et Keilas

Ei

Heino kahtleb, kas too teadis, et selle

ral Pitka oli. Lõuna-Eesti oli viimane

&

selge,

Pitkat oodati 24.

Rügemendiülemaks

tagasiteel selgus,

oli nii võimsalt edasi

et punaarmee

nole anti korraldus sõita

ohvitseridega

ette. Oli

vene

läks

Kapten

olla neile kaitseks.

just

sõitsid

Üks teejuhiks võetud

valitsus. Kirikusse

Kolmas kohtumine oli siis, kui Hei-

Sinimägedesse ja

siisjalaväelahing

hea seista

selle eest, et saaksime selle taastada.

“Mehed läksid dresiinat otsima, et

jubakäis. Esmalt suunduti Riisiperre,

Heino mälu

eest võidelda

hankima. Kui

ja

kiiremini Virtsu saada, kuid

kuhu

septembri
sütitava kõne, milles rõhutas, et tuleb

ning

siis Pitka

saadetigi

ja moona

hommikul lahkuti,

tulnud,

omamehelikult.”

46

kõigest

tankirusikaid, kuid

suhtles inimestega väga vabalt ja

kodumaa

õhutõrjekahurit.

sütikud tankirusi-

Heino

Kohilasse.

oma

oli

puudusid

põgenenud

Pitka oli mees, kes mõistagi

4

kergekahurit ja

kate

kaugel

Keila meestel oli vaid

on.

Kahurimürske

oli Hei-

eestimeelse

organiseeriti vastupa-

nu, saadeti Heino vaatama, kui

samuti

rivistati üles

juba

ees

raudtee

kitsarööpmeline

ja hakati piki

Kui Keilas

hakkas.

väljaõpperügemendis

Kloogal. Rügement

KULTUUR
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ärgu

oli

jõudnud.

kogune-

ütlesid meestele, et

linna sõitku. Mehed lubasid

juba organiseeritud sanitaarpunkt,

hoidis

inimesed olid

Seal

Punarmee ei olnud veel raudteejaama

teest saadi

15 kilomeetrit

lõplikult

lahku.

Metsas käis isetegevus ja
peeti tantsuõhtuid
1945. aasta kevadel värvis Heino
sed mustaks

ja

juuk-

sai Tallinnast tulema.

Oli Amblas, sealt tuli Avinurme, korra
oli ka Sadalas. Ilusama
Tammissaare küla
suurtes metsades

aja varjas

Alutaguse

ja soodes.

Sel

end

kandi

ajal

oli

metsas

mise

järgi

oleks

saanud ilusti Rootsi, kus

arva-

vallast peaaegu

igast

mehi saanud

kompanii jagu
valla

mehi. Heino

väga palju

inimesed

kolme

ja

raha saada, aeti koos ühe metsaven-

peale pataljoni.

Niisama oli

igav

isetegevus. Olid
Reetmine

oli koos sadu inimesi. Metsas oli ka

Koos

naisi. See rahulik elu kestis sümil saadeti

giseni,

aasta

relvi oli

Enam nii vabalt

liikuda ei saanud. Heino oli koos

ringi

kolme

Rahulikul

ajal

oli

hästi

keelt

pikka

ja

terjaliga

jälgi. Kahjuks

maastik
tuli

päeva

Soomes mindi

juhtgruhüüdni-

on

söömata läbi

ajada

leevendada.

majadesse

esimesest kohast saadeti

tollele mehele ta veel siin istub, sest

suhtumine

kui Churchill valimised kaotas, oli

peate vaatama,

et siit metsast mitte kuhugi

nii lihtne, kui

pääse

ja sellel

asjal

Heino

lõpp.

on

Metsas oli ka sakslasi, kes tahtsid
Saksamaale

pääseda.

Mehed aitasid

neid. Heino viis ühe saksa ohvitseri
Saare valda, kus

kapten

vormi Heinole

ja sai
Üks Lohusuult pärit
dade

grupist

erariided vastu.

oli hea

“Tuli

näitleja.

grimeerida,

selga ja minna simmani-

vorm

le. Juba tumedaks võõbatud
said

oma

mees metsaven-

mõte mind sakslaseks
panna

andis

juuksed

abil heledamaks, väiksed

grimmi

vuntsid olid ka

ees

ja nii petsin

inime-

sed täitsa ära”. Endise metsavennana
ütleb Heino, et nii ühtne
meeleolu

kunagi

pole

olnud kui tol

Heino Jalakas

suitsetama. Sõber

Inta

sigarette,

vangilaagris

ARHIIVIFOTO

läks Heino

ja viivitas tule
ju. Oli paras

ees

neile häid

nende vahele

andmisega ka

hetk kasutada

kuigipal-

lõpus.

trepp prokuröride
et Heinot

välja

pole,

ilmub.

ootasid kõik, millal ta

Välja

ilmus ta küll, aga

teises kvartalis

hoopis

prokuröride

seda läbi

ja

ruumi. Sellise

lihtsalt

peale

ruumi. Kui taibati,

keegi

jultumuse

ei tulnud. Heino

Jalakas oli haihtunud
Tal oli korter, kust

õhkuja
keegi

kõik.

ei teadnud

otsida. Omaette vürts on see, et jurist
kokku

ja

tuli

pärast

inimestele tä-

helepanu

kohus, mis toimus 1949.

jurist üksteisel käe altkinni

kohtust minema kaduda

ja selles aitas

teda üks sõber.

juurde. Aga

et saal oli

ja

enam

ja

astusid

lällamise saatel kesklinnast
Heino sõitis Kehtnasse

võimalik

polnud

end

varjata, nägu oli juba

tuttav. Nii hakkas arenema idee minna

kus

annab

peal

võtsid Heinoja

vahetas riided. Eestis

rahvas täis, mindi teisele korrusele,
miilitsad hakkasid akna

pööratud,

raudteejaama.
ja

Kui kohus läks otsust tegema, pandi
Heinole valve

laulu

ei

ajal purjus

Leiti süüdistus ja lavas-

Heinol oli aga kindel nõu

juba piirivalve

pakkus piirivalvele,

et nad

tuli.

pole

soomlastele miskit kurja teinud, lasku
neil minna.
saadetud

Helsingi vanglast

isegi

Soome

ei tulnud

sai kiri

presidendile,

jaamas hakati vange tapiks rongi

test. Et sel

Viljandis

et siin ei ole see asi

Kui

Peale märtsiküüditamist pandi Heino-

aasta

peremees rääkis, et

ja

õpitud trikki lasta mööda käsipuud
alla. Üks trepp läks otse õue ja teine

mängis Heinoga

sabajärgi.

hoopis teine

muidugi

sinna rääkima edasistest sündmus-

tati

juba

Soome

aga

Põgenemine kohtust
le

aga

poiss

on

lapsepõlves

rahva

ajal.

pakkus

see

Sealt ei antud

piirivalvekordionisse.

leiba ka. Teises talus oli

ei

leiba kü-

äraandjate peale sattumine,

Heino Jalakas arvab, et võib-olla tänu

selge pilt,

ei teatud, et

nii raske. Paar-

sima. Ei osatud arvata, et

ja rõugearmiline.

ma-

ei võtaks

ning nälga marjadega

kuulas BBC-d. Ta oli

kasvu

seigeldi

üle tõmmatud, et koerad

kolm

Nikodemus, kes valdas

major

mega

mees

1951.

üle. Tallad olid haisva

Karjala

end

kõrkjates.

käidi koos

piga ringi, juhiks
inglise

varjasid

tihedates

kõrgetes ja

soos,

nad

mehega ja

mindi Soome
Kaks nädalat

augustis.

puhtalt

ja elu läks tõsisemaks

ning põnevamaks.

sõbraga

sealsetes metsades. Piiridelt mindi

julgeolekuväeosad

haarangutele. Mahajäetud
metsas tohutult

mida müüdi

Tallinna restoranidesse.

võrkpalliväljakud ja tantsuõhtud, kus
hulga

samagonni,

nast semuga

istuda ja nii käis

metsas omaette väike

küla

oma

Et idee teostamiseks

ees.

Soome.

Oli teada küll, et Soome

välja,

aga Oulu kaudu oleks

mingit vastust.

peale laadima, proovis
hüpata,

aga Soome

oli nii hea, et

Esialgu

see

Heino ka ära

politsei väljaõpe

katse ebaõnnestus.

lubasid venelased Heino

Jalaka maha

lastaja kui

ta oleks neile

tõtt rääkinud, siis oleksid nad kahtlemata seda ka teinud. Kuid
anti 25

+

lõpuks

5, mida hiljem vähendati 20

aastale. “Sellest istusin ära 8,5 aastat.

Algul Intas ja siis viidi Vorkutast veel
60 km edasi

põhja,

täiesti maailma

äärde,“ ütleb Heino Jalakas.
Heino Jalakas
kui Laidoneri.

on

näinud nii Pätsi

Pätsiga

lossis valves olles

on ta

Kadrioru

isegi juttu ajanud.

“Vastuhaku korral oleksime vastu

pidanud nädal-poolteist ja
ma

saanud.

kõik

sur-

Ja kui meid oleks kõiki

maha materdatud, kas Stalin oleks
meie rahva siia alles jätnud?” ei heida
Heino Jalakas, teades toonast olukor-

da, meie riigijuhtidele midagi
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ADA LUGU

Johannes Esop lähedastega
kodutalu

järve ääres.

Vasakult:

Helmut Enden, Johannes
Karin

Esop,

Eduard Enden
Pildistatud
FOTOD:

Esop,

Charlotte Rünne,

u

ja

Lembit Enden.

1931

MAIESEPPERI

KOGU

Metsavennalugu

Tragöödia Haavemäel
Kes kuulusid

Raplamaa metsad, rabad ja soosaared

Haavemäe

olid II maailmasõja järel varjupaigaks neile,

Maie

keda ähvardas vangistus ja küüditamine

Johannes

külmale maale

–

mehi

grupi

SepperKodilast:
Esop

oli

otsisid pelgukohti mehed, kes olid võidelnud
vastu Saksa armee

kes samuti kuulus Kaitseliitu, oli

meenutab

”Minu ristiisa

Koigi

Otsa talu peremees. Eesti

siberisse. neis paigus

nõukogude võimu

gruppidesse?

küla

ajal

suure

Hansenite naabruses Adolf-Gustav

Venelaste tulekul võõrandati talu,

abimajand.

Otsa Juku, nagu teda

jaanuaril

Ööpik

1901. aastal, oli

lõpe-

tanud Gustav Adolfi

kartusel kodunt

olnud kaitseliitlane, töötanud Teede-

läks Tallinna.” J.

ja

Helmut Enden

Hagudi

gümnaasiumi,

ministeeriumis. Tema naine Anna oli

võõra silma eest

tus hankida

ülikoolis

Seli

Jüri Kadaku nimele. Kord ehitusel

naiskodukaitses. Mõlemad arreteeriti,

raba vahelisel kõrgendikul,

hüütud Johannest

kuid vabastati

mida kutsuti Haavemäeks,

nes

ja

Krimmi

üks metsavendade grupp, teine

varjus Rabivere kõrgraba kaldal. Neid
jälitasid nõukogude julgeoleku
Haavemäele

saatus kujunes

peitunud

töö-

meeste

traagiliseks, teise gru-

meestel õnnestus

ELU

27.

sündinud 16. oktoobril 1896,

varjatud

&

Karl Estriku

teatel sündis Adolf-Gustav

külast mäletab, et Johannesel õnnes-

Kõrvalises,

KULTUUR

Ööpik. Kodu-uurija

koduselt kutsuti, lahkus kinnivõtmise

Esopi õepoeg
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Sootaguse kül-

kuulus Omakaitses-

patsiooni päevil

Omakaitses, ning jõukad taluomanikud.

pi

Tallinnast põgenes

la Matsule, abikaasa Anna kodutallu

sellest tehti Tallinna Sitsivabriku

tajad.

Ta läks

vangistama.

läbi rukki metsa, sealt teda ei leitud.”

osales

ridades, Eesti Leegionis, tagalateenistuses,

asus

rukist lõikamas, kui hoiatati,

et teda tullakse

ta aktiivselt Kaitseliidus, Saksa oku-

se.

Laine Linnus

põllul

eluga pääseda.

miilitsast dokumendid

õige nimega, järg-

arreteerimine

Teel

ja

vangilaagrisse

põgeneda,

ülekuulamine.
õnnestus

tulla kodukanti

ja

tal

nii sai

temast metsavend.

M.

Koigi

Sepper

teab

Kärneri talu

Hanseni

peremehe

käekäigust:

Seli-

Rudolf

”Rudolf Hansen,

tingimusel,

olnud

et aitavad

metsavendi avastada. Nad ei hakanud

kedagi

reetma, vaid läksid ise metsa-

vendadeks.
02. okt.

jutustada ka

õppinud

majandusteadust,

(K.

Estriku kiri autorile

2001)

Eakaim selles

kapten

grupis (sünd 1896),

Heinrich Västrik oli osalenud

Esimeses

maailmasõjas,

võtnud

osa

mitmetest

Kuidas pidada punkri valvet

Vabadussõja lahingutest

saanud haavata. Teda oli auta-

ning

sustatud II

3.

liigi

Alfred Käärmanni Metsavenna käsiraamatust

järgu Vabadusristi-

ga ja ta oli saanud autasumaana Purila
mõisast Uugivälja talu. Oli kohaliku
Kaitseliidu

juht.

Manivald

Teppor, grupi noorim,

oli sündinud

Leegioni ja

tema nimi

ka Relva-SS

on

pataljoni

kantud

•~

rõõmsameelne

grupis

suur

lind ajas katki alumise niidi,

Kui elatakse kahekesi punkris,

oli

Sootaguse

küla

enne

suur

on

võimalik valvet pidada kogu

külmaga, kaks hea ilmaga.
•~

Suurema grupi puhul

on

punkri juures väljas kogu

gruppi

kuulunud

84-aastane

Artur Loonet:

“Algul

meest: Rabiverest

mehi

metsavend

Aleksander Kõrv

aeg

ja valvepost peab olema

ööpäev läbi. Ohtlikus olukorras isegi

pesa, kus saab olla ka istuvas asendis.

Signaalnupp punkrisse

teatamiseks, paarkolm elektrisüütega suundkildmiini relvastatud

Väljapere

tulijate peatamiseks, mille nupud valvuri laskepesas.

(sünd 1885),

Pajuste; Anijalt pärit

suurem

suunal. Kaugemal asuval valvuril peab olema hästi varjatud laske-

oli meid viis

suure

oht

kaks valvurit, üks punkri juures, teine kaugemal, võimaliku ohu

(76 ha) omanik, Vabadussõja

Juhan

terved, samuti õhtul päikseloojangu ajal...

ümber elukoha. Vahetus toimub vastavalt ilmale, tund vihma või

Rabivere

mees

oli põlve, ülemi-

päev, hämarast kuni päikese loojanguni. Lisaks summersignaal

(sünd 1907).

talu

rinnakõrgusel.
on

ring

Punkrisse koju tulles kontrollisin

loom, lehm või põder mõlemad niidid, jättis ka sõrajäljed sambla-

Kernu talu peremees Johannes Sõmer

meenutab

ring

peent samblakarva niiti. Alumine

inimese

le. Inimene jälgi ei jätnud, vaid mõlemad niidid olid katki...

noormees.

Samas

ringi

öörahu. Väike loom või

nimestikku. Endla

välimusega,

elades oli mul suvel alati punkri ümber põõsastesse veetud

alati, kas niidid

Heinvars Lohult meenutab, et Maanu
oli hea

Üksi
kaks
ne

1923. aastal. Ta läks

vabatahtlikuna Eesti

33.

•~

•~

Remmel-

Valvuril endal kaasas täis lahingukomplekt seljakoti ja ööpäevase

toiduvaruga. Valvur postil peab olema väljapuhanud ja kaine. Valvur

postil näeb kõike mis toimub, kuuleb kõike, mis kostab tema

ümber ja kaugemal. Valvur postil tulistab hoiatamata ja pihta kui
asukohale ligineb võõras inimene relvaga käes.

Eakaim selles grupis, kapten

Üksik tulija,

relv

õlal tuleb kinni pidada hüüdega: ”Seis! Käed üles” ja kohe signaal

punkrisse. Mitme relvastatud võõra tulekul valvur tulistab kõige

Heinrich Västrik oli osalenud

lähemat ja siis teisi, laseb lahti miinid.

Esimeses maailmasõjas, võtnud

osa

•~

iga punkrile liginev, nähtavalt relvastamata inimene tuleb

kinni

pidada, punkrisse signaal anda ja abi tulekul läbi otsida, punk-

mitmetest Vabadussõja lahingutest

risse teda viia ei tohi!

ning saanud haavata.”

kes

on

Üle

kuulata kohapeal, esitada küsimused:

temaga kaasas ja kus nad on? Kes

amet... Mida ta metsast otsib? Kelle

on ta

ise, nimi, elukoht,

ülesandel? Kinnipeetu olek

näitab palju: õige inimese silmist paistab imestus, vaenlase poolt
gas, Mart Jõe

ja

mina Lohult.

tulid Haavemäelt

saadetud luuraja väldib pilku ja tema olekust paistab hirm. Kui

Hiljem

meile vennad

tulija

Kolditsad.
See oli nende
ellu.”

(A.

on

kohalik kauaaegne metsavaht, siis

usaldatavus ju teada. Kui
saatus.

Nad

nov.

2000)

on tema

meelsus ja

tegemist kohaliku elaniku, marjalise

või seenelisega, peab metsavendadel olema eelteave kohalike

jäid

Looneti suulised teated

artikli autorile 29.

on

elanike meelsuse kohta.
•~

Kõige ohtlikumad olid võõraste linnaelanikest marjaliste ja seeneliste “dessandid”. Nad olid hulgani ja kui mõni neist punkri juurde

Katusealuseni

juhatas

vana,

tuli, siis oli ainus võimalus ta põhjalikult üle kuulata, kõik üles

kir-

pleekinud pealuu, mis pimedas

jutada mis tema isikuga seoses, hoiatada, õhtuni kinni pidada ja

heledana silma

kui isik ei olnud otsene vaenlane, siis vabastada... Igal juhul tuleb

paistis...

Haavemäele ehitasid mehed
See oli

poolenisti

lagi puust, peal
gati

maasse

kaevatud,

mättad, uks ees. Ma-

naridel. Rabivere

grupi

rajasid männinoorendikku,
kilomeeter Kõnnu

järvest,

punker maha jätta!

punkri.
•~

Metsas liikuvad jahimehed olid aga meie vaenlased. Elu metsas

näitas, et jahiseltside liikmeks võeti ja püssiluba anti ainult neile,

mehed

kellel oli NKVD usaldus. Jahiseltside liikmed olid ka hävitus-

umbes

pataljoni mehed. Mitte ükski korraldatud jaht ei toimunud nende

katuse-

osavõtuta.
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aluse. Selleks tassiti rabast turba-

mees,

küüni laastudest katus. Seda oli raske

saabusid autoga.

kanda. Eest taris tugev
Juhan

ja

pandi

lambanahksed kasukad.

toodi kivid.
vana,

4–5

Ma-

pleekinud pealuu,

Valves oli kehva

piirati.

misega
küüni

märgates jõudis

”Poisid, asi

hõigata:

pani

paistis...
punkriahi,

ja

vastasid metsavennad

äge

lepitud kohta.

välja

tulijale

jälitasid ja
võisid olla
ses.

See oli ohtlik

nende abilised otsisid,

– vangistus,

ühendu-

ja

kui M.

pärast seda,

oli tulistanud õhku,

Teppor

läksid nad tuppa

tagasi.

Lambad

kartulid tõid Västrikja teised
Toidukraami
toiduks.”

salaja.

(ERAF, f.129)
pole
ka

puudus

vajadus, sugulased

elasid

ümbruskonnas. Ja

isegi

ka tõele vastaks

kui ka oleks käi-

ja

kui

sellest

see

lugu

dud, siis lõppeks käis Johannes Esop

ju
tal

iseenda talus

väevõimuga

ning

võttis seda, mis

käest oli võetud.

Anna

22. maist 1946

“Operatsioonis

osalesid

juhtimisel.

45 minutit kestnud tulevahetuses sai
surma

haarang

tulekul! Teate

Haarangust

teate:

haavatuna

misel lahkusid mehed

on

saa-

punkrist, kuid

neli bandiiti, kaks tabati

põgenes.

Võeti ära automaat,

viis

vintpüssi,

kaks revolvrit ja 3000

lahingpadrunit.

260ndast

jäid

Heinrich Västrik

Tõnuma talu heinaküüni. Koht näis

metsavenna

turvaline, küüni

ööl korraldati haarangud ka

arreteeriti 22.
mail 1946

ja

mõisteti kümneks aastaks

vangilaagrisse

ümberringi
puhkama.

asumisele Krasnojarski krais,
ta

suri

1957.
aastal.

ees

väike

mets. Poeti

lagendik,
heintesse

Edasi kavatseti liikuda

Lõuna-Eestisse.

neda

ja

harg-

sellest kohast kiiresti lahku-

da,” tõdes Raplamaalt pärit,

sõjaliste kogemustega

suurte

erukolonelleit-

nant Robert Telliskivi.

hed heintes

sai

surma

võitleja

Belov.

polgust

Põgenenud

otsingudjätkuvad. Samal
Tartu-ja

Pärnumaal. ” (ERAF, f.131)
Sõdurid matsid neli

langenut

sa-

masse, madalasse hauda, kattes neid

“Hoiatuse saamisel tulnuks

ja viieks aastaks
kus

veel üheks ööks Haavemäele,

ja

üks

eluga pääsenud

vangiInta

midagi kuulnud,

selleks

ja

kasutasidgrupiliikmed

Kohalikud inimesed
loost

maja-

Ööpik

jäi

küünis ellu.

vanemleitnant Vasinkini

abimajandist loomade ja kartuli
Ühel korral tapsid nad
sea, millepeale

A.

Siseministeeriumi 260. polgu sõdurid

grupiliikmete-

elanikud ärkasid, kuid

Esop,

Imekombel

Telefonogrammis

röövimisi/.../.

revolvrilasuga

Teppor.

teatatakse:

toime kolmel korral Otsa

pani

M.

Ööpik

Siber.

jatribunali materjalis märgitakse:

ga

kohe küüni

metsa, kus ta kinni võeti. Ebavõrdses

Eesti NSV Siseministeeriumi sõ-

”Västrik koos teiste

hüppasid
Heinrich

ja

langes

võitluses hukkusid J.

Tabamisel oodanuks kõiki karm

karistus

Rudolf Hansen

ees, Västrik jõudis raskelt haavatuna

kahtlustasid kõiki, kes

metsavendadega

tulega. Algas

tulevahetus. Küünist

Västrik. Hansen

endale kui kodustele. Nõu-

kuulid vin-

temast üle. Allaandmiskäsule

gusid

Vahel käisid mehed ka

takerdus

poole jooksu,

metsa

neid saadi omastelt, mis viidi kokku-

kogulased ja

tõsine!”,

mis pimedas

traatidesse, kukkus

ööpimeduses.

vaid

kui kõlasid esimesed lasud. Sõmer

sellel sai toitu valmistada. Toiduai-

nii

on

oli meestele

andis Haavemäel

ise kodus,

näge-

Johannes Sõmer, kes metsa

ääres sõdureid

meest. Istumiseks

Teejuhiks

heledana silma

Sooja

ümber

kuhjati männioksi, peale

gama mahtus

Need

Varahommikul

mindi üle raba Haavemäele, kus küün

Remmelgas,

Artur hoidsid teisest otsast.

Katuse alla

teejuht, julgeolekumehi.

puhkasid,

maanteel Purila kõrtsi

Ajal,

ootas

mil

ja ainsana
ning

mullakihiga.

H. Västrik

terveksjäänud Anna Ööpik

surma

saanud

hobuvankril

vene

soldat viidi

Raplasse.

me-

Viljandi

juures

vaid õhukese

vanem

Ellujäänute

saatusest

Heinrich Västrik arreteeriti 22. mail

1946, mõisteti tribunali otsusega 30.

Üks öö viivitust sai

septembril

saatuslikuks

Tänu reeturitele jõudis

Väikeses maakohas ei

jää midagi

saladuseks. Nii levisid kuuldused
ka Haavemäel

varjujate

kohta nende

info Haavemäel olijatest

julgeolekutöötajateni. Samal ajal

kõrvu, kes tahtsid uuele võimule teeneid osutada. Tänu reeturitele
info Haavemäel

töötajateni.

jõudis

olijatest julgeoleku-

Samal

ajal

leidus ka
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vangilaagrisse ja
asumisele.

ANSV Inta

viieks aastaks

Ta vabanes

21.

märtsil

1955, suri asumisel invaliidina

15.

novembril 1957.

leidus ka õige eesti mees, kes saatis
metsavendadele teate: haarang

Ka

Anna

Ööpik vangistati ja

saadeti tribunali otsusega 12. septembril 1946 Venemaale, Kemerovo

õige

eesti mees, kes saatis metsavendadele

vangi,

1946 kümneks aastaks

saadeti Komi

on

tulekul!”

oblastisse. Viie aasta

pärast jõudis ta

tagasi kodumaale ja jutustas

omastele

ta

palus

oma

surmatõendit

venna

kohutavatest elamustest Haavemäel

ja rehabiliteerimist,

ja vanglas.

hukkunud inimeste kohta

Metsavendade

pered

said karmi

on

Haavemäel

kogutud

erinevatest KGB arhiivi fondidest

ja

karistuse osaliseks: H. Västriku naine

säilikutest andmete killud kokku. Jo-

koos kahe

hannes

R.

lapsega

Hanseni

poegade

saadeti Siberisse,

abikaasa

Heino

ja Velloga

Siberisse. Johannes

Sõmer suutis

eluga,

varjujad pääse-

mindi laiali, asuti elama

kodupaigast kaugemale,

võõraste

sekka. Rabivere asunduse

tolleaegse

elaniku Ilmar Mendeli

teatel elas

Esop rehabiliteeriti ja tõendis

öeldakse,

et ta

polnud

toime

pannud

lasti maha ebasea-

mingit kuritegu ja

duslikult ilma kohtuotsuseta. Sellest
teavitati 11.
J.

varjata ja pääses vangistusest.

Rabivere rabas
sid

aeti talust

viidi Valtu, sealt küüditati

välja ja
ennast

Marie koos

aprillil

1991 ka õde.

Esopi sugulastele,

taotlemas

tolleaegselt

miteelt luba

langenute

kes käisid

valla täitevkoümbermatmi-

seks, keelduti seda andmast.

Salaja

kaevasid kohalikud mehed haua lahti,
võtsid hukkunute riiete

kid,

keerasid surnukehad voodilinadesse

tütar Vaike küüdi-

tati Siberisse. Mart Jõe tuli metsast

ja

matsid

samas

teha, kes

tü-

tema abikaasa

ja

et kindlaks

küljest

Aleksander Kõrv vale nime all Türil,

on

hauas,

korralikult. Hauale

In Memoriam

Velly-Ruth Roots
15.06.1930
Velly Roots sündis
te

–

29.08.2018

Tallinnas kunstiinimes-

perekonnas. Tallinnale jäi ta truuks

terveks eluks, olles siit ära vaid Tartu

Ülikoolis õppimise ajal.

Samamoodi jäi ta

truuks kaunitele kunstidele ja boheemlikule elulaadile, tema ruumi sisenedes oli
alati tunne, et õhus

on

elegantsi...

Velly Roots töötas aastaid Eesti Raadios
kuuldemängude toimetajana, ajakirjas
Kultuur ja Elu pidas ta juba nõukogude

okupatsiooniajal korrektori, keeletoimetaja ja toimetaja ametit. Kui ajakirja
omanikud ajastute vahetusel vahetusid,
oli Velly eelmisest seltskonnast ainus,
Omaksed metsavendade haua juures. Vasakult Salme Kolditsa abika saHeinoM, arie Lu k, Marie Hansen, HeleneEnden,EduardEnden,

Salme Koldits

ja Ülo

Enden.
FOTO: MAIE SEPPERI KOGU

kes ajakirjale selga ei pööranud, vaid ikka
meile kaastööd tegi ja meie kokkusaamisi
oma

kohaloluga

austas.

Velly Roots töötas ka ajakirjas Tuna ja

välja,

sest tema naist oli korduvalt

käidud ähvardamas. M. Jõe

pääses

karistusest.

Riiklik

Julgeoleku Komitee

tunnistab,

kuhjati

Eesti Rahvusarhiivis. Ta oli Teaduste Aka-

ja pidasid

meeles

deemia naiskoori asutajaliige ja I soprani

Haavemäel hukkunuid nende omak-

laulja aastatel 1959–1975.

sed

panid

Velly oli daam! Ja ta julges olla siiras. Meile

hauale mälestuskivi.

avaldas sügavat muljet tema öeldu: “Igal

nad

et metsavennad

kive.

Aastaid teadsid

ja

tuttavad.

langenute

1993. aastal

Nüüd käiakse kalmul koos noortega,

hommikul ärkan õnnetundega, et elan

lasti maha ebaseaduslikult

et mälestus karmidest

Eesti Vabariigis.” Sellisena jääb ta meile

Tänu J.

võõrvõimu vastu

Esopi

õe Salme Kolditsa

avaldusele Riiklikule
miteele

Julgeoleku

Ko-

10. detsembrist 1990, milles

aegadest ja

võitlejatest püsiks

meelde.

põlvest põlve.
Artikkel on avaldatud esmakordselt KE

1/2002

Ajakirja Kultuur ja Elu

toimetus

AO A LUGU

Hanno Ojalo raamat

Juminda miinilahingust 1941

Juminda miinilahing

ilmub oktoobris.
Kirjastus Ammukaar, 170 lk

28.–30.

augustil 1941
Okupantide häbiväärne pagemine
250 km Suursaareni,

kulges piirkon-

nute hilisemate tunnistuste kohaselt

28. augustil 1941 vallutasid pealetungivad

nas, kus

puudus

lennuväe kaitse

järgnes

Saksa väed Tallinna. Punalipulise Balti

õhust

120 km etapp oli täis tiheda-

laevastiku peajõud koos kiiruga ja ülepeakaela

maid või hõredamaid miinitõkkeid.

laevadele laaditud sõjaväelaste ja eraisikutega
alustasid põgenemisteekonda Kroonlinna ja

Leningradi poole. Kokku

asus

teele ligi

kaks- ja

ja

oma

vahele

neeme

ja

Soome ranniku

veesanud Soome

sõjalaevastik. Esialgu

Saksa

ja

suutsid

vene-

poolsada alust.

laste konvoid hoida kiilveerivi, kuid

Hanno Ojalo

traalerid suutsid

üsna varsti läks rivi

puhtaks

üsna kitsa faarvaateri
tuli laevadel

FOTOD RAAMATUST

Selleks

KULTUUR

&

ELU

200–500 m),

millest

(eri

Miinitraalida

andmetel

väljumine

oli

da Tallinnast Kroonlinnani

üliohtlik. Kuid loomulikult sattus

175-meremiiline

(321 km)

ujuvaid

põhiosa,

laevateele.

teekond, millest

40

läbi-

segi.

miine ka

puhtakstraalitud

Miinilahingus ellujää-

ja juhitamatu

edasi-

kes suudab!”

Miinid olid Soome lahe keskossa
Juminda

kaos

liikumine deviisi all „Päästku end,

Järgnesid

kohutavad

tapatalgud.

Tihedalt mineeritud Soome laht vappus

plahvatustest. Laev

dus veepinnalt

paigutatud

ning

laeva

tuhandeid haavatuid, uju-

misoskuseta punaväelasi
ei suutnud

keegi

ka

korjata.

vähesed suudeti

Hävitustöö

järgmisel päeval,

juba

Saksa

Olgu

ja eraisikuid

aidata. Meri oli täis

uppuvaid inimesi,
sealt üles

järel ka-

laevaruumidesse

siis oli

jätkus

põhiroll

pommilennukitel.

veel öeldud, et

samaaegselt

laevade

sissesõiduga Juminda

miini-

tõkkesse, avasid Juminda poolsaarele
ülesseatud sakslaste suurtükid tule
ida

rühkiva laevaväe

poole

suunas.

Hävitaja Svirepõi

tõmbas laevarivi

ette suitsukatte

Juminda

jäid

ja

patareid

selleks korraks vait. Juba

seda oli korraks laevade

enne

tule

pihta

avanud ka soomlaste Mäkiluoto
rel

305

asuv

suurtükipatarei, kuid

selle ruttu, kuna venelased

lõpetanud
olid

mm

saa-

väljaspool laskekaugust.

Lisaks üritasid

28.–29. augusti

öösel Balti laevastiku laevakaravani
rünnata Soome

ja

Saksa

kaatrid, kuid tugeva

torpeedo-

tõrjetule

tõttu

Endistest

õnnestus soomlastel

uputada

vaid

suurematest

üks

sakslased

jäid

mootorpurjekas,

hoopis

tsiviillaevadest

tulemusteta.

Asus teele

Jõudis kohale

asus

Hukkus teel

teele 13 ja

tervelt jõudis

Hukkunud laevade
inimeste

ja

7000

2000

Mereväelased

20 000

11 000

9000

palju

muidugi ka

hulka

need laevad, mis eelmisel

päeval vigastatuina uppusid

uppusid)

800

600

200

Tsivilistid

13 000

8000

5000

Kokku

42 000

27 000

15 000

5

(ehk

sel

teisisõnu

arvuks 62 laeva.

3 traalerit,

hävitajat,

dokaater, 1 suurtükipaat,

dest – need olid kaks

allveelaevahävitaja,
Q-laev – kokku

1 väike

4 vahikaatrit

ja

22 laeva. Lisaks oli

liider Minsk niiraskelt viga saanud, et
remonti kuni

1943. aastani,

saatus tabas ka mitut

Rahuaegseist
sõjalaevastiku
Neptuni juurde
likule 20

või

jäädavalt

praami
Ja kui

mada-

kauba-

ujuvtöökoda,

1 tanker, 1
2

(Petergof),

otstarbega
1

torpeedo-

mootorpurjekas ja

– kokku 40 laeva.
me

sõjalaevad ning

laevad kokku liidame,
surmateekonnal

tuukripaat

kaotas

Balti

miinilahingu

16 000 kas

päästeti

rannale

saare

VP-6.

Laevadega

eluga pääsenust
ja

me-

Vaindlo

vältimiseks

kinni sõidetud laevadelt, mis ei ole
halb tulemus.

saame

hukkunute

sellel

kogu-

on

lihtsam.

muidugi

Balti laevastikku võetud endistest
Eesti

Vabariigi sõjalaevadest tegi

28.–29. augusti
alust

teekonna kaasa kuus

(vahilaev Pikker,

Kalev

allveelaevad

ja Lembit, suurtükipaat

ja, torpeedopaat
Vaindlo) ja

Tasu-

Sulev, miinitraaler

kõik nad

jõudsid

terve

Eestlased Juminda

nahaga

miinilahingus ja

Hiiusaar, mis oli ametlikult Balti

Eesti laevad

Muidugi
suure

muud

suuremat ja väiksemat laeva.

tulemusena

Suursaare

palju

see, kui

lugejaid kogu
palju

oli hukkunute

eestlasi. Ja samuti see, kui

eesti laevu

Kroonlinna.

Kuid hukkus

laevastiku Q-laev ehk „lõkslaev” (see
selle

merel toimunud katastroofi

juures ka
hulgas

huvitab

65

laevastik

korjati välja

uppumise

miinilahingu tulemusena

Paldiski

sidelaev,

päästelaeva,

teadmata

puksiiri:

laeva-

65 suuremat ja väiksemat laeva.

rest või

puksiiri,

transport,

Juminda

abilaevadest kolis

hüdrograafialaeva,

1

Seega

koguni

5

väikeaurik

I-18, lisaks üks

ja

2

3

hävitajat.

transpordi- ehk

1

ja

põgenenud ja kaaperdatud

Muide, 27 000-st

tsiviillaevadest

1 staabilaev, 1

jäämurdja,

sama

Balti laevastik Juminda

Lisaks sellele jäi Balti laevastik ilma
veel

1

ja aurik Kumari

Meeskonnaliikmed

3 vahilaeva, 2 allveelaeva, 1 torpee-

laeva,

jäämurdja

alles

augustil. Sõjalaevadest jäid

teekonnal kadunuiks

jäi

–

Suur Tõll (pildil)

Soome lahel laevu ja inimesi.

Seejuures arvestagem kaotuste

1

kohale ainult

huk-

miinilahinguis 28.–30.

kus Juminda

30.

9000

kaks

Tehkem mõni kokkuvõte,

augustil

Sõjaväelased

arv

põhja

läks.

laev ei olnud ametlikult Eesti

jõudude koosseisus).
kolme alust:

suurtükipaat

lasti

põhja juba

Keri

ja

mere-

Kaasa ei võetud

Tallinna

Mardus

sadamas,

Tahkona aga lihtsalt

hüljati
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Mingi

neist suudeti ära vedada

osa

kuid üks laev,

juba juulis-augustis,

Jaen Teär, suudeti ära kaotada
linna sadamas

ja

seal olevad

Tal-

vangid

Osa eestlasi evakueeriti

pääsesid.

haavatutena.
Kui

püüda

eestlaste

siis tuleb

nimekirja,

üsna kesine.

see

Nõukogude okupatsiooni

käidi

perioodil

punategelase
te

koostada hukkunud

paar tähtsama

välja

nime, keda austati

suur-

Johannes Lauristin,

kangelastena:

Sergei Kingissepp, Kristjan Seaver,
sealsamas. Juba
kunud

seda olid huk-

enne

Eelkõige põgenesid

miiniveeskja-traaler Suurop.

okupatsioonivõimu käsilased ja

Endistest suurematest tsiviillaevadest

asus

teele

13

kohale ainult kaks
Tõll

ja

ja

tervelt

jõudis

– jäämurdja

Suur

aurik Kumari, hukk usid

kaasajooksikud

kommunistid,

–

militsionäärid.

Vormsi, Atta, Wilma.

Meteor

jõudsid

tervelt kohale. Erinevate väiksemate
muude

purjekate ja
raske

aluste

osas

on

täpseid nimesid esitada.

paarsada

meest,

sealhulgas

lugu

eestlaste-

täpselt

Hermann

jäänud sõjalaevade

ja

allveelaevadel

(näiteks

Lembit kokku kuus

Eelkõige põgenesid
jooksikud –

oku-

punase

käsilased

kaasa-

ja

kommunistid, komnoo-

red, parteitu punaaktiiv, hävitus-

pataljonlased,
kel oli

militsionäärid

–

kõik,

õigustatud põhjus karta arvete-

klaarimist

toimepandud kuritegude

eest. Neid võis oodata kas hukkamine

keerulisem

on

olukord

– tegelikkuses

juba

suutsid

lõviosa kokku aetud

punavõimud

list).

augustit (juba

alates 3.

juu-

Kuid viimase, 21.

28.

augustil

väl-

jakuulutatud
tõesti

osa

hingusse. Viimane
teele küll 24.

Õrnel ning

meest

de

rahvakomissariaati-

tegelased ja töötajad ning

nende

–

Võib arvata, et teatud

arv

inimesi

Seevastu
läbi

jäämurdjale

parteibossid –
Arnold

mopimehed –

maha Tallinna

Kas eestlasi hukkus Juminda miini-

lahingus üks,

–

on

selgusetu.

arvuga

hingu

ohvrite

esimesel võis hukkuda 600

mopimeest –

ja

Neist
teisel

arvu

põhjal

sündmusega,

42
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Ja viimane

kategooria – vangid.

–

Jaapani
merela12

000).

tegemist ainu-

sest

vastaspool

(sakslased ja soomlased) ei kaotanud
Juminda

miinilahingus

tabamuse üks Saksa

ehk

ohvrite

olemasolevate

oli ka

kuid

usaldusväärsemad…

000

(11

med ei ole

kõige

seega kokku tuhat

peetud Leyte

lõpetuseks –

Ja

laadse

ja Naissaarel,

suure

15 000 hukkunut ületab ka

mereväe vahel

andmete

augustil.

läheb Juminda mii-

väga

oma

tuntud oktoobris 1944 USAja

sadamasse. On väiteid, et mobilisee12

kaks või kolm tuhat

Sõjaajalukku

rituid oli tankeril

nr

Veimer, Hendrik Allik,

Kokkuvõteks

–

1100

Nikolai Karotamm,

Harald Haberman.

nilahing

(Mihkel ja

edukalt

Suur Tõll asunud

õnnetut eesti meest. Kuid need and-

meeskonnad

(vasaksot-

mees) hulpi-

tegid katsumuse

ettevõtete evakueerimisel, samuti

laevade

kohaselt

klammerdunult

400

– transpordi-

juhtub,

keda meri ei

legendi

võeti sunniviisiliselt kaasa tööstus-

eestlastest meremehed

ära

päästsid…

ja

Just sellest selts-

õnnekombel

mis hukkusid 29.

pereliikmed.

nii olevat

palgijupi külge

neist pääses ka

kahel laeval

olevad

ports asus

Eestirannal

augustil

suurem osa

jäid

Pärnumaa)

Ülemnõukogu,

suurem

hiljem koju tagasi.
konnast

–

käigus

neist võis

sattuda ka Juminda miinila-

saab

ka ENSV „valitsuse”,

mobilisatsiooni

kokku aetud eesti mehed

või koonduslaager. Siia kategooriasse

liigitada

punategelasi,

saarlane Aleksander Aben

meest).

enne

palju

voogudesse kadus?

uppumissurma

Kuid nagu ikka

11 tundi meres, enne kui omad ta ära

tahtlikult või sunniviisil

kui

–

vähe

nud

mees-

mobiliseeritutest laevadele panna

patsioonivõimu

teeninud…

hulgas

need üksikud eesti mereväelased, kes

olid, kas sattusid nad laevadele vaba-

ja

oli nende

neid, kes ei olnud

on

olid veel

Mobiliseeritutega
on

ga, kes laevadel olid. Kes nad

neist Soome lahe

tänapäeval

nende nimesid

sist kommariks hakanud

Kalev

Hoopis keerulisem

ja

keeruline tuvastada.

Tõnissoo, Herman Sergo jt). Aga ka

kondadesse

Eesti inimesed

nimesid ei peetud vajalikuks

ka

tahtnud

Balti laevastiku abilaevad

ja päästelaev

tegelaste

üldse mainida

oli ka neid

Järvamaa, Ella, Ergonautis, Alev,

Lood

Ivan Laube, Adolf Pauk. Väiksemate

Igal juhul

komnoored, hävituspataljonlased,

Vironia, Lake Lucerne, Naissaar,

Ka

punase

mitte ain-

satki inimest. Teadaolevalt sai küll

piloodil

pommilennuk,

õnnestus

ritooriumil maandada.

see

Eesti ter-

ADA LUGU

-loen

Valdemars Veiss
Läti

–

esimene Rüütliristikavaler

Leegioni

Tegevus Läti

Omavalitsuses

1942–1943
8. juulil 1941, kuusteist päeva pärast
Natsionaalsotsialistliku Saksamaa
rünnakut Nõukogude Liidule, oli Saksa
armee

vabastanud kogu Läti ja sellega oli

kommunistliku režiimi terror lätlaste vastu

lõppenud.
Oskars Krigers
Läti Ülikooli ajalooja filosoofiateaduskonna

magister

Algusosa Kultuur ja Elu 1/2018

Ühek
17.

sa

päeva hiljem –

juulil

manda

1941 andis Kol-

Riigi juht

Adolf

Hitler korralduse Ostlandi

Riigikomissariaadi
ja

moodustamiseks

tsiviilvalitsuse sisse seadmiseks

Saksa armeele alluvatel ida-aladel.
Läti koos Leedu, Eesti

ja

osa

Valge-

venega moodustasid Ostlandi. Lühikest aega

pärast Riigikomissariaadi

moodustamist jõudis mõni selle

juht

arusaamisele, et Baltimaade juhtimisse

tuleb kaasata rohkem kohalikke.

Nii sündis mõte kohalikust

Maa-

Valdemärs Veiss

valitsusest ehk Kindraldirektoraadist.

jälgib

Läti

partisanide

omavalitsuse

sakslased Läti
Dankeri.

juhiks

kinnitasid

armee

kindrali Oskars

1941. aasta

õnnestus

lõpus

punaste

liikumist. Tema

taga põleb

O. Dankeril formeerida kindraldi-

põgenevate

rektoorium, kus

partisanide

ta ise

tegutses kui

siseasjade kindraldirektor.
täitjaks

Oma

korrakaitseteenistuse

vabatahtlike

pataljonide alal,

ja

ase-

läti

usaldas

poolt süüdatud
küla. Valgevene,
veebruar

1943.
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mäletame möödunud

Dankers kolonelleitnant Valdemārs

arengus. Kui

Veissile, kes, nagu juba mainitud,

aasta

juulikuu alguspäevi,

tame

ka meie

täitis sel hetkel Riia korrakaitse abi-

politsei

riigi

oma-

siis

mäle-

palavaimat soovi,

meid tookordvaldas

ülema ülesandeid.

Uusi ametikohustusi

me

võitluses bolševismi

–

võinud takistada
sioonirežiimi

mis

Mitu kuud

osaleda aktiivses

demārs Veiss

vastu.

Nüüd on

see

Natsionaalsot-

nõukogude okupat-

tagasitulekut Lätti.
järjest pühendas

Val-

sõjameheenergia

oma

et kanda iseseisvalt hoolt läti

sellele,

valitsuses hakkas V. Veiss täitma

võimalus meile antud.

1. jaanuarist 1942. Arutelud keskendu-

sialistlik Saksamaa, kelle kuulsusrikas

kaitse kohustusi või olid rindel. 1942.

sid

kilp meid viimase

aasta

peamisele:

Läti rahva osalemisele

varjanud,

võitluses bolševismi vastu. Saksa ame-

on

tivõimu üleskutse

seteks

peale

formeerida

uusi vabatahtlike üksusi,

pöördus

Valdemārs Veiss 12. veebruaril
dio kaudu läti rahva

raa-

poole sõnadega:

seitsme kuu

tunnistab meid

jooksul

võrväär-

bolševismi
oma

töö

–

vastu. See

tähendab,

ja positsiooniga oleme

–
et

juba

tõestanud meie samaväärsust kõikide
teiste

Tänu

Euroopa rahvastega.

meil seda vaja näidata ka
oma

jal.

Pole kahtlust,

et

Mille

ohvitserihoiakule ja järjekindlusele

eest

hakkab võitlema läti

oma

sõdurid! Juba rohkem kui
vaadeldes meie tööd uuel

pool

formeerida

Venemaa

ja

pillutud

läti üksustel oleks ühtne

Ukraina avarustes laiali

Tänu tema

ja järjekindlusele

maa

operatsioonis „Talvevõlu“

ajal

1943. aasta

pealt pühitud.

Valdemārs

Veiss Riia

seipataljoni,

vääon

edasi läti rahva edasises

eest

kaitseb,

sangarlike

on

formeeris

jaanuari lõpus

politseitöötajatest

laiaulatuslikke

õnnestus Veissil

Valdema-rs Veissi osalemine

hävitamise

on

diplomaadian-

dele, laitmatule ohvitserihoiakule

aastat

ajastul,

pataljoni.

teha kõike võimalikku, et

püüdis

Ja ainus, mis meid selle ettekavatsetud

läti vabatahtlike lahinguüksusi. See
suur samm

Ukrainas olevaid kuut läti

armee

vabastajad hinnanud meid

rindel.

sügisel kontrollis Veiss ka

saavutada tulemusi.

isamaa, Läti eest, kes kaks

saaks aga täielikult

rilisteks,

sõja-

kolmandal bolševiku valitsemise

Endised Läti

Sama aasta

juhtimine.

läti rahvas oskab

korda kannatanud bolševismi õudusi,

tulemusi.

et

lahinguväl-

pataljone,

lahingutes Leningradi

mees? Sellele saab olla vaid üks vastus:

esmalt

õnnestus Veissil saavutada

meie

on

seda võimalust ka vääriliselt hinnata.

diplomaadiandele, laitmatule

„Läti patrioodid!

Nüüd

kes olid

Ta

tagala-

suvel õnnestus Veissil saada

luba külastada 19. ja 21. läti

võitlejateks ja ulatab meile käe

ühiseks võitluseks ühise vaenlase

eest, kes täitsidkas

pataljonide

Vidzeme

ja

Riias 281.

polit-

mille koosseisus oli 48

saksa sõjameeste ja nende liitlaste vägi

ohvitseri, 224 instruktorit ja 362

idas.” Tuleb märkida, et V. Veissi öeldu

sõjameest.

Relvastuseks

vastab täielikult

automaadid

ja kuulipildujad.

peale
mingit

Saksa

tegelikkusele,

armee

teist reaalset

polnud
jõudu,

sest

tookord

kes oleks

pataljon

püssid,
Kuna

koosnes ainult eri ametikohal

olevatest politseitöötajatest, siis

muu-

tus aktuaalseks teenistusastmete kü-

simus selles üksuses. Lätlased

ARHIVFOTD

kõiki

politseiüksusteks,
varem
se

järgis

sama

pataljonidesse

teenistusastmes.

ka Veissi

juhitud pataljon

põhimõtet.

taljoni

formeeris Veiss SS

penführer Friedrich
ja politseijuht

1941. aasta

Omavalitsuse

siseasjade

ala

Saksa

politseiparaadi,
1.

&
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juuni 1942

Obergrup-

Ostlandis alates
käsul.

Pataljon

operatsioonis

(Talvevõlu),

oli Läti

kindraldirektor

vastu läti
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Oskars Dankers
võtab Liepajas
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terzauber

politseipa-

Jeckelni (kõrgeim

sügisest)

osalema

pidi

sis-

armee

Tuleb rõhutada, et 281.

SS

mitte

ja viisidkõikidesse

formeeritud

endise Läti

Nii

pidasid

pataljone militaarseteks,

mille

Win-

põhiüles-

ja Valgevene piiriäärne

punapartisanidest puhastada.
politsei- ja julgeolekujuhatus

lootis, et niimoodi õnnestub ära hoida

partisanide tungimine
Mis puutus
üksustesse

Läti aladele.

nõukogude partisani-

Valgevenes,

siis selles

seoses

on

oluline märkida, et need

koosnesid peaaegu

täielikult tšekis-

oma

kes

kutega

mitte ainult ei

oma

rünna-

provotseerinud

saksa asutusi vasturünnakutele,
vaid ründasid ka ise halastamatult

valgevene talupoegi,

kes ei näidanud

üles erilist soovi aidata

partisane.
hakkasid

punaseid

Selle terrori tulemusena

Valgevene

hiliselt relvastuma

ja

elanikud stiimoodustama

Winterzauberi kavandamine toi-

saksa

kes ennast metsas

jäi

kurjategijate

peitsid.

eest,

Sakslastel

vaid üle need relvastatud

grupid

Obergruppenführer

läti

juhatusel.

teised

jõud,

võitlusse

aktsiooni

näiteks ukraina

ja

eesti

Operatsioon „Talvevõlu“ kulges
ni.

Kogu

tegevus toimus

territooriumil.

selt

aprilli-

teada,

zauber

ajal

pataljoni

partisanide

vastu.

informatsiooni koha-

et

operatsiooni

osales Veissi

Läti politseipataljoni

luurajad
operatsiooni
„Talvevõlu“ ajal

Winter-

pataljon

regulaarselt lahingutes partisanidega.
1943. aasta

aprilli alguses

sai ope-

ratsioon Talvevõlu läbija selle eesmärk

– Valgevene

ala, mis

asus

Läti

piirist

idas, vabastamine punastest bandiiti-

Veiss, asudes pataljoni positsioonil

Osveja juures,

Valgevene

Kahjutundega

on

dokumen-

281.

dest, oli saavutatud. Just sellel ajal sai

politseipataljonid, õhujõud jms.
1943. aasta 15. veebruarist 2.

juhitud

võitlustest punaste

kaasaarvatud

Veissi formeeritud 281.

Lisaks kaasati

pataljon.

puuduvad

et

Ligipääsetava

vastu kaasata kaheksa

politseipataljoni,

Valdemārs

Fried-

Paralleelselt

üksustega planeeriti

partisanide

kohalikke omakaitseüksusi, etkaitsta
end kommunistlike

SS

mus

rich Jeckelni

tunnistada,

did V. Veissi

politseijõududeks.

tidest. Sisuliselt olid need karistus-ja

diversioonigrupid,

kontrolli alla võtta ja muuta need

tuleb

teate, et ta nimetati

formeeritava Läti

leegioni

1.

SS vabatahtlike

polgu komandöriks.
järgneb
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Arvamus

Rahvarinde

Rahvuslus

üritus 1988.

sügisest

aasta

–

kõneleb Ants

Erm, Oktoobri
Rahvarinde

okupatsioonijärgses

juhatuse liige.

Eestis
ning

Poleks arvanudki, kui probleemseks
võib osutuda vastus küsimusele, kes

„õpetati”

on

on

ma

ja

ülikooli

ei võtnud

üldiselt ei üritatud

lihtsam loetleda neid, kes

pole rahvuslased, mida

siin aga ei tee.

keegi ajaloona.

– see

oli tervisele

Kujuneski välja ühiskond,

–

ametlik tunnustamine

liige 1991–1993, Põhiseaduse Assamblee liige,

mille

oli kaksikmoraali

põhitunnuseks

Eesti Vabaerakonna juhatuse

jama,

ajalootundides

või vähemasti tulevikule ohtlik.

Ants Erm
ERSP

Ja seda

tegudest.

Avalikult neid valesid ümber lükata

rahvuslane. Vanu tegijaid ju mäletan, aga
edasi? Edasi

nende

mida kooli

komparteilased,

ka vähesed

kes minu tutvus-

ringkonda kuulusid, kirusid kitsamas

liige,

ringis nõukogude

põhiseaduse toimkonna esimees

ning

kuulasid

võimu

mõnuga

ja

rääkisid

anekdoote

selle võimu kohta. Noorele idealistile

Annan

esmalt lühiülevaate

rahvuslastest ühe
re

on

juba
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harjub kõigega.

oli, sellele küsimusele ei oska vastata,
mälu ei olnud ka II

mõne

Minu kogemus nii kodust, koolist,

üsna õõvastav nähtus, aga eks

Kas tõsiusklikke kommuniste ka

Panin rõhku rohkem nendele, kes olid

algatuse juures.

see

inimene

ette, et

küllaltki suvaline.

ülikoolist kui töölt on, et eestlaste
46

oli
Ants Erm

inimese silmade läbi.

Vabandan

nimede valik

noo-

nii

kadunud

–

Vabadussõjast,

nerist, vapsidest ja

teati

Pätsist

ja räägiti
ja

Laido-

kommunistidest

kõigi

sisse

doote ei

ju

ei näe

ja kõigiga

jaga. Tundub,

anek-

et mõni ikka

oli, aga nende loengud olid rohkem

naljanumbrid,
see

muidugi

eksamil ei

nii

enam

pruukinud

olla.

Praha kevad

ja jäähokimatš

Mu esimene vahetu tõdemus vastukommunistlikus

panuliikumisest
blokis oli

Lõpetasin

1968. aasta Praha kevad.
toona 8. klassi

vahendusel.

oskasin

Aga

ridade vahelt

ajalehti lugeda

seletasid

väljamõeldised”
päris

ja

kõik toi-

minuni Ameerika Hääle

jõudis

muv

juba

– „valed

tegelikkust

hästi.

Praha kevad kulmineerus

jaoks

ka

1972. aasta

minu

üliõpilasrahutustega

„4:2 augusti eest”. Tšehhid-slovakid
MM-il venelasi, mille

võitsidjäähoki
üle ka

ARHIVFOTD

Eestis, nii Tallinnas kui ka

Tartus, juubeldati. Ja siis

ma

nägin

siiski hakanud

Tulid

murenema.

TPI rektor, akadeemik Boris Tamm,

küll

kamandas kõik

Oleksin sellele ilmselt alla kirjutanud,

(juhatuse liige),

kui oleksin sattunud olema

Parek (esimees), Maris Sarv, Tunne Kelam (juhatuse

manitses meid
aru, et

silmas: „Ma

pisar

ja

saan

õiges

teie, nõukogude tudengid,

süütu

on

saate rõõmustada selle

üle, kui meie,

hokimeeskond kaotab.”

nõukogude

Rõõmustasime küll, nii
kui ka poliitiliselt...

ja

aja pärast

oli ka teada, kelle kuuldes anekdoote
rääkida ei tohi.
Loo
mõttes

eestlaste

jäi

on

mingis

enamus

läbi

rahvuslas-

sügava okupatsiooniaja

palvekirjana,

omad

aga

kangelased ja

võlgneme
da

oma

jäikus suhetes
mane.

impossible,

võtnuks ette

just

hävitamist, õnneks

enam

ei võtnud.

Ainult et selle rahvusluse reaalne

ne.

üldjuhul

Kuni selleni

võimu

julge
neil

välja,

et

nulliläheda-

nõukogude

maruvihkajad rääkisid,
hääletamata

sedelid

jätta,

et ei

sest kõik

märgistatud. Selles,

on

muidugi õigus,

et

oli

99,98% oleks

tulemus olnud niikuinii.

Aga ikkagi
sed, olid

Kalju

test.

Artem Juskevitš.

ja

Vaba

Euroopa

Mart Nikluse võitlus-

oli

jalge

allorganisatsioonilt.

kurjuse impeeriumis

Vardo Rumessen.

2. reas vasakult: Ants

Pindis, Mati Kiirend (juhatuse

Üllar Varik, Jüri

Adams (juhatuse liige), tema taga

Peeter Kari, Kalju Oja (juhatuse liige), Jaan Liivsoo,
Endel Ratas.

Mati Kiirend

pakti

Molotov-Ribbentropi

Avalikustamise Eesti

(MRP-AEG),
toona

ja

Grupi

auliikmeteks valiti
viibinud

vangistuses

Niklus ja Enn Tarto. 23.

Mart

augustil

1987

korraldas MRP-AEG Tiit Madissoni,

Lagle Pareki ja Heiki
Fosforiidisõda

damisel

Ahoneni eestve-

Hirvepargis poliitilise

meele-

muinsuskaitse selts

avalduse

Esmalt tulid

Molotov-Ribbentropi pakt. Väidan,

pehmemad vormid,

näiteks fosforiidisõda, mis sai
Eesti

1986, sai

hoogu

1987

neerus

1. mai

Tartus

ja Tallinnas,

ja

kulmi-

demonstratsioonidega

ja loosungitega.

eestvedamisel

juba

Juhan Aare saatest

„Panda” veebruaris

pandi

suskaitse Seltsile,
detsembril
1987
Parek,
Tiit
Madisson,
15.

alguse

Teaduste Akadeemiast

mis

kujunesid

tite

Nii levis ka info Jüri Kuke,

Midagi

– kõigepealt

tõmbas vaiba

rohelisteks meeleavaldusteks

Ameerika Hääl

ja

Ilmselt vii-

Mätik, Mati Kiirend,

kostis ka läbi „kolme õe” tekitatud

Enn Tarto

Brežnevi

olid ka teised inime-

Sergei Soldatov,

ragina.

alt ka kohalikult

(juhatuse liige), Lagle

Gorbatšovi

rahvuse füüsilist

kogu

võitlusvõime oli

see

1985. aastast hakkasid

Moskvas, aga

ei

augustil

plaka-

nõudmisega

avalikustada

et need kolm liikumist olid esimesed

üldrahvalikud

protestiliikumised

okupeeritud Eestis.
Edasi
sioonilise

kulges

kõik

kiirusega,

juba

kommunistid, kas omaalgatuslikult
või käsu korras,

pigem

usun

varianti. Loomeliitude

alus Eesti Muin-

(1.–2. aprillil 1988),

vormistati 12.
Jüri

Mikk,

1987 asutasid

Jan

Lagle

revolut-

aktiviseerusid ka

Trivimi Velliste

see

Andres Mäe.

Paddar, Vello Salum (juhatuse liige), Neeme Kööts,

president Reagani

see

Erik Udam

liige), Kalju Mätik,

ees

Pesti, Avo Kiir, Eve Pärnaste

meetoditega,

Moskvaga.

Igatahes

sh esimees ja juhatus:

1. reas vasakult: Arvo

ka reeturid.

nihilism,

sinisilmsus või

sündmused toimuma

kui nad

igal ajal

on

volikogu,

liige), Raivo Piirak, Artur Ratas, tema taga Valdo

iseseisvus. Oli

ta kaaslaste

teks, rahvusluse likvideerimine oli

mission

täna

tänu võimaluse eest taasta-

ka kommunistlikule

diktatuurile

õigel ajal

paistab ju

see

(siis

„40 kiri”.

Raske öelda, millele või kellele

ja

moraal? Väidan, et

kohas. Jah,

omad türannid omade

sportlikult

mõne

Sirje

Ruutsoo) algatatud

sport, aga ikkagi...

sport

kuidas

aulasse

ajad,

Kiini

Suurkogul (19.–20. august 1989) valitud

uuemad

tudengid

tuli

ERSP II

esimest tõelist kommunisti. Toonane

leme veel”

viimast

pleenum

telesaade „Mõt-

(13. aprillil 1988) ja

idee

„rahvarindest perestroika toetuseks”,

juunis

läks rahvarinde

tugirühmade

Parek, Tiit Madisson, Jüri Mikk, Jan

loomiseks, mis sisuliselt oli jällegi

Kõrb, Heiki Ahonen, Ilse Heinsalu ja

rahvaalgatus.

Söandan seda väita,
KULTUUR

&

ELU

47

kuivõrd

olin ise ühe

algataja ja juht,

toobri Rahvarinnete

üks

Rahvarinde

ja juhtidest.

tagatud sellega,
tele

tugirühma

samuti TPI

et see

Ok-

ja

asutajaist

edulugu

oli

pakkus inimes-

ka turvatunnet. Et

kondadest oli kõige

püstitanud

(ERSP) –

matuse Partei

Sõltu-

ei rohkem

ega vähem, kui Eesti

Vabariigi

tamine! See

kõige räigema

tingis

20.

selgema eesmärgi

Eesti Rahvusliku

ka

taas-

1991

augustil

Ülemnõukogu

Eesti

likku iseseisvust

kinnitas ka

ja

kutsuda Põhiseadusliku Assamblee.
Assambleele

oli

vaja põhiseaduse

vastutegevuse ja vastupropaganda.

eelnõu, kaaluti variante

ega kommunistid kommunistidele

ERSP kõnetas

1921. või

ikka kallale ei tule.

seegi

väliseestlasi, kelle jaoks pääs koju oli

või esitada

1968 oli

seni olnud selgelt lukustatud, mistõttu

ettepaneku

nad

eelnõu ka ERSP

peale väljundi

oli idealism, aga

jah,

minevik

juba kauge

Praha

ei nõutud

ning

muud kui

ju midagi

eks

Kuigi

perestroikat ja

isemajandavat Eestit.
Rahvuslaste
30.

(ERSP)

„Ettepanek

loomiseks. ERSP, esimene

mittekommunistlik partei

20.

Ees-

Sõltumatuse Partei

de Liidus, asutati

augustil

Nõukogu-

104 liikme

poolt

1988 Pilistveres. Valiti

viieliikmeline

juhatus (Lagle Parek,

Eve Pärnaste, Erik Udam, Mati Kii-

rend, Vello

Salum).

Taasasutati Eesti

platsil

Vabariigi
mise

HaraldTillemannilt

ne

kasvulava

ERSP-le

mitmele erakonnale,

ja Isamaale

loetlen

eelkõige,

vaid täna aktiivselt poliitikas

–

–

tõeli-

osalejad

Erik Boltowski, Vootele Hansen,

Toomas H. Ilves, Toomas Kümmel,
Jüri Luik, Mart Nutt, Ivo

Rull),

Konservatiivne Rahvaerakond
Kalle Eller, Enn Tarto, Kaido

Eesti

(1990,

Kama).

Vellistele],

ka Rein

Taagepera ja Kaido

ritud – algsete

organisatsioonidega

ei

olnud ega ole erakonnal Res Publica

ja

tänasel EKRE-l seost.

algatajate

saa

õudusunenägu,

see

Üle

ajalehepoogna,

et tema

rahvas sai! Kui Rahvarinde
ei suutnud kuni

oma

vastu ei toetavat ega

siis

piirkondade

kontorid

ja

jõuti

17. veebruaril 1990 Järvakandis

(Kalle

Eller, Harri Henn, Mare Kingo,

Anneli Ammas, Peeter Ilus
et 1988. aasta

jt). Väidan,

lõpuks oli kogu eestlaste

võitlusvõimeline

osa kaasatud, kas

just

lihtliik-

registreerimisega.

See oli ka minu

viimane aktsioon Rahvarindes

Kongressi

kandideerisin

juba

–

Eesti

ERSP
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Salum, Ülo Seppa, Viktor Niitsoo ja
Viktor Korrovits,
seaduse eelnõu

72

ca

tunniga põhi-

kirja panime.

Eelnõu osutus sedavõrd

seks,

elujõuli-

et võeti Põhiseaduse Assamb-

lees aluseks

ning

väga põhimõt-

ega

juba konventsionaalset rada,

eri erakondade vaidluste teed
oleme tänaseks

s.t

ning

jõudnud siia,

kus

oleme.
Paraku võitlus kahe
vahel ei

lõppenud

ka mitte Põhiseaduse
rahvahääletusel 28.
vastasseis

on

lõppu pole

näha.

kontseptsiooni

ei 1991. aastal ega

vastuvõtmisega
1992. See

juunil

kestnud tänaseni

Pigem

on

ning

muutunud

maailm toonud uusi ohtusid, meid
ei ohusta

mitte ainult

agressiivne

idanaaber, vaid ka üleeuroopaline
rändekriis

ja sellega

kaasnev terro-

pidurda-

tasakaalu säilitamine

viimasel

hoidmine selles

hetkel

hüppas

ning

sellele ka Rahvarinde

Teoks oli saanud aktsioon,

Kongressi

veebruaril

ole

uues

ülesanne. Seni

kerge

on

suudetud

hoida Kodanike Komiteede

ja

Eesti

Kongressi paika pandud põhimõtteid,

valimisel 24.

aga lihtne

1990 osales

enam

ja

kui

34 000

lam

tugi

see

pole

sellele

olnud.

on

Kõige

kind-

olnud needsamad

rahvuslased, kellest eelpool rääkisin.

taotlejat. Kongressi

põhiküsimuseks tõusis, kas kuulutada

Kes siis

Eesti

Kuigi „rahvuslane”

Kongress

liitlaste

ja

maailmas ei

rahupreemiat.

ainuvõimuks või otsi-

da kompromisse ENSV

Ülemnõuko-

ikkagi

on

muudetud peaaegu

rahvuslane?

et

on

tänaseks

sõimusõnaks,

guga. Valiti viimane, turvalisem tee,

püüan

mis

ülesande ning vastata küsimusele, kes

lõpuks

viis ka sihile. Kas Põhi-

seadusliku Assamblee loomine oleks

1991. aasta

48

ja

matult liikvele läinud

ja

Moskva diktaadi vastu küll.

Kõigist

paberil

siis Eve

me

vastutöötamisele oli rong

teoks saanud ka ilma ebaõnnestunud

era-

Nii

midagi.

rism. Piiride kaitsmine, siseriikliku

võitlusse Eesti iseseisvuse eest, aga

nendest liikumistest ja

veel

võimude

kodakondsuse

Vaidla).

osas

med olid hõivatud Eesti kodanike

1988

Ametliku taastamiseni

volikogu

eitavat otsust,

557 000 Eesti kodanikku

(Rannar Kerge, Kalev Raju, Ago

„ei

eksistentsi lõpu-

üksusi, neist esimene Tabiveres juulis

ja Ivo

Jüri Adamsil

poolt,

Jüri eestvedamisel, lisaks veel Vello

Aga

ni võtta Kodanike Komiteede

Eesti

Eesti hakati looma Kaitseliidu

Lauristin

kirjutas Marju

Harald Tillemannist aru”.

juhtkond.

ja Rahvarinne

polnud

tegi

põhiseaduse

läks

jaoks oli

mis väärinuks Nobeli
ERSP

esitada

taolisest ideest rääkinud. Rahvarinde

nimed

lihtlabaselt usurpee-

põhiseadus

Eve Pärnaste

uus.

teliselt ei muudetudki. Edasine areng

liikmena. Vaatamata EKP

hiljem

– kehtestada

aasta

oli ideekavand olemas, kuid

pärines

[kes rääkis sellest

Mõlema viimase ühenduse/erakonna
on

Eesti

1938.

Kama olid sõltumatult Tillemannist

läbi kahe

liikmed

idee

Kongress. Kongressi

asutati

esimees

miitingul välja

eesmärgiga kutsuda kokku Eesti

Illar Hallaste, Kalle Lindi

jt),

siinolijad.

1989 kuulutasid

kodanike komiteede liiku-

ehk nagu

(1989,

kui

selgemalt

toimunud

(1989,

Andres Herkel,

Vabariigi okupee-

EMS, ERSP ja EKL Tallinnas Raekoja

Kristlik-Demokraatlik Liit

ühendus Res Publica

Eesti

24. veebruaril

leeris avalikustati

1988

jaanuaril

ti Rahvusliku

tajusid

rimist isegi

kõige mõjusamalt

ka

riik-

Vabariigi

otsustas kokku

jääbki

augustiputšita Moskvas,

teadmata.

on

siiski võtta selle tänamatu

tänane eesti rahvuslane.

„Kindlustada ja arendada riiki,
mis

peab tagama

eesti rahvuse

kultuuri säilimise läbi

aegade” –

ja
see

lause Põhiseaduse

ku

ei

puhul

esindavad
mendis või

Eesti kodakondsust ei

preambulast olgu

alati meeles. Mõne meie
saa ma

europoliiti-

küll aru, kas nad

Europarlamenti ja

Brüs-

kremlimeelsete seisukohtade

jääks

ainukeseks Eesti Vaba-

– kas

vikust.

nullkodakondsuse kehtestamiseks

Ja

ja

ärgem unustagem,

vene

keelele eristaatuse and-

tänu ka kümnete tuhandete eestlaste

miseks

antud häältele.

eriti ärevaks teeb Keskerakonna

•

Rahvuslane toetab Eesti kaitsevõimekuse

mist,

on

Eestit

väljaarendamist ja
vajadusel

relvaga

juhtroll
•

valmis kaitsma

see

ja tugevaid

NATO-ga.

Paraku

käib sotsiaalmeedias suisa kamet Eesti

paania,
ritud...

ja

on taas

hes

okupee-

seda teevad isikud, kes

deklareerivad end rahvuslasteks.
•

Rahvuslane

ei eita ega

eesti rahva

ja

vastu toime

õigusta

õiguse

rikkumisi.

põhjendataks –

ja

Me

mista-

seab ohtu

levitatakse seisukohta, et meil
rahvusriiki

ei

saa

Totalitaarse
see

vaja, peaasi,

–

et

sellise seisuko-

nõustuda.

ideoloogia sissetungimillises vormis tahes,

tavad

ei olnudki, oli vaid „vabastamine”,
kuni selleni

polnudki,
kaugetel

välja,

et küüditamist

Rahvuslane seisab selle eest, et

ja toimingud

on

aktsep-

1. reas

(vasakult):

Arvi

Paalandi, Valeri Kalabugin,

Rein Tamme (aseesimees)), Jaanus Betlem, Eino

Väärtnõu, Eve Pärnaste (aseesimees), Henn Sarv,

2. reas

ega

ei solva eestlaste

Rahvuslane taunib

Mati

(vasakult): Tunne Kelam, Robert Vill, Ants Erm,

Kulbas, Kalle Lindi
reas

(vasakult):

Erik

Boltowski,

Enn

Toom, Oleg

Bazanov, Koit Konstabel, Vootele hansen (aseesimees)RandamFel
, dberg, Tiit Annuk,lokkis juustega
mees

(?)

4. reas (vasakult):VelloMetsoja, prillideganoormees
(Karl Kiisler?), Valdek Slet, vuntsidega noormees (Tõnu

Komiteesse kuulusid

seadustega

Õispuu,

Peeter Ello (esimees), Toomas Haug, Reet Tobre, Helle

ei lähe vastuollu

rahvustunnet.
•

Narva mnt 7.

Orav?),

ja uskumustesse,

maadel.

Kodanike Tallinna Komitee

Vabariigi

valimist 21. septembril 1989, ETKVL-i büroo saalis

teeritavad niivõrd, kuivõrd nad

sekku eestlaste traditsioonidesse

oli vabatahtlik seiklus

Pärast Eesti

3.

astus vabatahtlikult

nõukogude okupatsiooni

Autor tänab Eve Pärnaste ja Mati Kiirendit asjalike
kommentaaride ja fotomaterjali eest.

AllanFritz Suurkask, Viktor Jõgi, Marika

le, olgu

Nõukogude

ei tule tuttav ette, ka mine-

Kiirend

seisab rahvuslane vastu. Usulised

et

aga

eurosid

Tuleb märkida, et eriti viimasel

haga

võib kohata ka eestikeelses

rahvas

miljoniline

oleks heaoluriik

•

sündi-

sotsiaalmeedias arvamusi, et Eesti

Liitu,

•

vastu, ükskõik mille-

massiimmigratsioon

pole

Vabariigi

väljapetetud

kui mitte riigi, siis rahvusriigi küll.

ajal

pandud kuritegusid ja

rahvusvahelise

Siingi

Eesti

pidada
päeval

peaks olema massiim-

humanitaarkatstroofiga.

oleme

kor-

aegade,

vähenemise, tööjõuvajaduse

muse

või

läbi

saa

tänases koalitsioonis.

Rahvuslane

ga seda ei

vähemalt 2%

SKP-st kaitsekuludeks

püsinud

on

migratsiooni

käes. Tänase kon-

tekstis tähendab

liitlassuhteid

hoid-

õhtul loevad

keeles oleksid võimelised suhtlema

ja

suhtes. Ei

karjuvad kõlavaid loosungeid,

et selles

tegevusega on täiesti erandlik nähtus.
et sai ta sinna

poliitilise

rahvuslasteks neid, kes

Et eesti

kõik Eesti alalised elanikud. Surve

oma

nulltolerants

ruptsiooni

tõepoolest väärivad.

riigi riigikeeleks. Ning

seli ametkondi Eestis. Yana Toom

on

seda
keel

valijaid Europarla-

oma

tal

kingitaks,

vaid selle saaksid ainult need, kes

Heiki

Suurkask

Ants Sild, Tarmo Ojamets,
veel:

Mihkel Eller, Jaanus Jutt, Trivimi Velliste, Mario Kivistik,
Jüri

Kuuskemaa,

Ott

Sandrak.

FOTO:
KIIREND
MALLE

korruptsiooni,
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u
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Hädas mõistuse ja rahvuslusega
ehk Edevuse

laadapäevad

Olen aastaid mõelnud, kes, miks ja
millal pani võrdusmärgi sõjameeste ja

vabadusvõitlejate vahele.

Kas see

juhtus

Eesti

Vabadusvõitlejate

Liit

moodustati

1992.

mis koosnes

Teises maail-

Sinimägedes
litsei meie autot

Eestis juba riiklikult represseerituid eelistama

nisatsioonidest. See oli

sõjameestele, sedamööda kuidas vanad

Eesti

võitlejad Walhallasse lahkusid, mindi aina

allorganisatsioon.

ülbemaks.

tühine

poolel

Ülemaailmse

Vabadusvõitlejate

See

Keskuse üks

pisiasi

2012

EVL Keskuse

tegi

häbematu
Võitleja peatoimetaja aastatel 2009–2013

ettepaneku: tulge

allorganisatsiooniks!
Torontole

Tallinn tõotas

isegi raamatupidamistee-

nust, kokku tuli

leppida
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meid taas kinni kui

meile oli vale-

Kuigi

et sel aastal osaleb mälestus-
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kehtisid kõik endised

kaaperdatud
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et
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relvagrenaderide
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täna-
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ja

kuumaga

mälestusüritust kinni

esindajale
meie

omakorda
suure

et korduvalt küsida

dinud
läks kodu-

eestlastel 20 aastaga meelest ja aastal

Poliitvang

mägedest,

1944. aastast

sõna anda.

delnud meeste maakondlikest orga-

lauslollusest või kurikavalusest? Edasi hakati

Jaanika Kressa

tahtis rääkida

või-

masõjas

Saksa

aastal,

eriti sellele tüütule vanamehele, kes

lejate

Liit

on

lugesin

et Eesti Vabadusvõit-

Eesti

katusorganisat-

sioon, mis ühendab

ja

koordineerib

Eesti riikliku iseseisvuse eest (eeskätt
Eesti NSV

ajal)

võitlejaid. Kuigi

võidelnud vabadussee

lehekülg pole

Kes siis olid need

„vabadusvõitlejad”
hiljuti saime kuulda justiitsministeeriumist järjekordsest
he” tegevusest. Sellega

vahest

kontrollimata fakte,

sellegi ENSV-eelistuse

mingi pühakiri ja
lugeda igasugu
on

kellegi

käsi

sinna sisse
sündmuste

põhjal tundub,

seoses said

olnud Saksa okupatsiooniga jaselle

inimlikku edevust ja Eesti Suurde

tunnistamisega tänases Eestis?

Ajalooraamatusse end kanda juba

Kas

esimesed 129

vägedes

nn

vabadusvõitlejat.

et selle

lest,

andeks

Paljudele neist pole ilmselt selged

oleksid

ei

hullem, kui silmas

mõisted ega selle tegevuse

on muu

hulgas

gemine,

ka

ongi

langenud

nimede kindlakste-

nende haudade kaardistami-

huvitav, kas Eesti Vabadusvõitluse

ja Vastupanuliikumise (veel

„vabadusvõitlejad”,
ritud

N. Liidu vangilaagrites

mõtlevad ilmselt vaid seda, „kas

kaitsesid

nende

ja

kelle kahest osanikust üks kattub

juhatuse liikmega,

oskab

vastata, mille eest anti vabaduse

lejateks” pidada nii
Ain

teha tegijaks”.

EnnArno

Siia
Musta
päeval

lindi–

MRP

nema

aastapäeval

korraldati
välisriikides
üritusi Balti
riikide iseseisvuse tunnustamiseks

ma

näidetena nimesid pa-

ei hakka, agameil

on

olemas

heiki Kortspärna koostatud „Eest-

Kas

Sillarigi!

väärikatega,
silmanurgas,
nõelatorget,

kui

129 esimesest tammepärgadega

plekkpärjagasiidiriba rinda

tus

raama-

loetletutega.
on

lõik

selle plekitüki staatuses kirjelda-

„(1) Vabaduse Tammepärja

Aumärgiga (edaspidi Aumärk)
tunnustatakse

juhtub,

isikuid, kellel

on

Segi

pidajad.

on meil

tulenevalt

sõjamehi,

osalemisel,

sisejulgeolekualase te-

kuigi just

gevuse korraldamisel ja arendami-

olema tema töö?

Eks neil tänastel kõvadel
tel

(Sinimägedes

Rahvuslik
ole

keelati müüa lehte

Teataja) ja korraldajatel

omal

juhti

mõlemast? Siin ongi peidus see,

ajal (ca 2002),

Jõhvis laos

tollal

mida me pole avalikult ja enestele

paberkottidesse pakituna

rahvusena suutnud selgeks kirjuta-

viibinud eestlaste säilmete matmist

ristiga,

tammepärgi

millel

ju

samuti

tamme-

lehed, oli siis sõjamees või vabaTeeme

asjad õige

Elmo Ant
Eesti

Nõukogude

Reichi okupatsioonist? Või sootuks

võetakse ära, kui ta nõuab

ühe

mise jäädvustamisel”, tsitaadi lõpp!

et toetusraha

sellest

Kas Alfons Rebane oma Rüütli-

selgeks.

Heino Kerdet ähvardati

ja

plekitükiga!

dusvõitleja?

okupatsioonist või Saksa Kolmanda

pika

Häbi!

mõisted

kinnistatud

vabadusvõitluse ja vastupanuliiku-

Kas jutt on Vene

poliitikuks

jõutud absurdini,

on

sel okupatsiooni aastatel ning Eesti

sest näiteks

eeskujud lähiajaloost,

EVL-i

keelaja-

teisalt

endile

pidavad ja riigiametist
leivalaua

ühelt

eneseimet-

annavad sellele käe end

edasi andmisel, kaitselahingutes

peaks

kinnitas?

asju ajavad

poolt arulageduseni

ega ole

see

kui

pisukest

neile selle

keegi

lejatest „märgikogujad” ja

Mida soovin esile tuua,

tust:

Nii

meenutava

maetud Avinurme,

uskusid, ja, pisar

leksikon”. Ma ei üllatu, et neist

mis

on

kes

said tunda

nimi kattub eelnimetatud

rohkem

viltu kiskuda kui see, mis tehti nende

lähiajaloo mälestuse hoidmisel ja

kes

saab veel

midagi

väärilisi teeneid Eesti riigi ja rahva

punaväelastest esiisadega

Erich Vallimäe,

luse hauakaevajate biograafiline

aumedali saajaist vähemalt mõni

ARHIIVIFOTOD

Sepik

näiteks inimesele,

oma

ENSV?)

kui KGB viimane kindral

kes mööda kommentaariume kiitleb

viitsinud tuvastada eesti

okupee-

ehk

Siis saaksid end „vabadusvõit-

kord meenutades end selles ilmas

segamini ajaMTÜ – veel üks

tammepärja autasu

isikud

julgeolekutja sisekorda!?

1983–1988

kaks

tammepärgade protseduuri

EVL-i

mõne märgikese

ikka

veelgi

need

kes

(loeme

jagu ruumi” või siis „kuidas veel

kes nüüd siis korraldaski

libaühing,

veel rinnale

Eestis

1962–1967 ja

mõistet, mida ei tohi
mälestusliit

siis kes olid

ajalugu”,

Või

peetud „lähi-

on

nisatsioone ja grupeeringuid, kes

on

olles

vabadusvõitlejad?

poliitvang

üles-

ja hooldamise korraldamine, kuid

da!)

okupatsiooni-

teenistuses

Vabadusvõitleja Enn Tarto oli

küll sel-

juttu

organisatsiooni

vabadusvõitlejate

ne

on

vabatahtlikud

1956–1960,

et info

adekvaatne.
EVL-i kodukal

„vabadus-

„riigime-

nimetada neid rühmakesi, orga-

viimaste

kirjutanud ja

need

võitlejad”, juhul kui tegemist oleks

põhimõttedki. Kuidas teisiti saaks
sealt saab

Kes siis olid

Vabariigi kodanik, parteitu

elmo ant, (Valdo paddarina
tuses

1984–1988 vangis-

„vabadusvõitluse" eest, eesti Vabariigi

riigikohtu otsusega (iii-1/3-5/94)
rehabiliteeritud, Eesti Vabariigi Justiitsministeeriumi poolt tunnistatud represseerituks,

da, rääkida, vaielda ja mõtestada!

väljastatud tunnistus, kehtiv)

Vana-Vaivara kalmistule.
Miks meile selline memoriaal,
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Vastupanu okupatsioonivõimudeleokupeeritudEestis

nagu lätlastel

poliitikud
maetud

sakslastega

tutele, mille hooldust

plekib

Ja täna sellest

Nende meelest oli

ja poliitkorrektne,

mugav
on

Lestenes, ei saanud

on

aru.

kõikides

Kuna paljudes riikides

kui kõik

koos kalmis-

endised võitlejate ühingud suletud,

lõpmatuseni

asjades

poleks vabadusvõitlust Läänes

süüdi olev

Saksamaa!
Nii

ja

Arvo Puu ideel

koordineerimisel

Ärgu
nüüd

lugeja unustagu –

rõhk ENSV-l!

ju

Välis-Eesti

Saksamaa

alguse

seal. Esi-

pinnal ja pärast

ilma levides tekkisid endiste

ühingute

kõrvale ka

vabadusvõitlejad.

üle

võitlejate

Pool

sajandit tegid

riigid

et teavitada
on

okupeeritud.

kohuseks

peeti

asuva

eestlaskon-

seda võitlust

heidetud

poliitvangide ja

perekondade

hooldusele

uudiste vabale levikule Eestisˮ,
XIX

kogude leheküljelt

koordineerib

1978. aastal Stockhol-

Vabadusvõitlejate

vangide ja

likvideeritute, sunnitööle saadetute,

nimestike

vallandatute

ja

muul viisil taga-

kiusatute näol leidus ikka neid, kes
oma
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elu

ja

vabadust kaalule pannes

KULTUUR

&

ELU

nende

on

poliit-

perekondade

kohta

kogumine, poliitvangide

kodumaaga
ne

Vangis-

Abistamis-

keskus, mille ülesandeks

nõukogude julgeolekuorganite poolt
töölt

XIV–

„Poliitvangide hooldustegevust

andmete

vaimuhaiglatesse paigutatute,

ja

609 leiame:

tatud

okupeeritud Eestis.

nende

võtmisega.

määramise

Vaatamata tuhandeile ohvreile

sun-

Raamatust „Lisandusi mõtete

mis, Rootsis, loodud Eesti

taastamise eest

igati

nitöölaagritesse ja vaimuhaiglatesse

et vabadusvõitlus on võitlus enese-

õiguse ning inimõiguste

siitilmast

lahkumise tõttu suletud,

poleks

vabadusvõitlust Läänes

enam

seda
nagu

olnudki! Näiteks ei kutsutud tänavu
esimest korda

Belgias

endisi

enam

paraku pole

kes

noored, isegi

enam

taustaga kõrgepalgalised tegelased
soovisid olla omaette!
Nõustun Elmo Andi

okupatsioonivõimu

poolt nõukogude vanglatesse,

maailma: Balti
Nad uskusid,

sõnagi: kuna

24. veebruari aktusele, sest ENSV

jätkasid.

Vabas maailmas
na

sõnarelvadega

nad vabatahtlikku tasuta tööd selle

nimel,

võitlust

toetada. Eriti aga

juurde tagasi jõudes:

vabadusvõitlus sai

algu

on

ei

endised võitle-

väliseestlasi-vabadusvõitlejaid,

mälestusmüür.
meil

on

jate ühingud sõjameeste

ka

ning

ja väliseestlastekor-

jandusrahaga rajatud
hea

olnudki!

enam nagu
nüüd Vana-Vaivara

laguneb

kalmistu

paljudes
on

enam

riikides

pidamine, okupeeritud
ühenduse

pidamine,

lää-

massimeediumi informeerimine

ja

„vabadusvõitlejatˮ,
kinnitavad vaid

mille sisuline olemus

on

on

kas

„võitlustˮ

aastaid olnud

häältepostkastiks

paari

ministeeriumi

rahaluti otsas kõlkumine,
tav, siiras ega

et 129

organisatsioonid,

kas mõne erakonna
või riigiametitest

väitega,

kelle

pole

ei usu-

aus

nende suhtes, kes

Riigikohtu

vastavate otsuste,

Haagi Inimõiguste

kohtu vastavate

kinnituste või kasvõi

okupatsioonipe-

rioodil avaldatud Välis-Eestlaskonna

(„Eesti vangistatud vabadusvõitlejad
Nõukogude

Liidu

sunnitöölaagreisˮ,

juuli 1986, „Lisandusi

mõtete

ja

uu-

diste vabale levikule Eestisˮ

kogud

XIV–XIX

regist-

reeritud

lk

608–610!)

nimekirjades

ülemaailmsele hooldusorganisatsioo-

ritud

nile teadete vahendamine.”

ja meelsustegevuse

riigi poolt

oma

seas

kui repressee-

vaadete, aadete

eest.
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"Mu isamaa on minu arm”

lavale.

Ajakirja tänavuses juuninumbris
kirjeldus 1975.

aasta

on

huvitav

üldlaulupeol toimunust

ja G. Ernesaksa viisistatud laulu „Mu isamaa
on

minu arm" seosest sellega. Seejuures

pidu märja
pidamata

aasta

seeliku või kuue

võinud

jääda.

vaatajaid-kuulajaid

pärast

Ka enamik

kõndis lauluväl-

jakule. Äikesejärgse
ma

aga, paraku, kirjeldatakse olukorda 1960.

aastaid ettevalmistatud

Ega

tibutava vih-

tõttu aga ei tahtnud

„kõrgedˮ

külalised nähtavasti katuse alt

peol ning laulu muutumist lihtsalt

tulla

ühest ilusast koorilaulust järsku pühaks

ei toodud neid

(või

mistõttu tekkis

pikk

välja

kohalegi),

ooteaeg. Lavale

koorid hakkasid

täi-

ja hümniväärseks siiski pealiskaudselt ja

kogunenud

ebatäpselt.

teks, külma peletamiseks ning kaua

pakitsenud laululustist aetuna
Kord üks, kord teine

koorijuht

tuli ja

põlu

pandud

teost juhatama

algatas keegi

kavas võrdsena teiste laulude

hulgas.

„Mu isamaadˮ. Ja jälle võeti üles

ja kuu-

laul. Niimoodi korduvalt. Kuni kuskil

Mõistagi

meeldis ta

kuid

lajatele,

esialgu

koorid

lauljatele

midagi

erilist temaga

ei olnud. Ka

õppisid selgeks.

pidu

1960.

kavasse oli ta võetud

laulupeo

aga tõmmati

Pool aastat

repertuaarist

maha. Nähtavasti oli laulu isamaalivaim

kellelegi,

ikkagi pinnuks

kel

selge ning

soe

aga

vägi ja võim,

silmas.

Laulupeo avapäeva
ajal

ajas

hommikul oli

Tallinna kohale üles
äkiline tugev sadu

kastis inimesed korralikult
read astusid

lauluväljaku poole ja

pala.

lavanurgas
ja sellega

märjaks.

vapralt

edasi

vastvalminud

viis

neist

omapead

mingi
jälle
muu

üles võeti

kohemaid terve ühendkoor

kaasa läks.
Lauldi

– ja

esimene

salm, veel teine

alles kolmanda

lõpuni.

alguseks

tõusis

pulti ning juhatas

Usutavasti sai ta selleks vaheilmunud

loa või korralduse

ametimeestelt

(võidi ju karta,

külalised küsivad: mis laul
mille ettekannet ei

see

et

teil on,

juhatata?).

Nõnda suutis rahvas

oma

tahtmise

võimude kiuste läbi suruda, sai keelamise tõttu veel

tugevamaks

isamaalised tunded

välja

tõusnud

hõisata.

Mu isamaa

„

ja

on

21.

minu

võrreldavat tähendust.

Sellest saadik austame olematuks vaikida

püütud ja

siiski tuhast tõusnud

mälestame tema

viimane

eluõiguse

püstiseismisega.

–

stiihilise

Just

poliitilise

meeleavaldusega toimesaamine,
milles rahva tahe

peale jäi –

selle laulu eestlaste

tõstis

jaoks pühade

sümbolite hulka.

Ajakirjandus
agarasti

asus

ülistama:

keelata ei suuda

laulu kohemaid

selge, etkäsu peale.

Ju olid võimumehed

mängu juurde

Gustav Ernesaks

peal välja

suveilm, just rongkäi-

äikesepilv ja

Lauljate

hümniga

alla

on

minu armˮ oli

julge-

See lauldud, nõuti

suur

armˮ

kannabki

nud

ja erandjuhtu-

Aga

kes oleks

teise

gu

juulil,

1960. aasta 20.

dirigenti,

aeg-ajalt sõjajärgsete laulupäevade

ne

murdmisest

leidunud

ei

seatud tõkke läbi-

ideoloogiajüngrite

tulemuslikult vastu hakata.

minu armˮ!

asuda. Ikka

enne

Alates sellest võidust, valvsate

see

on

teise salmi

alguseks.

„Mu isamaa

mina. „Mu isamaa

ja

juhatama juba

nõul võimalik võimudele

Kasvõi moraalseltki

aasta

ilus. Sel korral vaid saadetud

Ernesaks

ning

Sügaval
seotud

jälle

seadmist

mingiks

päeval,

kui kontsert korda läinud. Ilm oli

jalule

inimeste ühisel

tuntud lau-

ka peo teisel

hulgast omapäi

luks. Kuni hakati lavalt skandeerima:

„nõukaˮ-ajal

andis hääle kätte

laulma.

Ja samuti alustati laulu kooride

Laulu

tuhandete

oli ainult

aja

KIRI

ning

head

saanud,

aru

parem

nägu

on

teha.

et

halva

Nagu

polekski midagi juhtunud.
Niisiis

on

„Mu isamaa

minu

on

armˮ lisaks sellele, et ta meie tunded
ilusasse meloodiasse valatuna

välja

ütleb, ka vägivalla üle saavutatud
esimese vaimse võidu mälestusmärk.
Kõnealusest sündmusest

ajakirjas
Roots

varem

on samas

kord kirjutanud

Velly

(6/1990).
Avo

(meenutuse kirjapanija

Õunapuu

1990.

aastal)

Tallinnas, 2018. aasta septembris
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Riikliku Julgeoleku Komitee osakonnale
Ulanova, Beatrice
avaldus.

Tartu Võõrkeelte kursused, direktor

Esmaspäeval, 12.

nov.

1979 helistati mulle

lenud. Tema

on

Niklus ja jääb selleks. Olen

kooli ja naishääl telefonis käskis mul lõpetada

kuulnud,

M. Nikluse

petitsioonist, kus nõutakse Balti riikide vabas-

kiusamise, muidu võivat

see

halvas-

ti lõppeda. Naisterahvas nimetas end
M. Nikluse

sama

naisterahvas teatas, et mul olevat halb kuulsus

linna peal ja minust teatakse ka väljaspool

Eestit ning julgeolek olevat mind käskinud M.
Niklust kiusata. Veel pidavat

see

alla kirjutanud või ise koostanud, siis jääb

arusaamatuks, millisest okupatsioonist võib
jutt olla Nõukogude Eestis ja mida
taotleb

halvasti mõ-

juma minu rahvusele. Paar nädalat

räägitakse mingist

tamist okupatsioonist. Kui Niklus on sellele

Silm. Seejärel

õpilaseks, keegi

et välisraadios

enne

eelni-

metatud telefonikõnet, helistati mulle kooli ja

nn.

M. Niklus

võitlusega.

Mina, kui nõukogude kodanik, leian
line M. Nikluse tegevus

on

et sel-

nõukogude korra

vastane ja et M. Niklusega s.t tema isiku ja te-

keegi naisterahvas palus edasi öelda, et tema

gevusega peaks tegelema julgeoleku organid

oli Rootsis viibinud ja lugenud seal ajalehes

seda enam, et M. Niklust on varem karistatud

kompromiteerivat materjali minu kohta.

nõukogude vastase tegevuse eest.

Ülaltoodust järeldust tehes pole

Pole muidugi raske ära arvata, kes oli selle
šantažeerimise organiseerija
Kuna minu kohta

on

–

s.o M.

Niklus.

ilmunud laimavat mater-

jali Rootsi ajalehtedes, siis

on see

M. Nikluse töö. Seda on tal

samuti

kerge teha,

sest

talle helistatakse Rootsist süstemaatiliselt.
Minuni

käest),

on

jõudnud kuuldused (õp. Valgepea

et välisraadios on

räägitud mingist do-

aru

telefonikõned on sihilikult suunatud minu kui

nõukogude asutuse juhataja šantažeerimisele, et

see

mõjuks negatiivselt kogu asutuse

tööle ja traumeeriks minu psüühikat.
Palun Riikliku Julgeoleku organeid võtta
tõsiselt vaatluse alla M. Nikluse

kumendist, kus figureeris ka M. Nikluse allkiri

minu arvates on kuritahtlik

ja kui temalt küsiti lähemalt selle kohta, siis

ku

M. Niklus vastas, et ainult

julged viivad elu

edasi, aga mitte argpüksid ja teda olevat selle
puhul isegi teatud isikud õnnit

raske

saada, et M. Nikluse poolt organiseeritud

ja

organite tähelepanu.
Tartus, 13.
B. Ulanova

nov. 1979

tegevus,

väärib

mis

julgeole-

Riikliku Julgeoleku Komitee
Tartu Osakonnale
Käesolevaga

saadan teile seisukoha võtmiseks minule saabunud kod.

Mart Nikluse

kirja,

mis sisaldab laimu

Liidu tervishoiu aluste

ja väljamõeldisi Nõukogude

ning psühhiaatrilise

abi

põhiprintsiipide

kohta.

allkiri
Tartus,
10. novembril 1977.

/Prof. Jüri Saarma/
a

NSVL Arstiteaduse Akadeemia korr.

liige,

TRÜ psühhiaatria kateedri juhataja
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Aegade side
Pühendagem

kultuuripärandi
aasta

fotosid, eriti sõjaeelseid ja -aegseid.
Võim
neb

tegi selgeks,

kapitalistlikust „klikiajast”,

hullem, tsaariajast,

praht.

mälestuste

Eesti rahvale tehti
sinu

puutub

selgeks,

kahjulik rämps.

Meie

laulupeod!

Meie

Meie

rahvaluulekogud!
kihelkondlik

ja

rahvakombed!

pärimusliku

elulaad

Meie ainelise

kultuuri

kogumise

tra-

ditsioonid! Meie taluarhitektuur
metsakultuur! Kõik

ja
ja

moodustab

see

meie ühiskond-

peegeldus.

Kõikide
märk
mälu.

kasvas täielikult uute, võõ-

raste vaadete

seas

on

vallutajate

purustada

Sellega

esmane

ausad! Kui

ma

muudetakse rahvas

ma-

prevaleerima hakkab

ennenägematute repressioonidega

ja edumeelsema

osa

kultuuripärandi aastaks. Tahaksin üles

mälu

kutsuda kõiki, kel meie

Teine maailmasõda

ühiskondliku

kandjate põgenemine
pani

läände.

inimesed

liikuma, sidemed katkesid. Purunesid
ka

kogukondade sidemed,

tulnud võõrad,

aastatel

tihtipeale

ja

ja

surus

Niinimetatud

sest juurde-

aktiivsemad

lõpetas

suures osas

Siit oli väike

Twerdjanski

põllumajandusteaduste kandidaat MA (kultuuriökoloogia)

põlastuseni.

kolm

sageli

kirjad,

mis tulid tuttavatelt ja

sugulastelt Siberist,

ookeani
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tagant
vanu

maakoolides

1950–1955. Läksid

Tagasi

põlvkonda

koos elasid.

nad enamasti ei tulnud, vaid

suunati kolhoosidesse, sovhoosidesse.

EPT-desse, tehastesse üle vabariigi

ja

nad hakkasid elama keskuste kor-

termajades.
juba

Nende

ainult need,

ümbritsetud

laste kodud olid

sageli

umbrohust
Kokku-

silikaatmajad.

puuted vanavanematega piirdusid

See

pidi

mõne

tulema

päevaga

see

aastas.

kohapärimus?

oli meie maaühiskonnas, mis

1950-ndatel

hirmuõhkkonnas vi-

vabast maailmast. Hävitati
56

See

harjumuseks.

Omaaegses
sati ära

samm

sõjaaegne põlvkond

koolidesse, lahkusid kodutalust, kus

Kust

muutuski

tõi esikohale

tehnikumidesse, tööstus-

koolivaheajal

põlastama.

hingus

valdavalt aastatel

neid

mõistnud kohalikke

inimestevahelise

Pealekaebamis-

koolitee

oma

kombeid, traditsioone. Hakati hoopis

–

tõeliselt

alla rahva ühiskondliku mälu

Kuna ka vaimne

mälestustele.

lapsi

individuaalse, enesesäilitusliku mälu

kohalikest, ei

mõiste, keskenduksin ühele liigile sellest

enam.

hirmu külm

seda koguma, säilitama ja väärtustama.

väga lai

Olgem

paljudes peredes kasvatati

1950–1960.

ees-

rahva ühiskondlik

1940.–1950. aastatel. Lisandus haritu-

on

tingimustes.

omariiklusest.

alalhoiuinstinkt. Seda tehti eesti rahva

kultuuripärand

süsteemi

Kasutades praegust moeütlust:

te

progressile, individuaalne

nipuleeritavaks,

ümbritsev vaimne kultuuripärand tähtis,

põlvkond

vastuvõtlikum

kõige

noor,

seda 10%, mitte

on

mälu aga alalhoiuinstinktile.

ja kogukonda, lähedasi ja tuttavaid

Uus,

leda! Meie omailm

on suunatud

kodu

üldise allumatuseni.

eestimeelses vaimus!? Võib-olla oli

Freud kinnitab, et ühiskondlik mälu

omaenese

põlvkonna

meie omailma, mille üle tasub arut-

liku mälu

kuulutatud Euroopa

noore

iseteadvust, iseolemistahtmist, viinud

Meie

kohapärimus!

veel

kätte võidetud

ei tohtinud olla.

ajalugu

See oleks tõstnud

su-

Juured

mingit ajalugu,

Vabadussõjas

enam

et see, mis

mittenõukogulastest

on

lihtsaltraiuti läbi,

iseseisvat

Lembitu

päevikuid,

ajaloolisi dokumente, diplomeid.

kogumisele!

on

veel

mõttetu, tühine

on

Visati ära albumeid,

gulastesse,

2018. aasta

kõik, mis päri-

et

moodustas veel 60%

rahvast, enneolematu nähtus

põlve

– põlvest

edasiantav kohamälu kadus

vähem kui

ühe

põlvkonna,

1940–1960 jooksul!

aastate

hoolitseks selle eest, et tema

ja

mõtted saaksid

vastele

on

ju nii tavaline,

lastelastele

selles

perekonnalood

olevat

Nendest

jutu

pärit

eestlaste

Ennemuistsete Juttude köitest...

landlaste

kutsun ka kõiki teid
üles asutama

taastamine sai

rahvapäriSee

mälestuskil-

oma

neljasaja

inglise kirjanik

on

öelnud: „Arhitek-

luskaartide,

tuuri ja metsakultuuri allakäik

dokumentide

rahva elamiskultuuri

koolija

nende

perekonnalood!

John Galsworthy

liik-

is-

Jäädvustagem ka meie

Maailmakuulus

õnnit-

maa

ja järeltulijate nimed, isegi

koerte nimed!

ja fotodega,

1960-ndatel

esmaasustaja

kõigi

on

tuhande

on

nimed, ka nende esiisa-

konnaarhiiv

kir-

Neil

ajalugu!

100.

saavad

Kui särav

saagad!

aasta tagant teada

de

pere-

panevad

perekonna

perekonnalugudest

mõnest neile tundmatust Eesti Rahva

jade,

taastamisprotsess algas

Jäädvustagem oma

arvavad nad minu

mälu taastamine

kogumile.

pole

ja hiljemgi,

dude,

muste kõikide liikide

suguvõsaarhiiv

Ja alati leidub inimesi, kes

Seepärast

moo-

perekonnalood

kokku selle või teise

räägin

Meie ühiskondliku

põlise kohamälu

lastelastel. Nii

ja

1940-ndatel, 1950-ndatel

oma

Meie

lastel

oma

elust maal

oma

võimalikuks tänu tohutule

ka

dustub

huvitavat. Kui mina näiteks

midagi

ARHIVFOTD

jäädvustatud

tule-

Ei maksa arvata, et

põlvedele.

minu elu

ajastu

Mitte

kogu

allakäigu algus.”

mitte maalikunsti

kirjanduse,

vaid arhitektuuri

on

metsakultuuri!

ja

eestimeelsete teadlaste eestvõttel, kes

m e t u n ni s

mõistsid protsessi

tustega, hai-

võime aimata, kui vaatleme Hollandi

guslugude,

näidet.

ti kõigi

aegade

pöördumatust.

Ees-

viljakaim looduskaitse

jakoduloo propageerija

Jaan Eilart on

peokutsete ja

nimetanud kodu-uurimist mälestuste

Kogume

kaudu

kanti

pidevalt ümberkujuneva ja

muutuva

Mälu
tehtud

elumiljöö

mäluks.

kogumisel

suur

raamatuid

töö. On

on

välja

ja

aja ja

antud sadu

on

elanik-

märgetega

inimeste kohta neil. Kindlasti

kõik olnud hädas mitmekümne

aasta

inimeste

välja.

meie kodu-

puudutavad ajakirjanduse välja-

Eestis ära

pärinevate

kausta meid

lõiked. Varustame fotod

mitmesugustest

konna kihtidest

teatrikavadeni

-

taguste piltide tuvastamisega.

Eriti tahakski rõhutada

vanade

eludest. Miski aga ei asenda inimeste

fotode

isiklikke mälestusi. Dokumentide

ja

tähendust. Kui ristki haualt kaob,

võimalik edasi

välisvaatluse teel

ja

ja

Metsade hävitamise protsess
siin

möödas. Nüüd

ammu

olnud

tagasi
mede
sest

püütakse

300–500

Hollandis taastada

on

aastat

maastikupilti pereniSee

on

seal võimalik,

maasuguvõsad

said Hollandis

järgi.

perenimed juba keskajal, sageli
loomuliku maastiku
olnud

järgi, ja

ise-

nad

on

väga paiksed.

Hollandi

maastikku taastatakse
teel! Parafrasee-

jäävad järgmistele põlvkondadele

onomatopoeetilisel

anda inimese mõtteid, tema sisemaa-

fotod esiisadest

rides tuntud lauset, võiksime küsida:

ilma. Viimati ilmunud mälestusteraa-

eluasemetest, tegemistest ja toimeta-

matuist võiks nimetada kaheköitelist

mistest. Mis

koguteost

pole

fotoalbumite tähtsust

Mida maailmamees selle all mõtles,

„Minu elu

ja

armastus”.

ohtu tunnetades

liku

ja

tagasi

õnnestus meil 15

käivitada metsandus-

pärandkultuuri

väärtustamise

säilitamise protsess Eestis. Siis

selgus ka,
tohutul

et rööbiti

sellega koguneb

hulgal elu-ja

kohamälestusi.

Nüüdseks olen suutnud koostada

kirjastada
enam

ja

neid mälestusi kolm köidet,

kui 120 inimese sulest.

Ideaalne

oleks,

et

iga

olnud

aegade

rusest saadik perekonna

Just sedasama kohamälu kadumise

aastat

on

ja

-emadest, nende

inimene

suurte

mõte

olnud

poolt tellitud

mõte? Nende

portreemaalide

on

häma-

suguvõsa järjepide-

Kas

me

sellist Eestit

Eesti maarahva

tahaksimegi?!

ja tema

säilumise fenomenid

(see

on

vaese

meie

kohamälu

ongi rehetare,

põlisarhitektuur) ja mets,

mehe kasukas, metsarahva

vuse, tarkuse, sidemete hoidmine.

varjaja, katja ja toitja, kogu põllu-ja

Nii mindi

karjakasvatuse lähtepunkt,

on

julgena

paljudel perekondadel seljataga

tühjus. Paljud
ja

tulevikku. Meil

unustusse

tühjuses,

ei

hauadki

on

Elatakse nagu

üle elatud

mingeid

mälestusi, ei

rohkemad

Kel

pole

ei oska ka tulevikku hinnata.

Soovitage

Tuhat aastat

vajunud.

mingit suguvõsa ajalugu.
ajalugu,

teadmata

kordse elukvaliteedi

seda

kogumistööd

teha

igal

on

ajad.

koguda ja

era-

tagaja.

tänu neile kahele

Euroopa kõige
Selle

inimesel meie

meie

sõdade-

nimel tasub

kultuuripärandit

säilitada! Pärand väärib

pärandamist.

KULTUURILOOLINE
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Henrik

Visnapuu
kojujõudmine
Maarjamaalaulik, Poeeside Kuning, Eesti
Rahvusluse apologeet Henrik Visnapuu

jõudis tänavu Suviharjal kodumaa mulda,
Ingi kõrvale Kloostrimetsa. Seda Kojutulekut
oli tema (tuhaurn) teispool ookeani oodanud
67 aastat
inimesena

–

kuus aastat kauem kui henrik

maa

peal elada jõudis.

Jaanika Kressa

tema vaim täna viibib

Kus

ja

kas ta oleks üldse veel

tahtnud

tulla

praegusele

Tallinna Metsakalmistule,

kus

sovetiokupatsiooni jooksul

muutunud nii

on

Visnapuude pereplats

kui ka surnuaed tervikuna? Helme
mulkide arvates oleks ta võinud

juurte juurde tagasi

tulla:

ajatuna,

tõmbtuultest puutumatuna seisab
oma

FOT W.EV10e
Henrik

Visnapuu

New

Jerseys 1950-ndatel

iidses rahus Helme kihelkonna

kalmistu, ainult siin paistab Henriku

lapsepõlve Päike ja läheduses
tema

vuliseb

Mulgimaa muld

Tõrva kirik-kammersaali
Ilmar Kõverik

Henrik

juhataja

ja EELK Helme Maar-

ja koguduse õpetaja
Visnapuu

Arvo Lasting olid
matusel

korviga,

milles Helmes kasvanud lilled

Mulgimaa
58
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muld. See

hiljem,

9.

augustil

leidis kammersaalis aset Henrik

(lapsepõlve) Jõgi.

Helme lilled,

Poolteist kuud

oli 26.

Vabadussõda, kus
meestel olnud
ne.

mälestusõhtu.

Tugevam kui

Om imelisem

juttest Mulgimaa…

kirjutas poeet sajandi
mis „Armastus

„Ränikivi”).

–

eest, poee-

Surm”

(Kogus

See oli noorusaeg, mil

liigagi

Samast ajast

Visnapuule pühendatud kohtumis-ja

on surra,

oli ka noortel

reaalne kaasla-

pärinevad ka read,

surm on armastus

kui oled

Surmal

surm

on

et

ja Ilus

noor

.

Visnapuu loomingus

alati olnud

oma

Visnapuu

imelisi ridu pühendanud

on

koht.

Just Henrik

ja

surmast unistada oleks võinud olla

meie mõlemas

juunil.

vaid romantiline, kuid alles oli olnud

nud sõduritele. Nii nagu nad koos

vabadussõjas

võidel-

Marie

Underiga

ku terviku
dades

ja

moodustasid täiusli-

armastuslauludega,

esitades mehe

ja

esin-

ja

naise rolle

maailmu nende täiuslikus väes,

elasid mõlemad
oma maa

mõistes
oma

Eduard

sõdurile”

„Reekiviemi langenud

nende kahe siurulase sõnadele
mida Eesti ei
senisest

– teos,

häbenema, vaid

peaks

enam

Tubin

võiks esitada.

Me ei tunneks täna Tubinat, kui

poleks

olnud Neeme Järvit ja Vardo

Rumessenit

–

sioon oli tema

kunstnikke, kelle mis-

Visnapuu tähtpäevadel, kuigi
trükiti Rootsimaa

Visnapuud

Näiteks üle tuhande

ema

pinnal.

ikka veel ei 01e...” rääkis Vallo

lehekülje „Kogu-

Kui

Mis meeleolu Rootsis valitses?
eestlased olid selleks

Paljud
juba

Rootsist Ameerikasse

nud. Need, kes

palju

pikem,
et

Helmelane

filmi ära lõhkuma, ka

programmilise rahvuslusega pidi

Hilda Mikk (97),

endas ära lõhkuma, et saaksid teha

neile ilmselt

midagi

kui

olema

juba

kes mäletab

mõjunud

alati

Henrik Visnapuud oma

piisavalt

närvidele käinud,

oma

punane rätik... või nagu

härjale

etteheide?

tutvustada.

„Kripeldama jäi, et kusagil

lapsepõlvest ja

gu Kanada

filmi „Henrik

ma

piiri

– Visnapuu

organiseeris
millega

Tõrva kammersaalis alustati kohtu-

Kepp

rääkis

mistesarjaga „Juured. Tuntud inimesi

pühendatud

ainest-olemise tabasid Tubinale lisaks

Helme kihelkonnast”

ära

tate

Õie Fleigi häält

vajas

muusat

paljud,

teiste

ja

seas

Vürsti ühest-

Liina Reimanni

alguses.

Henrik

juba 2000.

aas-

mälestusõhtul

Visnapuu

õhtu

Tõrvas.

juures õppinud, Geislingeni Eesti
Teatri näitlejanna Õie Nurmet. Un-

kandis

der, kellega sai mõttes samastuda ja

puu üheteistkümnes kiri”

Õie

Visna, kellesse sai armuda, olid
lemmikud

juba kooliajal Võrumaal,

kui neiu kandis veel
Kui

Õie

Tamm.

perenime

esimese abikaasa, Eesti

ja Õie

tütar

Irjaga

sai temast

Saksamaale

põgenes,

lemmikluuletaja

Visna, kes alati vajas

koos

muusa.

muusat enda

selle filmi

seoses

lubas

ning

leb

projekti „Eesti
Geislingeni,

New Yorki,” rääkis

ja

sest koht

ajakirjaniku

Fleigiga. Irja

kaks nooremat õde,

ajakirjanikuna
ja

teenis

Fleig

sai

ära

pärast sõda polnud

pahameele,

sest

eriti viisakas rää-

kida Balti riikidest, kes olid kaotanud
oma

iseseisvuse.

Hiljem,

rikas surnud, külastas
Marie Underit.

juba
Õie Rootsit ja

Kalju Lepik

Kepile rääkinud,
tuse-luule Underi

Amee-

on

Vallo

et Rootsis oli nn ak-

omaja seda

Artur Adson kiivalt.

valvas

Visnapuud

võidi

Tallinna

matmisega seda,

Tallinnas saab

jätkuda?

kõrval

Visnapuu

tagasi

Visnapuust.

Vabariik 90”
Alt-Ausseesse

Kepp,

tookord õhku

nüüd viimaks

et filmi

rippuma,

jäi ju tühjaks.
viibis viimased

Ingi

jõudis

kõrvale mulda

„Juba kümme

Eestisse

ja

sai

sängitatud.
tagasi

aastat

et filmi

mõeldud,

lõpp

sai

tuleb teha

uuesti,” rääkis Vallo Kepp. „Vahel
on

ja

aga

filmitegija

hakkab

muusa,

kui Visna oli

Ingi

et tema töö

kümme aastat n-ö kaminasimsil, kuni

tutvustas

Baltimaade käekäiku

sellega

Ingi

Henrik

seejärel tegi vajadusel parandusi.

Hans

maeti 1941. aastal

tegemisega ning

sai valmis film Henrik

lõpp jäi juba

peeti Geislingenis
Õie lahkumispidu. Ta abiellus Šveitsi

lootis

Ing

Metsakalmistule. Kas ta

viimasest kümnest

Visnapuu

endale uusi luuletusi ette

1948. aastal

„Visnapuu pagulasteekond algas pä-

mõtetest

eluaastast: „Kümme aastat

poeet usaldas teda nii, et lasi Hõdel

lugeda ja

Visnapuust:

Autor andis Helme kihelkonna

abil sõita

(Ellen Uritamm).

oma

Helmes.

Vallo Kepp Henrik

Tallinna
FOTO:
WEEBLY.COM
TORVAPILDID.

garantiikirja,
emigreeruda,”

rahvale ülevaate filmist, mis kõne-

Saime

nimeks Hõde

sel

me

viimane muusa, kes

ta sai USA-sse

Kepp

peaae-

lähiajal hoopis uue lõpuga filmi.

oli

mahajäänud
Õiele pani Visna

Kepi

ise-

ääres elas Silvia Nar-

Visnale

rast Ingi surma.

filmi „Henrik Visna-

filmimees rääkis meile

kõrvale, oli matnud Ingi ja kodumaale
Sii

200.

suveõhtul koos ei vaadanudki, kuid

ohvitseri William Nurmeti olid
bolševikud mõrvanud

järjekorranumbrit

Vallo

poeedile

midagi

teistmoodi.

Visnapuu üheteistkümnes

Siuru Printsessi

Kepp.

film nüüd

soojendad ja aina paremaks läheb.
Ümbermonteerimisel pead eelmise

põgene-

kud, „apoliitilised”, Visnapuu

Oodates
Visna

uus

ei oska ta öelda.

kiri” autor Vallo

loomingut

tuleb

„Film ei ole nagu hapukapsasupp,

ajaks

olid ettevaatli-

jäid,

ja tütre, Õie ja Irja pildile panna
Õie Fleigi hääle, aga seda

taustaks

tud luuletusi” kahes köites.

kaasa

ülikirglikult

ja rahva saatuselle. Just seda

komponeeris

esitada

ka nagu väike

jonnima.” Õie Fleig,

kirjutas

Underile:

laps

Visna

„Lugesin

luuletused linti, saadan teile.” Marie
Underi fond aga tuli Tartu kirjandusmuuseumisse ilma
ilma

ühegi

„Mul

on

ühegi plaadita,

lindita!
tunne, et

vastu müüri. Nii

jooksen

peaga

väga tahaksin filmis
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Ta oli siiras arvamuses, et kirjandust
võimalik

on

Tema

juhtida...
Luuletajatega

luules neid

jooni

Maarjamaa pärast,
See

pärast.
pidevalt

saatnud teda

on

seos-

on

suutis

justkui

Seanahasse köidet tarkuse vaimu kopitand haisu

ta

õitsmine magusa tolmu asemel kandub nüüd sõõrmeisse

kala

Eesti Parnassil.

kummutisahtlites.

pole

teeb nüüd paisu

praadima,

1920.

Eesti Parnassil.

ette

nii
Oo! sinna

või teda ei

tahetud sellele viimasele laevale, kuhu
läksid Under

ja

Adson.

Sii sõnul

olevat ta kohvrid olnud ammu

ja Draamateatris
Nii teeb

läbi

Visnapuu

lema võimaliku tollase
teekonna: läbi
väiksesse

pakitud

ootamas.

kõige

hul-

põgenemisSaaremaa

Lääne- ja

vajab

see

ja

peabki

kartuleid

on mees,

suuteline endale
ta

ajal püüab
mägijärves

isegi

muusat, kes tema

ta on

veendunud,

noorurid vast, keda sitkutakse sündimisnabanöörega

Parnassile,

Tõlkige

mu

kõne!

Kasutades Vallo

nüüd areenile naine

varjust.

Eesti Parnassile.

Narma, kellega

algas juba Ees-

tis,

Päiksegi

ette tõstet

juhmusepergament ahk,

on

kogu

aeg

rikasse kaasa,

Eesti Parnassil.

Visnapuu

sõbrad, roiskuse läkatav aur sääl,

on

ta nüüd Amee-

kirjandusloo jaoks

elu veel täiesti avastamata

peatükk.

ei õitsevi välje suits!

„Suurtöösturi tütar, kel oli õn-

Lahkume Eesti Parnassilt.

nestunud UNRRA süsteemi tööle
saada. Naisterahvas, kes oskas elus

et ta viskaks Visnapuu väikese selts-

Samas kahetseb filmimees

kohapeal

Õnn,

Rootsi.

et neid

koos taganevate vägedega läbi Euroopa, nende silme all lastakse

põhja

laev

Silvia

jälginud Visnapuud

kõrvalt, ja kes võtab

itsituskähinaks summutet iletavhääl

Oo! minu

tutvus

hakkama saada,” ütleb Vallo

maha ei lasta, nad viiakse

astub

Kepi sõnu,

kui alandlikku looma vinnataksekirjatarkusepuupöörega

Jaagarahu sadamasse, kus

paadiga

et

olema.”

tehakse katse saksa ohvitseri ära osta,

konna

kes

muna

pääsvad nüüd ainult maoli roomajad,

Legend räägib

Ingi käevõru otsimisest, kuid

Ta

imet-

on

Geislingenis

eest hoolitseb

olnud

midagi

pääsenud

hoiab

Eesti

Eesti

Visnapuu

ja

Suu kadedusköör ilastand libedaks ülekäiguraad,

näha.
ei

Altausees külmas

Tema

Ja tal oli tuhat korda

mures.

Ta

on.

mure

peale, Visnapuu

aastatest

õigus.

alati

on

sageli prohvetikke jooni ja

Visnapuu
mure

lusväärne, kuid samal

programmartiklid

ettevaatavad.
tatakse

Visnapuu tööjõudlus

EESTI PARNASSIL

et

„Üheteistkümnendat kirja”

Silvia ja Henriku elutee radadel käiv

des ei õnnestunud tal

ameeriklanna

ajal

Lasting

Angela Ogle ja

Helme pastor Arvo

Henrik Visnapuu kodukohas, Leebikus.

Kepp.

sügavalt,

Silviaga,

oli veel elus, kohtuda

Põhjus,

filmi-

kes sel

ja rääkida.

miks sõit Silvia juurde ära

Moero, kus upub ligi tuhat pagulusse
veel korra

pürgijat. Visnapuu püüab

Berliinis saada Rootsi viisat... aga
nagu kõik suured,

on ka tema saamatu

praktiliste asjade ajamises.
viisa

Visnapuu jääb
jade kätega,
tulevase

biograafi,

Krusteniga.
kupaberid,

poolest

tüh-

aga Berliin annab talle
ta kohtub

Mõlemal

Pedro

ajakirjani-

on

mis päästavad neid töötee-

nistusest. Lõuna-Saksamaal lähevad
nende

teed

edasi

lahku, Visnapuu liigub

Alt-Ausseesse, pansionaati,

kus elab

Hjalmar

Mäe. Veedab seal

loeb luulet.

jõulud,
Siis

jõuavad kuuldused,

et Vene

väed hakkavad lähenema. Nad ei tea,
et need

tsooni.

pisilinnad jäävad

Visnapuu jõuab Bodenseesse,

Bregenzi linna,

kus

kirjutab palju

luulet. Fantastiline, et ta
selles
üle

on

suuteline

hullumajas kirjutama. Kirjutab

saja

luuletuse

ja need

lised luuletused, need
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Visnapuu

F0T:KRESA JNIKA

olla olnud labane raha!

jäi,

kolm-ja poolsada
ja pool tundi
on

Tühised

miili, tühised kuus

autosõitu... Just nii kaugel

Wermont New

Yorgist ja

ometi oli

saadud „Eesti Vabariik 90”

varem

raha eest

projekti

maailma läbi

pool

kolada...
Vallo

polnud

Kepil

ent rahakott

kahju,

on

mitte tema käes... Kas koh-

tumine

oleks andnud uut

Silviaga

infot? Kindlasti. Filmis rääkiv Edla
Krusten

palju,

mainib

Silviat sedavõrd
mittesõitmine

juurde

et tema

tundub rahakotiraudade

poolt puhas

moodustati Visna-

Geislingenis

eestvedamisel

puu
Eesti

hoidjate

ülbus.

Ülemaailmne

Selts.

Kirjanduse

Väga viljaka

kõrval

luuleloomingu

(„Tuuline

Seda

pühendanud?

veel ei tea,

me

See võis olla protest, sest Vai-

maa.

teekond”, „Esivanemate hauad”,

kuid nii nagu Edla Krusten ka filmis

kival

„Periheel (Ingi raamat)”, „Ad

ütles, uskus Silvia, et

aknast sisse, aga

as-

tra”, „Mare Balticum”, „Koguja I”)

saaks

hakkas ta üha

usust annab

enam

tegelema

rah-

vuslusega, eestluse mõtestamisega,
tema senine mure kodumaa

võttis uusi mõõtmeid

pidas
saab
kult

New

ta

Yorgis kõne,

mida

lugeda koguteoses „Kirjanija

andekas Silvia Narma

Visnapuust 28

aastat noorem. Nad

olid tutvunud Tartus, kuid nüüd, pa-

guluses,

see tutvus

kasse
Vallo

Silvia jõudis talle Ameeri-

järele

1. detsembril,”

täpsustab

Kepp.

Silvia Narma, kelle sünnist möödus tänavu sada

nelja

tunnistust

aasta eest!

aastat, suri alles

Õnneks

on

Silvia kui

erakordse naabri vastu hakanud huvi
tundma ameeriklanna

Angela

Angela Ogle.

pärit

lilli

ja

Kas
kes

ajal

erakuna

elanud naaber, kellest teati vaid, et ta
oli

põgenik kusagilt Ida-Euroopast,

on

endast maha

jätnud palju kirja-

materjali.
Angela

Silvia kui ühe võimsa naise elu,

jõudis

peagi

ta ka väikese rahva suure poee-

dini. Kas Henrik

on

Silviale luuletusi

ajakirjadesse
mahtunud
Silvia Narma

Mis

on

vedelema, mis

kogudesse,”

Visnapuu

rääkis

küll mõtles, kui

surevad, aga Visnapuu jääb”?

1950. aastal
New

lapsele?

Jerseys

luuletajat,

lähistel.

et Visnapuu

okupatsioon kestab!

Paremal

sioon alles kestab.
Vallo

ajakirjanik

jõuti

ühisele järeldusele,

jaoks nõukogude okupat-

Kepp

avaldas seisukoha,

teemidest, kes läks

igavikuteele,”

Evald

mõtiskles Vallo

Henriku kodu-

Roosaare ja

tagasi koju jõudnud,

kirjanik Pedro

põlvkonnale

kihelkonna

Kepp

kammersaalis

rahvaga

kohtudes.
New

lähedal

on

eestlaste

rajatud küla, õige eestipärase nimega

vana

saagima ja

et Visna-

jändrikku sirelit

süda ütles üles.

Vaevles veel paar nädalat
Henrik

et

Krusten.

Yorgi

Visnapuu

haiglas.

matusetalituse

1951. aastal viis läbi

legendaarne

Rudolf Kiviranna

Lexingtoni

Foto:

Õhtuleht/Karl

Ristikivi Seltsi Arhiiv

ja

armastatud inimest

Nõukogude
oli esimene Siuru krüsan-

sünnivad

Helmes kihelkonna ühte nimekamat

meenutades

„Visnapuu

pole

Kepp.

Visnapuu

Lakewoodi

maha

lihtsalt

jäänud

Angela Ogle ongi kirjatundja,
sõnumi mõnele

mure

on kodumaa

kunagi kirjutas: „Riigid

tõlgib Visnapuu

ja

see

suisa prohvetlik. Tal

luulet, mis

palju

See

on.

paiku.

kadunud rahva

õpetaja
hakkas esmalt uurima

on

mitte

polnud

ja Henrik

puu hakkas seal

salapärane,

puistas

külastas Eestis kõiki nii

huvi tundes

viimasel

on

Henriku hauale Silvia Vermonti aiast

– Kiusuküla. Legend räägib,

jõudis Angela avastuseni,

ja Eesti pärast,

Euroopasse,

Silvia ja Visna kodumaale. Ta

see

ja kitsikus, mis Visnapuul

ingliskeelne

otsustas lennata

seda sõna uksest

Ajal pressiti

kodumaa, mis Visnapuul

„Talvine teekond”, mida lugedes

Esmalt Silvia imelise lilleaia vastu

et

Sellest

süvenes.

„9. oktoobril 1949 lahkus Visnapuu

Euroopast.

inglise keeles välja anda.

Silviakui ka Henrikuga seotud

lugejale”.

Haritud
on

ja

pärast

1949. aastal

Visnapuu

luulet

päriselt pole Visnapuu

„25

on ta

veel mitte

sest meie uuele

tundmatu.

aastat on meil olnud uut Eesti

Vabariiki, aga palju asju
trükkimata. Me oleme

on

ikka veel

poole sajandi

pikkuse nõukogude okupatsiooniga
kaotanud ära palju
puu

on ammu

looming kogu

luuletajaid.

Visna-

lahkunud, aga
aeg võitleb

tema

mingite

tuuleveskitega. Mingid jõud on tema
vastu

isegi peale surma,” jõudis filmi-

mees oma

mõtiskluses taas

Visnapuu

kirikus. Kohal oli rohkem eestlasi kui

tänavuse erakordselt vaikse ja väikse

iial

muldasängitamise

varem

keegi

tema luulet või kõne-

sid rahvuslusest kuulata oli viitsinud.

„Visnapuu

kasutas vähe sõna isa-

sündmuse

„Puukasti sees, all

ja

sellele löödud

juurde:

valge pabeririba

tempel. Kui
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vaatasin, tuli nõukogude aeg jälle
meelde.

kellelgi
teha.

–

Ta tuli Ameerikast
tekib tahtmine

Tempel

Vallo

on

Kepil

see

usaldamatuse märk.”
on

ei usaldata, teda

õigus. Visnapuud
ei tunta, mis siis

veel rääkida tema mõistmisest.
toob

ühe

välja

Kepp

põhjuse. Visnapuul

erinevalt

puudub,

äkki

kast lahti

teistest

paljudest

luuletajatest, kunstnikest, kirjanikest,
oma

ihu-uurija.

nn

puudub

Ja loomulikult

sellepärast,

ta

Visnapuu

et

oli aastakümneid erifondis, oli keeHenrik Visnapuu jõudis

latud

kirjandus. Inimesed, kes

oleks

tänavu suviharjal kodumaa mulda.

tahtnud teda uurida, kes tema luulet

Kojutulekut oli

armastasid, hoiti piisavalt vajalikus

(tuhaurn) teispool ookeani

kauguses

oodanud tervelt 67 aastat.

raamatukogudest,

Foto: Vallo
Kepp

nii ülikoolidest kui ka
sisuliselt

kusagil

all, suukorv peas.

põranda

Nõukogude okupatsiooni ajal
sõimati

Visnapuud ja

kirjanduse

usinad kodu-eesti
saanud

Meenutus Henrik Visnapuust
da pääl,

mäletab Henrik Visnapuud

sääl, tõesti lepad kasvasid kalda

lapsepõlvest, jagas seda meiega-

gi. Kuigi

ta ise nimetas seda kooli-

pääl,

see

me

sõime hapuoblikaid

kõik oli

omane, nii

tema esinemine

meile lastele ja inimestele hästi

palju

„Kui mina 1928. aastal algkooli

ta

luuletajad ja kultuuritegelased,

sed, lihtsalt eesti keeles ütles ära,

Koidula, Kreutzwald ja kes need

mis tema südamest tuli.

kuulda

Elupuu...

Täna mäletavad
poeese

nud

Visnapuud ja tema

eeskätt need, kes

Vabariigiga

Tema laulud ei olnud keeruli-

Visnapuust

loomingust midagi

unustatigi. Lõigati juurelt maha,

hävitati

meelde!

läksin, olid kooli seinal nimekad

liitu

ka mitte kõige halvemas unenäos. Nii

lihtne, millest ta kirju-

tas, seepärast jäid tema laulud

kes olid

kusagile loomingulisse

ega tema

kodukohale

me

lapse väikeseks meenutuseks, oli
enamat:

tegelased,

toidule, ei tahtnud Henrik

Helmelane Hilda Mikk (97), kes
oma

Gailitit eesti

fašistlikekskaksikuteks ja

enne

ühevanused

on

Eesti

jakoolis käi-

sõda. Varsti neid

enam

pole.

Henrik Visnapuu puhkepaik

kõrval

Tulemata tuhandest tuulest

Ingi

teised kõik olid. Visnapuu pilti ei

olnud,

–

kokkupuude

mees

Visnapuu ja tema luulega lõppes

ta meie

ära, kui sain täiskasvanuks, abi-

sarmikas, rühikas, lahke

ellusin ja läksin Võrumaale. Täna

sest tema

sellel ajal.
kooli

oli

Minu lähedane

noor

Ühel päeval tuli

lõunaeesti

mees

inimene omade

–

tuli nagu

keskele!

oma

ma kuulsin siin seda

pikka elulu-

Tema

gu... Ma ei teadnud paljut. Muidu-

lõunaeesti

gi elas ta kõike üle ja kaasa, mis

keeles, need olid väga looduslä-

tema rahvaga sündis ja ajaloos

hedased ja lüürilised luuletused,

juhtus. Aga mis tema sündides

nii

oli ja kust tema oma juured sai

või

ja missugune oli tema armastus

luuletustes oli sõnu

Visnapuu tundemaailm
sügav, olgu

see

oli

armastus

loodusteema, millest ta kirjutas!
Missuguseid võrdlusi tõi tema
ja mida ta nägi ette! Ta oli meie
oma

ta

lõunaeesti luuletaja, kuidas

ei saanud

meile südamesse

minna! Mina kasvasin Pori jõe kal-
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tema LõunaEesti

vastu,

ma

usun,

ja

inimeste
ei

see

kustu-

nud kunagi. Henrik Visnapuu oli
erudeeritud inimene

ja

sarmikas

mees, tal oli eriline kodumaatunne

ja

taevast

kingitud

luuleanne.

Metskalmistu

Henrik

mändide

lisi

Foto:

all.

Vallo
Kepp

lapsi.

kil, mil

Irja

Visnapuul

ei olnud

bioloogi-

Ta kasvatas õetütart

see

ja het-

oli võimalik, ka väikest

Nurmetit

(hilisema nimega Irja

Cilluffo, Eesti aukonsul USA-s), aga

Visnapuu-võrrandist
üks

väga

veel

puudu

on

oluline tundmatu.

Mida mõtles kuulsa lelle
sammunud Herk, samuti

kirjutades

jälgedes

luuletaja,

luuletuse „Me tuleme

tuhandest tuulest”, mis

eriti

kogus

kui Roman

seejärel,

suurt tuntust

Toi oli luuletuse viisistanud? Viisistamisel

niipalju

kogununa,

tuntust

et lääneranniku

eestlased kasutasid

neid värsiridu kohalike eesti

päevade

hüüdlausena, Seattle’i rahvatantsurühm kannab

nime „Tuhandest

tuulest”?
Mul

kui

pole andmeid,

olid Henrik

ja

palju

Herk seotud nende

Tallinna-aastatel, kui lell oli kuulus

tegelane propagandatalituses ja Herk
koolipoiss
vaimne

Nõmmelt, kuid

sugulus

oli

tajutav

telefoni, kui kümme
Herk
me.
on

ka läbi

aastat

Visnapuuga pikemalt

Ikka tema lellest

tagasi

vestlesi-

ja sellest,

mis

saanud Eestist...
Ei nad tule

sajast

Tuhandest ega

enam.

ja lõpuks

oli selleks

toimus

liiga pikk

lipuvahetus,

kommunistid jäid kõik

kuid

oma kohtadele

edasi istuma.

Eesti

Ohvitseridekogu

mees

ja

Visnapuu,

Kanadas esi-

Reservohvitseridekogu

Terrase kelkimine

et tema tundis hästi

palju

olemata olla. Henrik

igal juhul väärinud
kem rahvast.
üks

– sellepärast oligi

grupi

USA-sse

eesti filmi-

jõudes Visnapuu

kolumbaariumis tühi

vabadusvõitlejate

koht

– Herk puhkab

osas, Alfons Reba-

selja taga.
Viis aastat

hiljem

kuulus

Visnapuu

lell:

maeti Herk
tasa, tasa.

matusest, mitte

enne

sündmust, mis oli selge signaal,

et keegi

polnudki

Henrik maeti
tema lähim

Praegune

järeltulijad,

Herk oli kümne

välja

Ing väljaja

uue

versiooni:

matke mõlemad

August

kunagi

Alle

kes meil praegu
ei soovi

parnassi jalutavad,

hakata teda

üles kaevama,

pannkooki küpsetada (Alle lõugas

sülti

ja

vorsti

Kahjuks
puule

kaks

et

Visnapuust

tuleb

ei olnud Henrik Visnalähemat

kõige

inimest

Ameerikas, eakaaslased Herk Visnapuu
sõbrad.

Silvia Narma omavahel

ja

kumbagi

neist ei

saadud filmilindile. Jääme

lootma,

Kahju,

et

et Silvia silmade läbi Henrikut otsiv

Angela Ogle

suudab meid,

jonnakat

väikerahvast, veel üllatada.
Seniks taasavastagem
läbi Vallo

on

Metsakalmistu
hauaplatsil.

oli

Foto: Vallo
Kepp

aastakümmet

kuulsast onust kolm

oma

noorem.

Ta õppis Treffneris, Gustav
Adolfis ja Nõmme Gümnaasiumis. Enne

metsa minekut

Kepi

valitud

mahukas

tänavu

Visnapuud

välja

antud

kodumaa”, kus

poeesidele

ma

1942. aastal suundus

noormees

politseipataljoni

koosseisus Leningradi rindele,
kus sai

haavata. 1944. aasta

oktoobri algul õnnestus tal

lisaks

sai ta stipendiumi uSAsse,
Ohio osariigis

väga

asuvasse

Oberlin

College’isse, mille kunstiteaduskonna ta lõpetas.
1951. aastal asutas Herk

Visnapuu

oma

lelle henrik Vis-

napuu nimelise kirjandusfondi.

Arhitektkolonel herk Visnapuu, Eesti

ja pildirikas koostaja järel-

sõna „Kumba

õppida Tallinna Tehnikaülikoolis.

pääseda Rootsi, 1948. aastal

keeta).

kogumiku „Kirg ja

Ingi kõrvale, kuigi

sugulane

aasta eest käinud

kaevake

oodatud.

Herk Visnapuu

tekt jõudnud lühikest aega

mööda

ümbermatusest, teatati vaid 24 tundi

Visnapuu poeg
Herk Visnapuu

j ärj ekordne j okk- stiilis „tehtud”

vaimsed

kuhu Herk ei lubanud matta ka Hen-

Eduard

venna

leidsid krüsanteemid koha ka

1941. aastal, oli tulevane arhi-

sõja ajal raadios,

rikut

ja roh-

Henrik Visnapuu

matusepäeval

sündmus oli

et

Henrik

Visnapuu

oleks

suuremat tähele-

panu, paremat ettevalmistust

maetud Tallinna Metsakalmis-

tule, mitte Visnapuude pereplatsile,

sinna, kus

kommuniste, oleks võinud

lahkus siit ilmast kevadel 2013.

Visnapuu

Herku, kes ei

et onu maetaks

tahtnud,

Ta

se

Henrik Visna-

matusepäeval uudistekanalile,

puu

liige,
on

Henriku

kuidas nüüd on, aga Riho

asi. Jääb vaid loota, et

Arhitekt-kolonel Herk

E.V.

kuulsuste künkale.

nn

Olgu

on

ega vist kümnestki tuulest.

Okupatsioon

koos

nende

Ohvitseridekogu Ka-

nadas esimees ja E.V. Reserv-

ohvitseridekogu liige, lahkus
siit ilmast kevadel 2013 ja
maetud

Tallinna

on

Metsakal-

mistule

pean valvama, kas

rohtaeda või sind?”
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ARHIIV

Ratsaväekindral
krahv
Konstantin
Alexander
Karl
Wilhelm
Christoph

von

Benckendorff

Konstantin Alexandri isa oli

Tulevane ratsaväekindral

(1781–1844) pärines

von

Benckendorff

Vene

ja

Juliane

Schilling

hie Dorothe

XVIII sajandi alguses.

I abikaasa,

von

Jüri Kotšinev

Alexander Karl

Konstantin

Wilhelm

Christoph

von

Benckendorff sündis 23.

juunil (ukj

Tallinnas.
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4.

juulil)

1781

Anna

Cannstatt, kes

Fjodorovna (Sop-

Württembrg),

Paul

lapsepõlve- ja noorusaja

sõbranna. Koos

FOTOD: WIKIPEDIA.ORG

von

oli keisrinna Maria

riigi teenistusse

jala-

Riia kindral-kuberner

Cristoph von Benckendorff,ema

saksa aadlisoost, kelle

esindajad asusid elama Liivimaale XVI
sajandil. Ning asusid

väekindral

Württembergi print-

kaitsekaardiväe

Semjonovski polku.

Sama aasta detsembris sai ta
auastme

ning

tiibadjutandiks.
määramise
ema

Ilmselt

puhul

sõprus Paul

Maria

mängis

I abikaasa, keisrinna

Fjodorovnaga.

1803. aastal osales Benckendorff

sõjalises

Anna Juliane

selle eest Püha Anna ordeni

Schilling

Cannstatt

Würrtembergist Venemaale.

järgu.

Hariduse sai Konstantin Alexander
von

Benckendorffjesuiitide pansionis

Peterburis. Pansioni
aastal

lõpetas

ta 1798.

ja asus sõjaväeteenistusse ihu-

selle

rolli Benckendorfi

sessi, tulevase Vene keisrinnaga tuli
von

lipniku

ta määrati keiser Paul I

konfliktis Gruusias

ja

sai

neljanda

Samuti osales ta 1805. aastal

Napoleoni-vastaseskoalitsioonisõjas
ning sõjas,
vastu

mida

peeti prantslaste

1806–1807. Preussisch-Eylau

lahingus (jaanuar 1807) üles

näidatud

vapruse eest sai Benckendorff Püha
Anna ordeni teise

Ta ülendati

järgu.

töö kohta”.

„Välipolitsei
jektis

kapteniks ning peagi polkovnikuks.

võimsa

Vene-Türgi sõjas (1806–1812) paistis

vajadus. Projekt nägi

ta silma Rušuki

juunis ja
ordeni

1811. aasta

lahingus

sai selle eest Püha

Georgi

1812. aasta

neljanda järgu.

Isamaasõjas ja 1813.–1814.

aastate

silma

Euroopa sõjakäigus paistis
kui ratsaväekindral, kes

suurt

omas

isiklikku vaprust.
1812. aastal määrati ta Moskva

komandandiks, kui

Napoleon oli

vägedega sealt lahkunud.

Tema

tud väeüksus võttis Moskva all
3000 prantsuse sõdurit
30 kahurit.

Lahingus

paistis
datud

juhtimisel

pinnal ja

Georgi

aasta

koostööd kohtadel. Keiser

paistis

sai selle

Püha Anna ordeni teise

septembris

Benckendorfist senaator ja 1827.

temast

1816. aasta

1. ulaanidiviisi komandör.

1819. aastal

asus ta

juhatama

väekorpuse staapi ning
juunis

aprillis

kaardi-

sama

aasta

sai Benckendorfist kindral-

adjutant.

1821.

aasta

septembris

Krahv Benckendorfil

sai krahvitiitli koos

olid välja teenitud kõik Vene

Impeeriumi kõrgemad ordenid

mässumeelsete ohvitseride tegevusest.
1825. aasta 14. detsembril, kui troonile
asus

Aleksander I vend Nikolai I

ja

Ministrite komitee

1829.

1831. aastast
1829. aastal

liige.

ülendati ta ratsaväekindraliks ehk siis
täiskindraliks.

tegevust ning dekabristidega
tud

isikute

tegemisi,

1830.–1831. aasta ülestõusuga

projekti

Vladimiri

järk (1829),

Püha

(1834).

Alexander

kendorff ennast tervislikult kehvasti

Karl Wilhelm

ja sõitis

Christoph

parandama. Tagasiteel

1844. aastal välismaale tervist
Badenist Pe-

Benckendorffihauakivi Keila-Joa

terburi suri ta ootamatult 64. eluaastal

mõisas

(11. septembril (23. septembril ukj)

von

oma

Krahv Benckendorff maeti

Keila-Joa mõisas.

ning

seotud

ning kirjandust.

aastal

tegi

Tema Keiserliku

1838.

Kõrguse

Isikliku Kantselei 3. osakond ettepaneku ühendada Moskva

raudteega.
Nikolai I

3. osakond

tähelepanu

ja

Peterburi

juhtis

keiser

rahva üldisele

tõsta

esitas Benc-

esimene

kontrollis haridust,

1842.

jaanuaris

(1825), Püha

seo-

tervishoiu taset

1826. aasta

ordeni

–

kõr-

Püha Aleksander

uuris Poola

värbamisega ning vajadusele

kendorff keiser Nikolai I-le

ordenid

välja

Impeeriumi

tsensuuri, uuris üliõpilasühingute

maha suruda.

etteotsa.

Krahv Benckendorfil olid
teenitud kõik Vene

1844).

Benckendorff teostas Venemaal

aitas Benckendorff uuel keisril seda

uurimiskomisjoni

von

Viimastel eluaastatel tundis Benc-

rahulolematusele

selle mässu

sugulastest

Konstantinovitš

Andreas Esmakutsutu orden

pealinnas puhkes „dekabristide”mäss,
Benckendorff määrati

Konstantin

Nevski orden

Esmakutsutu orden.

Ta üritas laiendada tsensuuri.

Aleksander I-le ettekande

–

gemad

järk, Püha Andreas

trükisõna levikut

keiser

–

Püha Vladimiri ordeni esimene

aasta detsembris sai temast

1821. aastal esitas Benckendorff

Benc-

pärandusõigu-

sega endale üks tema

Püha Aleksander Nevski orden,

toimikuid

siiridiviisikomandör.

ja

Vene

Benckendorff.

ülendati ta kindral-leitnandiks. Sama
1. küra-

järglastele pärandatava

Impeeriumi krahvitiitli. Kuna

Riiginõukogu liige ja

sai

midagi imestada,

kendorfil ei olnud meessoost järglasi,

järgu,

brigaadi

Nad

1832. aasta novembris annetas

tema

Akadeemia auliikme nimetus.

komandöriks.

et

sõda.

keiser Nikolai I Benckendorfile

aasta veebruaris sai Benckendorfist

augustis

arvestades ei ole

aas-

tal omistati talle Peterburi Teaduste

muti sai ta

kendorff 1. ulaanidiviisi 2.

nad

järjekordne Vene-Türgi

järgu ning

määrati Benc-

mööda

olid

külastasid rindetsooni. Kõike seda

eest

eest”.

algalli-

1828. aastal tegevarmees, kui käis

sai

Püha Vladimiri ordeni teise järgu. Sa-

briljantidega

ringreiside ajal

Vene keisririiki. Koos

Osales

kaunistatud

rahutuste

ülemaks. Sama aasta

juulis

kõige

päris-

Benckendorff

guse Isikliku Kantselei 3. osakonna

juhatajana ja

ja Belgias.

riigisiseste

Nikolai I-st

Tema Keiserliku Kõr-

juulis

orjusest

kat. Benckendorff saatis alati keiser

silma

ordeni kolmanda

1814. aasta

kõikide

asuva

ja täidesaatvate

ja sõjasaagiks

all

kuldmõõga „Vapruse

orjuslikus korras nägi

po-

Nikolai I määras Benckendorfi 1826.

vastases võitluses Prant-

Napoleoni
Püha

organite

vallutasid venelased

kindlusi Hollandis

susmaa

litseistruktuuri, pealinnas

Veliži all Smo-

võimeka väekoondiste
tema

ette uue

hakata

vajaduse

vabastamise reformi. Selles

juhi-

kindral-majoriks. „Rahvaste

lahingus” Leipzigi

loomise

politseikorpuse

analüütilise keskuses

sai selle eest ülen-

ja

märkis tihti ära

ette valmistama talurahva

vangi

lenski kubermangus 1812. aasta
ta silma

oma

Selles pro-

oli tõestatud tsentraliseeritud

aastal

juhtis

seoses

nekrutite

kogu riigis.

3. osakond keisri tähele-

panu rahulolematusele
tollitariifide

pärast.

kõrgete kauba
Benckendorff
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Teenuse mõis
von

–

üks paljudest

Maydellide perekonnale

kuulunud

mõisatest Eestis.

Teenuse tegusad naised
Eesti Vabariigi sajanda aasta puhul

on

meie ajakirja lehekülgedel olnud juttu

meesteühendustest, naised

on

kajastatuteks. Et seda viga parandada,
teeme

juttu Teenusest, kus

hästi aktiivne kogu naisi
Naiste

Ühendus,

helle rehepapiga

–

on

tegutsemas

teenuse

eesotsas esinaise

–,

pil.

kelle tegevust tasub

ajakirjanduses peegeldada kui eeskuju

Leho

Männiksoo

Juba

tahvel, mis teadustab,

graafik ja
Ludvig

von

Maydell (1795–1846).

Huviline saab

da,

ajalugu

et Teenuse

üksuseks

1530–1540.

võõrandamiseni

von

&

ELU

ehitatud

Viimane omanik

Maydell.

16.

sajandil

18.

sajandi lõpul.

kaunistavad
aasta

pilastrid.

mõisapõletamist

endisel

kujul,

Fassaadi

Pärast

küll veidi lihtsustatult.

otstes ei uuendatud.

Võõrandamisjärg-

selt tegutses mõisahoones kool, praegu
siin

on

kolmest
Luiste

raamatukogu.
küljest

jõgi

Astume
me

Mõisa

Külje

kivitrepist

üles

on

jõkke.

ja

on

kohendamine.

Muljet

näha,

avaldab

hoone ehk vasallilinnus Stenhusen.

kus

on arvatavasti

siseneet

neile värske näo andmine

mondi läbi teinud saal koos
on

piirab

all voolav

suundub Teenuse

ruumidesse, kus kohe

käimas

ja

vesi.

ehitati siia kivist kindlustatud mõisa-

ühekorruseline hi-

1905.

taastati hoone

Fassaad sai veidi vaesem, ärkliehitisi

aastatel. Kuni

1919. aastal kuulus

Maydellidele.

oli Richard

uurides tea-

mõis sai iseseisvaks

lisbarokne mõisahoone

KULTUUR
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mõisatrepist

enne

kiviseinal silma veidi tuhmunud

see

veel ühistegevuses kahtlevatele naistele.

ootab

üles sammumist torkab

jäänud

seltsidega veidi tagasihoidlikumalt

oma

Ühenduse

esinaine

meid Teenuse mõisa tre-

võimalusi nii

re-

lavaga,

näitemängudeks

kui ka muusikalisteks ettekanneteks.
On ka omaette käsitöötuba, millest

Teenuse mõis

Märjamaal
on

tekkinud arvatavalt 16.

sajandi alguses ja on kuulunud
kuni selle võõrandamiseni 1919.
aastal
tavalt

von
on

Maydellidele. Arva-

mõis algselt ehitatud

kivist vasallilinnusena, millele
viitab ka saksakeelne nimeku-

ju Stenhusen, mis rahvasuus
mugandus Teenuseks. 1905.
aastal pistsid marodööritsevad

talupojad rahvarahutuste käigus
mõisale tule otsa, kuid vastu-

pidiselt teistele mõisatele, mis
samal ajal kannatada said ja mis
korrastamistööde käigus

oma

näo kaotasid, taastati Teenuse

algsel kujul. Arheoloogide ja ajaloolaste jaoks on Teenuse siiani

paljuski

avastamata maa, sest

mõisahoone keldrite all arvatakse

olevat mitu veel arheoloogi-

list kihti, ning pole võimatu, et
mõis

on

vanema

üldse ehitatud mõne
kindlustuse kohale.

Maydellid olid Teenusel tuntud
kui ettevõtlikud põllumehed, kes

annab märku hele

kohalike elanikega said üldiselt

Ühistööna

hästi läbi. Seda kinnitab asjaolu,

valminud vaip

et kui

Teenuse Naiste

1905. aastal mõis süüdati,

allikas Riho Laurisaar
EPL, 18.12.2004

millele ühen-

Ühendus

ku 9. märtsil 1992.

siis aitasid seda kiiresti kustutada ka paljud kohalikud inimesed.

vaip,

dusest igaüks kudus ühe eri värvi lapi.

suur

asi,

Teenuse

tuli kok-

Muidugi

et nende käsutuses

on
on

Naiste

see

täna

tuli

kokku 9. märtsil 1992.

Teenuse

nii ilusad

mõisa

Mõtteliselt peetakse end aga

ait-kuivati

1929. aastal asutatud Teenuste Pere-

hoiab vaimu

naiste Seltsi järglasteks See likvidee-

julgustav südantsoojendav tagasiside

riti 1940. aastal.

meie üritustele

Naiste

on

FOTINAGRIL

ja

värskendatud ruumid.

Ühendus

hoopiski

Praegu on Teenuse
Ühendusel 11 liiget ja oma

algaastatest peale

suutnud vedada

siinset kultuurielu.

Muidugi

on

elatud nii häid kui ka halbu

läbi

päevi.

virge.

–

tänapäevaste

Samuti

on

öeldud,

kuidagi

olnud

et need

suurürituste kõrval

väga hingepaitavad ning
ei teki

on

eemalseisja

osalistel

tunnet. Kõik on

kodune!”

Kohtumisel näen aga ainult rõõmsaid

ja asjalikke nägusid. Üheks
naiste tähtsaks

väljundiks

Teenuse
heate-

on

gevus, mis tähendab kootud esemeid

enneaegsetele

lastele

tud parte

ning heegelda-

vähihaigetele
Ühenduse teabelehel

lastele.

Kuipalju

on

ümbruskonnas

naisühendusi?
Vana mõisahoone
marguse,

ümber,

suupistetega

on

kirjutatud:

asutajaliikmed.
daamid.

Teadmise,

vajalikud.

et

oleme

Meie

bastanud meid

kogukonnale

ühistegevus

on

va-

igapäevarutiinist ning

ilmega

saalis, üm-

kaetud laua

istet võtnud ühenduse

„Mida annab kuulumine ühendusse?

on

avaras

Kõik

väga

auväärse

Alustuseks uurin,kui palju

on

ümb-

ruskonnas veel selliseid naisühendusi,
kes ka

midagi

mainimisväärset ära
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Traditsioonilised

alati

on

perepäevad, aastalõpuüritused,
sünnipäevad, vastlapäev, jaanipäev
ja iga viie

aasta tagant

küla aastapäev.
teevad? Saan vastuseks, et
see

aga

Lauknal

on

oma

tegevuse peatanud,

tegutseb natuke,

aktiivsem ja lähim

„Nendega

Sipal oli,

on

teeme

aga

kõige

Vigala.

käivad meile

ringide juhendajad ja

nad võtavad

osa

koolitustest-õppustest.
suisa kaks

algatatud

Neil

Vigala,
likke
on

koostööd, sealt

ka meie

tegutsev, ja siis veel Jätkusuutlik

on

seal

tegijat – rahvamaja juures

me

kes korraldab ka

õppusi ja

väga asja-

ekskursioone. Meil

ka kõik avatud üritused,
tahaksime

ja

suudaksime

ja

kui

kõiges

osaleda, nagu nemad meie üritustel,
siis oleks

see

Koos

näiteks tehtud nii trühvli-

on

ÜLAL:

hommikust õhtuni

Asutajaliikmed

tordi. Kokku sai 11 torti,

jutuhoos
VASAKUL:

on

kui ka tordikoolitusi. Viimane kestis

ühe

just niipalju

meie seltsis praegu liikmeid. Päev

oli ikka

päris väsitav,

Tordikoolituse

ära süüa ei

tulemus

olid need küll!”

tegevus vägagi aktiivne.

ja igaüks tegi

nii et

jõudnud! Aga

Teie ühenduses

on

vanemad liikmed.

keskealised

Lapitehnika

ja

kursus

Olukorda näitab vast kõige
see, et koolibussi

peale

me torte

maitsvad

nii!

„Kahjuks

paremini

läheb Teenuse

külast ainult üks laps.

Kas siin leidub ka meesteklubisid,

kellega koos midagi

ette võtta?

Saan vastuseks läbi naeru, et lausa
kooskäimist ei ole, mehi tuleb aga kiita
selle eest, et nad lasevad naistel vabalt

väljas käia! Aga tõsisemaks jäädes kiidavad nad mehi, sest need

on

naistele

selles seltsielus ikka abiks ka.

„Nägite ju, missugune
on

siia

lipuvarda

uhke

pink

alla endisele mõisa-

omanikule tehtud! Seltsi ühe liikme
abikaasa võttis kätte
valmis! Ja kui

aastapäeva
panime
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selle

vabariigi sajanda

tulesid süütasime, siis

kaksteist

meeste tehtud

Eesti

ja tagus

Vabariigi

pakku

või sada

lapiküünalt põlema.
100.

aastapäeva auks

MeelelahutuslikõllerestoranTallinnavanalinnas
Inseneri 1 / Aia 10
Avatud:

P-N

Broneerimine tel 6880013

11.30-23.00

info@beergarden.ee

R,L 11.30-02.00

www.facebook.com/TallinnßeerGarden

Tallinna vanalinna äärest, restoranist Beer

Garden, leiad Euroopa köögi vaheldusrikkuse
à la carte menüü ja 13 erineva vaadiõlle
sortimendi kujul. Restoranis saab koos sõprade

ja perega mõnusalt aega

veeta

ning nautida õlle

ja maitsva suupistevaagna kõrval ka erinevaid
spordisündmusi.

Restorani

köögis valmivad kodumaisest toorainest

maitsvad road, seakoodist

pardini, mis kõik

valminud hoole

ja armastusega, pakkudes
tajale tõelist maitsenaudingut. Pearoogade

leiab näiteks nii searibid küüslauguste
ka koduse 300-grammise

on

külasseast

praekartulitega kui

põdralihavorsti.

Janu kustutamiseks kallatakse vaadist nii Eesti, Bel-

gia, Tšehhi kui
lemmikuks

on

ka Saksamaa õllesid, millest klientide

kujunenud Leffe

Blond

ja

kodumaine

Karksi Must Nunn, aga ka naiste lemmik kirsimaitseline Kriek. Rikkalikust

joogikaardist

leiab ka mitmeid

veine, šampuseid, pudeliõllesid ja kanget alkoholi.

Nädala

sees

pakub

16.00 maitsvaid

restoran

ajavahemikus

päevapraade. Päevapraed

12.00on Beer

Gardenis hõrgud ja kodused, nagu näiteks kodune
käsitöövorst ahjukartuli ja koores mooritud hapu-

kapsaga või paneeritud kanakintsuliha riisi ja
salatiga. Peale selle
neerida lauda ka
-

on

toor-

võimalik ettetellimisel bro-

suurema

seltskonnaga kohtumiseks

olgu siis tegemist väiksema või

sega. Jõuludele mõeldes valmib

suurema

sündmu-

peatselt restoranis

ka spetsiaalselt jõululaua tarvis eraldi grupimenüü.

Beer Gardenis

nevaid

on

tõeliselt mõnus

spordisündmusi

nautida

mängudest kergejõustikuni välja
radele mõeldes
külm õlu ja

suur

on

-

sõprade seltsis
jalgpalli-ja
-,

sest

restoranis suured

Meeldejääv õhtu

on

garanteeritud!

spordisõp-

telekaekraanid,

suupistevaagen kõigi

suupistetega.

eri-

hoki-

restorani

korraldatud sündmust

ju tähistasime

kõik rõõmsalt koos!

Naaberkülad

olid nii

et miks neile

tigedad,

midagi

ei mõeldud!”

niisugust välja

Pärast väliüritust oli mõisahoones
mõisa

perenaise ja

esinaise Helle

Rehepapi organisee-

ja kringlisöömine.

võileivad

lipukestega,

tee

Mõnus ühendav üritus!

millega

on

seid.

ja

kohv.

Kringli tegi

on

tehtud

ka

kangasteljed,

käsitöövaipu.

üleriigilisele laulupeole,
järgides,

Lisaks

jaoks külapagar.

Mõisahoones

Ka

üleskutset

käsitsi kootud istumisalu-

Tehtud

rahvariideid

on

endile ka siidisalle,

ja vöösid.
juhendaja

kohal vaid kaks korda kuu
tehtud
mas

palju

käidi

vast

jooksul. On

keraamikat, mida

on

põleta-

meie avatud üritustel

hind soodne, kuna need

dega

käis siin

Vana-Vigala rahvamajas.”

„Üldiselt

rahastatud

kokku,

ja

see

sest ega

on

projekti-

tõmbab rah-

iga

inimene ei

saakski muidu nendel üritustel käia.
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transport tasuta, sellele ollakse

Ühenduse

tänulikud. Nii sõidab siit kohalik buss

on temast

aiakujunduse

neli korda

need esinaised

koolitus.

Pärnu liinil käib ka üks buss.

ka siinkandis ühiskondlik

on

läbi

päevas

väga

ja Haapsalu-

ELU

ka ülesandeid teistele deklareerima,
siis ta koormab

ennast üle

natuke

kahju

on

ka!

meil

ja

Aga

Eelnevad esinaised, alates
aastast,

Teenuselt pärit?

Einling ja

Naised

muigavad

kavalalt. „Kaia

ainus, kes Teenuselt

pärit.

eks

kõik siin vitsa

ja

vilet saanud.”

Kas olete ise kõik ikka

Meil

on

olnud

Inge

1992.

Pulla, Katrin

Silvi Resik. Alates 2010.

on

aastast siis Helle

on

neli, nagu taassündinud Eesti Vaba-

Rehepapp.

Kokku

külas selline olukord, et noormehed,

riigil presidente. Aastapäevadele ja

kes

sünnipäevadele

on

tublid olnud,

on

endale naised

siia külasse toonud!”
Tõetera
side

on see, et

majand ja

siin oli kolhoo-

tüdrukud tulid

praktikale.

leidsidki siit endale abikaasa.

„Tegijaid
jäänud.

Eks

aga

tänaseks väheks

peame arvestama

Tahaks kiita

maid naisi, kes

näomaalinguid,
üritusi

on

meiegi

võimalustega.

meie

tuldud

ajal raamatupidajate praktika-

Paljud

„Jooga on olnud päevakorral, kaks
korda kuus, sest

Pealegi

Naiste

naiste ühenduse

ritud tordi

koosviibimise

Teenuse

noore-

lastekaitsepäeval
töötubasid

ja

muid

organiseerivad. Praegu

seas

Helle

Rehepapp,

on

mõisa

ja

ära

on

ikka alati kokku

peetud.

„Aktiivse liikme Kristi Algma
nime ei tohiks

kirjutisest välja jätta,

tema on meie hea

ingel projektikir-

jutajana, ringide juhendajana, igasuguste uute asjade väljamõtlejana,

„Siis

on

meil

Gerly Sein, tegime

õmbluskursuse tema

organiseeris

„Ühendusele on vald olnud
tajana

Kõik

Ka kohalikud

asjad

rabeleb siin. Kuna ta

on

ja

tagasihoidlik

hädast

rahas-

abiks. Vald aitab aga vaid siis,

kui näeb, et omaosalus

tema

juhendusel,

meile vormiriietuse.”

perenaine ja raamatukogu töötaja.
tulevad temale

noor

tubli inimene!”

välja

on

ka olemas.

ettevõtjad

aidanud.”

on

meid

Tänu

projektidele ja

Teenusel

vallale

üldkasutamiseks

muretsetud:

on

paljugi

uued lauad, millele

saab korraliku

pidulaua

katta 70-le

aga

vanemana

oleme

piirdunud

päevastega. Kaja Kallasega

suurem

asi

on

–

võimen-

aastapäeva

perepäev,

vana

on alati

aasta

juulikuus

ärasaatmine,

sünnipäevad omas ringis, vastlapäev,
jaanipäev, iga
aastapäev.

viie aasta tagant küla

Suvine ekskursioon, mingi

sihitlusega, kus käiakse

talvel oli meil neli korda aiakoolitust

augustikuus

ekskursioon aedades.

ühine

kahepäe-

vaseid suveekskursioone ka koos
Laukna

tutvumas

ja

näidendit

on

Siin oli kolhooside ajal

ära

õpitud

„Väike nõid”. Seda

sidega. Millessegi

ei ole

sügavalt

juurdutud. Naised leiavad, et ehk ongi
mitmekesisus

kõige

parem

raamatupidajate praktikamajand
ja tüdrukud tulid praktikale.

mil tehti kohtumisi naaberselt-

Paljud leidsidki

siit endale

abikaasa.

ja jätab

valikuvõimalusi.

on

oma

aastapäeva tähistamine

„Ikka

toome

laulame

küll ei hakka

välja šampuse välja ja

„elagu”,”

naisteseltsiga.

Nüüd

siin Teenusel

Naisteühingus

üks tähtsamaid traditsioone?

naeravad naised.

tehakse ka

vanusestki

igav

ja kogukonna jaoks

paljugi

ära.

neile naistele tarmu

Varasematel

aastatel oleme teinud kuni

Sipa ja

Isegi kaks

Kas

„Tänavu lõpetasime aiakoolituse,

kohapeal,

meil

päev!”

seltsil alustamisest 25 aastat.

ajal,

vahel

on

mõnes teises

maakonnas.

siis

plaan jääb

Eelmisel aastal täitus meie

– „Kapsapea ja

Traditsioonilised

tähistasime

et mis

Rootsi. Oleme käinud Narvas,

mujalgi.

kogu

ümbruskond.

jutte,

eakate

Tartus, Vormsi saarega

dustehnika. Sellest saab kasu

võiks olla. Mõni

kümnendat

ilusad kardinad, töötubadele kaardi

ja kõige

see

ka venima. Oktoobris aga

reisiga

aparaadid

oleme küll rääkinud neid

Brüsselis, meid soovitati talle! Oma

inimesele, laudlinad sinna peale,

valmistamiseks igasugused

ühe-

käisime

jagu

Annaks aeg

ja energiat

saada

Mõisa, milles koos käite,

tavasti leidub nende

aastapäeva pole veel tähistatud?

nooremaid jätkajaid.

„Ei ole, aga võiks mõelda küll! Me

probleemi.

ning

oma

loode-

tegevusele

Praegu

veel

ka

pole

Otsid kvaliteetset
stiilset

ja

pildiraami?

Valmistame

pildiraami

just sinu pildi jaoks!

•Valikus pea 1000 raami
•UV

kaitsega klaasid

•Riputussüsteemid

JARSI
www.jarsi.ee
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KUNST

Gunnar Neeme -eeksutinstnik Austra lias

Gunnar neeme

(1918–2005)

on oma

erakordselt laiahaardelise loomepärandi,
mitmes

suunas

pulbitseva ürgse ande ja

energiaga üks kõige märkimisväärsem
Austraalias elanud ja töötanud eesti kunstnik

ja kirjanik.

Eesti

kunstniku sünnist

terve

1944. aasta

lahkus ka

abikaasa

sajand.

suure

põgenemise ajal

Gunnar Neeme koos

Hiljaga

Eestist.

ELU

60 aastat

silmapaistva

ja ulatusliku loomekarjääriga
Neeme nimi ja
siiski

jäänud

looming

on

Gunnar

senimaani

Eesti laiemale kunsti-

avalikkusele üsna tundmatuks. Põh-

juseks ilmselgelt

Austraalia

kaugus

jõuti

1949. aastal Austraaliasse

ning

ja

pagulaslaagrite

pärast

&

tegutsenud,

erakordselt

niiEestist kui ka USA-sse, Kanadasse

kaheksa

aastat kestnud

põ-

mil peres olid ka kolm

last, rajati Melbourne’is
KULTUUR

Saksa-

Austraalias peaaegu

kaudu

genikuelu,

72

Tartust

pärit

sügisel –

maa

Kersti Koll

möödub

päeval

–

100. aasta-

Vabariigi

oma

kodu.

Rootsi koondunud

väliseesti kul-

tuuri olulisimatest keskustest

seegi,
ei

ning

et kunstnik ise enam Eestisse

jõudnud.

F. R. Kreutzwaldi muuseumisse Võrus
valik „Kalevipoja”-ainelisi
2011. aastal
muuseumi

ja

Eesti Kunstimuuseumi

koostöö Gunnar Neeme
di ja arhiivi

joonistusi.

algas Eesti Kirjandusloomepäran-

sihipäraseks kaardistami-

seks. Rahvuskaaslaste

programmi ja

kunstniku

külalislahkel

kaasabil

perekonna

töötasid

siinkirjutaja
kus nii

ja

2015. aastal Austraalias,

Sydneys kui ka

fotografeeriti ja
Neeme

Marin Laak

mahukas

väga

Melbourne’is

korrastati Gunnar

kunstipärand,

käsikirjad ja

arhiiv. Rahvuskaaslaste

programmi

toel

Neeme

suur

2017.

aastal

ja väga mitmekülgne

kunstikogu ning
kirju

jõudis

25 kasti tema käsi-

kunstniku laste

suurejoonelise

kingitusena Eestisse, põhiliselt
Kirjandusmuuseumi ja
muuseumi

Eesti

Eesti Kunsti-

Kunstnik Gunnar Neeme Saksamaal,

maastik.

Guašš,

papp.

1949

kogudesse.
Ema ja laps. 1978.

Öine

ca

Õli, puitkiudplaat.

eKm

ekm

Gunnar Neeme kuulub eesti pagulaskunstnike sellesse
kes küll alustas

generatsiooni,

kunstiõpinguid

tis, kuid kelle kunstnikuks
mine

Ees-

kujune-

ja tegelik loomekarjäär

toimus

peaaegu täielikult võõrsil. Sellise

arengumudeliga kunstnikud

ei kuulu

automaatselt meie kultuurimällu, vaid

pakuvad põnevat
Kunstniku
rem

avastamisrõõmu.

kingitusena

on

Tartu Linnamuuseumisse

nud tema sünnilinna

vaateid

va-

jõudning
KULTUUR
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Tänavu

oktoobri

lõpuni

on

Adamson-Ericu muuseumis avatud
näitus „Lõunaristi all. Gunnar Neeme

–

eesti kunstnik Austraalias”, kus

esitletakse Eestis esmakordselt Nee-

mitmekülgset kunstiloomingut.

me

Näitus ja

sellega kaasnev raamat ning
toimunud Nee-

kirjandusmuuseumis

arhiivkogu väljapanek

me

muuseumi

ühise

on

kahe

uurimisprojekti

heaks kokkuvõtteks, mis täidab rikkaliku

loomingu ja

värvika elulooga

kunstnikku tutvustades taas ühe
tühiku meie

kunsti-ja

kultuuriloos.

Õpingud suurepäraste
meistrite käe all
Gunnar Neeme,

Unenägude

sünnipärase

ga Johannes Näkk, sündis
1918. aastal

19. mail

algas

Tartu 8.

jätkus

Tartu Poeglaste Gümnaasiumis,

mille ta

koduste tugeva

Tartus. Tema koolitee

ja

lõpetas

16.

1937. aastal.

olid

õpetajaiks

kes

juba

oma

nägi

kelle

Pallasesse

loomingut,

Neeme

kogu

Õpetajatest

elu

on ta

väga

Gunnar

kirjasõna kasutamist

end ka luulevormis
Soov

seal

väljendama.

õppima

minna

põrkus

õppima

ranis peatus

ja

pärast gümnaasiumi lõpe-

tamist kunsti

po-

minna.

joonistusi

Triigi

vaatama

koju

sander Vardi, Johannes Võerahansu,

Nimetu. Puit,

segatehnika.

eKm

ja

ööportjeena

Anton Star-

ning

kopfikäe all. Katkestused

kunstiõpin-

gutesse tõid sõjaväeteenistus aastatel

1938–1940

Tartus

ratsarügemendis
Esimesel

ning sõja-aastad.

kogude okupatsiooni

Nõu-

aastal osales

tulevane kunstnik aktiivselt Tartu
noorte

põrandaaluses vastupanuliiku-

mises, kus
abikaasat

minnes tihti Liivimaa hotelli resto-

tänuga

nautima

joonistustes

soovitas tal kindlasti

Oskar Luts, kes kesklinnast

ka Karl Aderit, kes innustas teda kirjutama,

ja

tõi noormehe

nauditavaks.

meenutanud

Jul-

tõukeks sai kohtumine

tema

tentsiaali

kõige koloriiditunnetust pidas

hilissügisel

tõelist kutsumust

kunstikooli Pallas.

kud Juhan Nõmmik ja Eerik Haamer,
teemakäsitlusi ja eel-

kokku umbes

Villem Ormissoni

1937. aasta

tuntud kunstniku Nikolai Triigiga,

suurepärased kunstni-

vaheaegadega

Kuid

gustavaks

et koolis

1943

perekonna
Tartu Ülikooli õigusteaduskonda.

järgides

noorme-

väga inspireerivalt seegi,

vastuseisuga ning

kolm aastat Kaarel Liimandi, Alek-

siirdus ta

Huvi kunsti vastu tekkis tal varases

hele

eKm

heameeleks astus ta

algkoolis ning

koolipõlves. Ilmselgelt mõjus

Õli, puitkiudplaat.

aeg. Uluru. 1979.

nime-

ta kohtas ka oma tulevast

Hiljat.
meeles-

Nagu paljud patriootlikult

oli vaimustunud

tatud kaasmaalased, liitus ka Gun-

töötanud

nar

ning iga

Neeme koos

koolivendadega

vaba hetke joonistamiseks kasuta-

Eestis Saksa

armee

nud noormehe töödest.

vabatahtlike

julgestusgruppidega.

Pallases

õppis

ta aastail

1937–

juurde

loodud

Gümnaasiumis omandatud hea

ja

saksa keele

oskusega poisid

luuregruppidesse.
ja

ka

juhina

Sellise

vene

sobisid

grupi liikme

osales Gunnar Neeme

missioonil rindejoone taga. Taas

neljal

Tartus olles

jätkas

1942. aasta

sügisest

ta

kunstiõpinguid

kuni

1943. aasta

suveni, kuniks kool veel töötas.
Näitustel

esinemist

Johannes Näkk Pallase
näitusel.
ta ka

Olga

alustas

õpilastööde

1943. aasta näitusel

ajakirjanduses
Parise

pälvis

kunstikriitik

tähelepanu,

kes

Johannes Näki tööd näituse

pidas

parimaks

sõjatemaatika kajastuseks. Kahjuks
pole
Austraalia maastik 11. 1990.

Abstraktne

Õli, puitkiudplaat.

„Kalevipoja“ ainelisest sarjast.
Õli, lõuend. EKM
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kompositsioon

Neeme

Pallase-aegne looming

säilinud. See hävis täielikult, kui
1972.

de kodu Tallinnas, kuhu nad

nen-

pärast

abiellumist

1943. aastal ko-

Hiljaga

DP-laagrite perioodil

lisid, märtsipommitamise ajal põles.
22.

all Eesti

ta abikaasa

läbi

jõudsid

ja äsja

kaitselahinguis

kaotanud

poja

1944 lahkusid

septembril

kunstnik,

Saaremaa

seas

Danzigi.

Hermani

ning

ja

Anu

neist kujunesid

ja

Edasi

jõudude

nimetanud Gunnar Neemet koos

Juhan Hennoste, Hans

noorema

Hiiumaa

Haapsalu,

tunud uute aktiivsete noorte

Narva

ämm Tallinnast

meritsi

tiväljale väga

väliseesti kuns-

tõsiselt võetavalt lüli-

Paraku

on

Helmi

Tsirgi,

Uustaluga. Kõigist

silmapaistvad loojad.
Gunnar Neeme

mindi Gerasse, kus Gunnar Neeme

samaa-aastatel loodud teostest

sai tööd maalrina

vähe teada.

peredele
nud

järgi nende

poegadest ja

meestest

sõtta

111 Armee hariduskeskuses, kus

kunstiõpetusel

oli

elanud sõdureile

muu

Kui

Põgenemisel Eestist võttis

portreesid

noor

kunstnik Johannes Näkk endale

1940-ndate

malus Saksamaa

20.

uueks nimeks Gunnar Neeme.

Hästi hoitud nime saladus

üle

hulgas ka oluline

lõpul

või-

avanes

põgenikelaagritest
lapsega

vastu võtma vaid Austraa-

jõudsid

Austraaliasse

1949. Riiki saabunuid ootas

aprillil

immigratsiooniseaduste
kaheaastane

Põgenemisel

sõjakoledusi

roll.

teraapiline

lia. Neemed

jää-

kunsti-

ja rakenduskunstiõpetajana
Risti juures ja Ameerika Ühendriikide

peret nõus

joonistades.

võttis

õpetajana

ning

edasi liikuda, oli kahe väikese

ta lisateenistust kohalikele

fotode

Fürthis töötas ta

Punase

väga

säilinud teosed

teisedki eesti kunstni-

Nagu paljud
kud, leidis

raudteedepoos.

Üksikud

Sak-

trupile jne.

ka UNRRA kunstikoolis

kohaselt

ees

töökohustus tööameti

etteantud kohal. Hea keeleoskuse tõt-

kunstnik

noor

Johannes Näkk endale uueks nimeks
Gunnar Neeme. See oli aktiivseltnõu-

kogude võimu vastu võidelnud

noorele

mehele nii enesekaitseline kui ka Eestisse

jäävale perekonnale

tagav identiteedimuutus.

turvalisust
1947. aastal

sai ta Gunnar Neeme nime all Eesti

Vabariigi
Eesti

Jaaksoni

passi.

kunstiajaloos jäi

aasta-

kümneteks hästi hoitud saladuseks
see, et Austraalias edukalt töötanud

kunstnik Gunnar Neeme oli kuna-

gine

lootustandev Pallase

Johannes Näkk. Selles

imestusväärset,

lapsed

sest

õpilane

pole midagi

isegi

kunstniku

said vanemate nimemuutusest

teada alles

1990. aastate

kui

lõpul,

nad taotlesid Eesti kodakondsust.

Sõja lõppedes
perega

elas kunstnik

oma

DP-laagrites Geras, Jenas,

Koburgis, Wildfleckenis,
hausenis

Gunzen-

ja Nürnbergis Valga laag-

ris, kõige pikemalt aga Fürthis ja
Ansbachis.

Kunstiõpinguid jätkas

GunnarNeeme ka Saksamaal, õppides

monumentaalmaalijafreskotehnikat.
Samal

ajal

esines ta Rahvusvahelise

Põgenike Organisatsiooni korraldatud
kunstinäitustel Saksamaal, Hollandis,
Taanis

ja Šveitsis ning

bergi Vabade

merepõhi.

sest loomelaadist.

1987.

näituste

Õli, puitkiudplaat.

esines nii maalide kui ka

EKM

Kutseühingu

1947–1949 kohalikel

kunstinäitustel Ansbachis, Münchenis

ja Nürnbergis.

annavad aimu kunstniku

osales Nürn-

Kunstnike

liikmena aastatel

Abstraktne

Lisaks aitas ta korral-

on

näha,

et ta

joonistusmaastike

ja figuraalsete kompositsioonidega.
Loomuomase

aktiivsusega panustas

Gunnar Neeme ka
konda. Ta oli koolis
ma

ise osales. Endel Kõks

sioone

Saksamaal

kataloogidest

tega, peamiselt portreede,

dada eesti kunstinäituseid, kus ta ka
on

ekspressiiv-

Toonaste kunsti-

juht Fürthi

tu määrati Gunnar Neeme

vastuvõtulaagris inglise
tajaks. Seejärel
laagris,

põgenikuelu rajati
eeslinnas

õpetaja, skaudirüh-

val koliti

laagris,

lõi lavadekorat-

Nürnbergis Valga laagri

teatri-

immigrat-

tõlgi ja administraatorina.

Pärast kaheksa aastat väldanud

ühis-

pagulaseesti

õpe-

elas pere West Sale’i

kus Neeme töötas

siooniameti

Bonegilla

keele

ning

hulljulge

oma

majja.

kena

maja,

kodu Melbourne’i

1952. aasta

jaanipäe-

sammuna

ostetud

See hoolitsetud

mille

juurde kuulus

aiaga
eraldi

aiamajakeses paiknev ateljee, jäi

astus Melbourne’i

Gunnar Neeme koduks elu

olulisima kunstiühenduse Victorian

lõpuni.

1956. aastal sai kunstnik Austraalia
kodakondsuse.
Otsides

on

sund-

pärast immigrandi

töökohustust tööd, mis kuidagi
tuks

kunstioskustega,

toona

pool

seos-

kandideeris

Gunnar Neeme edukalt
tud kohale

ajalehest

lei-

Society ridadesse. Sealtpeale

jälgitav ka kunstniku muljetavaldav

näitustel osalemise aktiivsus: läbi
aastate

eksponeeriti

mesi eesti kunstnikke, keda Austraalia
kunstikriitika märkas. Korduvalt valiti

õieti, mida sõnaühendi esimene

ta teoseid ka riiki välismaal esindavate

packaging

tähendab.

1954–1956

Aastatel

Kuning-

likus Tehnikakolledžis rakendus-

graafika ja raamatukujunduse
Seejärel

töötas ta kuni

alal

pensionilejää-

miseni 1983. aastal peaaegu 30 aastat
raamatute

kujundajana ja graafilise

disainerina

toote- ja pakendidisaini

reklaami alal

ning

teda

pärjati

selles vallas ka mitme autasuga.

näituste

komplekti.

poneeritud

Saksamaal, Uus-Meremaal, Prantsusmaal, Rootsis, Taanis, Hollandis,
Peruus

ja Jaapanis.

Gunnar Neeme

klubi I

Austraalia kunstielus

(1971 ja 1979),

Disaineriameti kõrval töötas Gunnar

hinda

Neeme

lise

kiirusega

haakudes

Austraalia

kunstiellu. Märkimisväärne
et Gunnar

pelgalt

Neeme ei

eesti

on

rakendusgraafika

Aust-

alloc Art

preemiat

rahvusvahe-

Aastate

jooksul panustas

kaks kuud

Austraaliasse jõudmist esines ta

pärast
esma-

kordselt kohalikul kunstinäitusel ning

passiivne.

Gunnar

oli valitud

ühingute

auliikmeks. Peale

selle oli ta Victoria

osariigi skulptorite

Malvern Artists’

ühingu liige ning

kuulus ka Victoria

kuna kuulus ta Austraalia

Ühendusse,
kirjutas

kunstnikke, keda Austraalia
kunstikriitika märkas.

Austraalia

duse Keskusse

ja

Society

akvarelli

Kaasaegse Kunsti Ühingusse.

Ta oli ka esimesi eesti

Victo-

Mentone-Mordi-

liige ja asepresident, Inglise

Neeme aktiivselt Melbourne’i kunsti-

et

Society nõukogu liige,

rajatud

ühingu liige,

skulptuurinäituse preemiaid (1986).

öelnud,

1983–1993

Groupi liige ning

ka nende

John Heardi kunstiau-

(1983) ning Spoleto

pole kunagi

1956. aastal

kapseldunud

pagulaskultuuri välja-

Kõigest

EKM

on ta

osanud olla

rian Artists’

pidanud Melbourne’ i
I

Ühes intervjuus

Ta oli aastatel

aastatega pälvi-

preemiat (1956),

ellu.

Austraalia sisemaal. 1971. Õli

see,

le, vaid osales aktiivselt Austraalia
kunstielus.

Kullakaevandus

puitkiudplaat
on

nud üle 50 kunstiauhinna. Neist oluli-

raalia

kujutava kunstnikuna,

töid eks-

Ühendriikides, Kanadas, Inglismaal,

Rotary

imetlusväärse

on ta

kõikidele osariikidele ka Ameerika

semateks on ta ise

pidevalt ja väga tõsiselt võeta-

Nii

lisaks Austraalia peaaegu

Aktiivne osalemine

valt

ta töid enam kui

kümnel näitusel aastas. Ta oli ka esi-

artist, teadmata

täiendas ta end Melbourne’i

ning

Artists’

ja Victoria osariigi

Kirjani-

Kirjanike

Näitekirjan-

PEN-klubisse.

Ta

arvustusi jakunstifilosoofilisi

artikleid kunstiühingute

kuukirjades;

artiklid kunstnikust ilmusid mitmes
Austraalia

entsü-

ja Angloameerika

klopeedilises väljaandes.
Gunnar Neeme töötas aastaid ka
armastatud

kunstiõpetajana. Väga

muljetavaldavad

Eestisse

on

jõud-

nud kunstniku arhiivis olevad ülima

põhjalikkuse välja
programmid,

töötatud

õppe-

kus ta ühendas kunsti-

ajaloo, filosoofia,

eri

materjalide ja

tehnikate tutvustamise

ning

loovtöö.

Kaasamine eestlaskonna

tegevustesse
Gunnar Neemele

pidevalt
Austraalia

ja

talle oli antud. Lisaks

aktiivsele

kunstnikukarjäärile

raalia kunstielus panustas ta
liselt

EESTI

energia ja

töövõime
sisemaa kuumus. 1999. Õli,

puitkiudplaat.

mõeldes tuleb

tõdeda, milline

ja väga

Aust-

energi-

missioonitundeliselt ka

KIRJANDUSMUUSEUM

Austraalia eestlaskonna tegevustesse.
Ta oli üks aktiivsemaid sealse eesti
76
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kunstielu vedureid nii
loometöö

aktiivse

oma

jakõrge professionaalsuse-

ga kui ka näituste korraldaja, kunstist

kirjutaja ja loengute pidajana.
Uskumatu
Neeme

nar

metöö

energiaga jõudis

Gun-

igapäeva- ja

oma

kõrval olla

loo-

Melbour ne’is

tegutseva eestlaste ühingu Kodu

ning

üle mandri eestlaskonda koon-

dava Austraalia Eesti Seltside Liidu

juhatuste liige,
juht.

gu

Eesti

Võitlejate Ühin-

Akadeemiliselt kuulus ta

1958. aastast

Korp! Ugalasse.

Lisaks

oli ta 1955. aastast tegutseva

ühingu

Eesti Kultuurfilm Austraalias üks

asutajaid,

osales mitme filmi tege-

misel, lõi ühe

koostaja ja toimetajana

kaasa 1995. aastal ilmunud koguteose

vorminud Eesti mälestused

ja Pallase

„Eestlased Austraalias

kunstikoolist saadud hea

aluspõhi,

remaal

II”

ja

Uus-Me-

väljaandmisel, tegutses

ESTO toimkondades

jne.

Saksamaal

Euroopa kunstikogemus ning
raalia maastik

ja mütoloogia,

omandatud monumentaalmaalioskust

eelkõige sealne valgus ja värvid.

rakendas ta peaaegu

väga inspireeritud

raalias
suuri

paiknevatele

seinapannoosid

tiivse üldistatusega
Eesti

pannoodel

kõigile

Eesti

Aust-

Majadele

luues. Dekora-

kujutas

kunstnik

sümbolpaiku ning

Austraalias tundis kunstnik

Aust-

suurt huvi sealsete

aga

põliselanike

Ta oli

mütoloogia

Austraalia sisemaa

vastu.

monumentaalsusest ja selle otsatu tüh-

juse ning

üksilduse emotsionaalsusest.

Kirjutava

kunstnikuna

süüvis ta ka

kunsti teoreetilistesse probleemidesse

mingus

nii sulanduva

koloriidiga

Wulawait-Mokoid. 1969.

maalilisi abstraktseid lahendusi kui

Õli, puitkiudplaat.

ka

on

tugevalt

abstraheeritud

nägemusEKM

rahvaluule

ja

lugusid põi-

eepose

mitult rahvakunsti ornamentaalsete

ning

tundis huvi idamaise filosoofia,

eriti Jaapani mõtteviisi ja kunsti vastu.
GunnarNeeme

motiividega.

loominguline areng

on vaadeldav kunstniku

Mitmekülgne looomepärand
Laia

ja

fenomenaalse töö-

andevälja ja

jõuga GunnarNeeme

väga mahukasse

kuuluvad maali-

loomepärandisse

Austraaliakunstielu

värvipalett,

skulptuur, monumentaalmaal, lavaku-

niku
ta

1950.

suuržanriline

ajastukohast

kompositsioon,
ise

on oma

tugevuseks pidanud just

mitmekülgsust ja rõhutanud,
nes

et

selle Pallase koolile, kus

loomingus

meeleoluga

likku kolorismi,

likul

jõulist

ning väga

jooneilul ja

põhinevaid

rõhutatud

kontuurjoone

vormi deformatsiooni kasutust.
1950. aastatel

abstraktset

tühjusel

lahendusi. Tema kunsti

on

lõpuni

eneseväljenduse

Gunnar

üheks olulisemaks

võimaluseks. Ta ka-

sutab nii nonfiguraalset dekoratiivsust
kui ka abstraheeritud

vormi

puhtasse

eelkõige Sydneysse,

abstraktne kunst,

jõuliselt

ning

sealtpeale

valitsevaks

Gunnar Neeme, kes

ürgsetesse mütoloogilistesse

töötab erinevaid tehnilisi võtteid

kasutades:

ta loob värve

kujundisüsteeme,
positsioonides
valge valgel

kasutab

Ilmselgelt loomeprotsessi nautides katmaalipinnal

lisaks värvidele

rustikaalseid mahulisi
kollaaže

ning

laaži. Geomeetrilist
kunstnikule

materjale,

rütmimängu

miljöö ja Melbourne’i

väga palju

vanemaealine meister

dumustest, pöörab

suun-

kirjutistes

ootamatugi

selt terava

on

pakkunud ka urbanistlik

kunstiteoreetiliselt

oma

loob

teeb ka mõne assamb-

kirjutava

soofiliselt kunstist ja erinevaist

kom-

või katsetab siniste ja ro-

neti

ja

oma

monokroomiat nagu

kunstnikuna mõtiskleb
filo-

tilgutades

heliste erinevate tonaalsuste kooskõla.

setab ta

jõuab Austraaliasse,

õppis

minimalist-

kõnekal

töödes võib näha ka

aastakümneteks

realismilähedust, tund-

sisekaemust

aastate

mille erinevad vormid said

sugestiivse

ning

muutub vabamaks. Tema

kunstisuunaks.
on

ja rikastub

võlg-

kõiki kunstiliike.
Neeme

ja

1950. aastate

Austraalias kunst-

palett kirgastub

pintslitöö

dus. Tema visuaalkunsti iseloomustab

vaikelu. Kunstnik

mida näeme tema

lõpu ja

alguse portreedes.

maastikumaal, figuraal-

kujundikeel jääb

kihistustesse süüvimise võimalusi

nõtke joonega raamatuillustratsioonid,

ja abstraktne

Neemel elu

gut ekspressiivne, valdavalt tumedais

joonistuste sarjad, kollaaž, akvarell,

mitmekülgsus: portree,

Abstraktne

kätketud

1940. aastate

poeesia ja näitekirjan-

perioodil

figuraalseid kompositsioone.

iseloomustas GunnarNeeme loomin-

toonides

aga ka

ja arengusuun-

dade kontekstis. Saksamaa

kunst, graafika, monumentaalsed

jundus,

isikliku ajaloo

likke

on

vanalinn. Mõ-

see, kuidas
oma

juba

sotsiaal-

silmaga registreerib

noorte

subkultuuri nähtusi. Kunstnik

pidas

palju tähelepanu

abstraktse kunsti

urbanistlikku teemat ka Austraalia

olemusele. Tema

1960.

kunstis

aastate

100-

väga huvipakkuvaks,

eriti

KULTUUR

&

ELU

77

Jeffrey

Smarti

Kogu

kirglik joonistaja.
kasutas ta
kui ka

kõiksuse käsitlusi

loomingut.

elu oli

Gunnar
Võrdse

Neeme

pliiatsit

nõtketes

erakordselt

oma

tušijoonistes,

niku enda

mis

on

kohati

Tema

mõttepäevikud.
tõmbega

saavutatud

kooskõlas

tühjuse

raheeritud

huvi idamaise filosoofia, eriti

osa

paigaga
ja

kohanemisel

kodu-

galiselt

Tom Robert-

sealse sisemaa

Drysdale’i

Austraalia maastik,
vad ookertoonid,
hõbehall

se

ookeaniäärne

jundasid

spetsiifiline valgus

Gunnar Neeme

värvipaleti.

Kunstniku töödes näeme
nale iseloomulikku
maailmaruumi

ku-

piirkon-

kõrget horisonti,
tunnetust,

avaruse

päikesetõusude hõõguvat

erkkollast

ning
Kohalikud

Austraalia

kultuuri teemad

jõuavad

loomingusse väga

pärimuskunstniku

mitmel tasandil.

Pieteeditundeliselt ei lähe
1970. aastatest
nud

ta kaasa

täpitehnikaga. Pigem

Gunnar Neeme

põliselanike puukooremaali

ta üksikuid

tühjaks jäänud
aegu

ja

ning

kadunud

lootuseid sümboliseerivaid

mahajäetud
on

talusid

kaevandusi.

Gunnar Neeme

Väga

Austraalia suurt üksildust, mida
kõikehõlmavuses
käsitletud läbi

meetrilise
kasutab

väga orgaaniliselt

rahvakunsti

kasutas ta

lõi abstraktseid

geomeetrilise

geo-

mida ta

koos eesti
ornamen-

ka

Monumentaalse peatükina
tõuseb Gunnar Neeme loomingus
esile „Kalevipoja” temaatika.

Kalevipoeg ja Austraalia
pärimuskultuur
juba

huvitus meie

peamiselt puitu,

noorukina Eestis

rahvapärimusest ja

tikaga.

Suure

maalides

empaatiaga

ja lapsi

maailmast, tundis ka Austraalias

ning

loonud rituaalsetest

eepose

suurt huvi sealsete

sügavalt

vastu.

viimastel

nud Austraalia
lemine
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põliselanike

Teda

puudutas

sajanditel

aset leid-

põlisrahva julm

Euroopa
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koht-

poolt.

on ta

oma

kujutanud põliselanike

mütoloogilisest

mütoloogia

millest

arhitektoonilisi

ja

plastiga.
kunstiloomingule

on

kirjutanud

teostas

kirjanikuna.

näidendid „Sõna-

jala õis”, „Mosaiigid” ja „Mustade
ristide maa”
eestikeelset

ning

avaldanud kaks

kolm

ja

ingliskeelset

luulekogumikku: „Kollane
„Mist of Time”

ja „The

vihm”

(1976), „Maalit

Notes”

(1981) ning

„The Waves” (1988).
Väliseestlasena üllatavaltkiirelt ja

orgaaniliselt

Austraalia kunstiellu lü-

südames kui ka

tegudes

jäi Eesti

nende

pe-

igapäevamiljöös
objektidest

inspireeritud

abstraheeritud kom-

positsioone.

Gunnar

paelunud
müütiline
time

ka Austraalia

unenägude

–maailma

Neemet

on

põliselanike

aeg

– dream-

üks vanimaid

aja ja

Eestit ei külastanud.

jõudis
oma

isikut

ja

elu

tagasi

loomepärandiga ning
avava

kunstikoguja

arhiiviga.

kultuurilugu

kirjanduse vallas,

ka laiemalt väliseesti kultuuri

kaugel

Tema

arhiivi jõudmine Ees-

tisse rikastab meie
kunsti kui ka

enam

Sümboolselt

ta oma esiisade maale

mahuka

nii

alati ääretult

oluliseks. Gunnar Neeme ise

resid

„Kalevipoja”

keelega

loomepärandisse

Gunnar Neeme end ka
Ta

Aust-

skulptuur. Materjalina

litunud Gunnar Neemele

Kunstnik, kes

ja

ning eksperimenteeris julgelt

Lisaks

ja

oma

aegade.

vorme

uiman”

nn

sealses kunstis

on

joonekultuuriga,

visuaalse

Gunnar Neeme

EKM

hästi

tunnetanud

hul-

ja

näha erinev

märgilise jutustavusega.

paber.

ja vinjettide

sumedust. Tihti

põlisrahva

selle

kuulub ka

raa-

loomupärane kompositsioonitaju

kujutab

maale
on

kokkupuuteid

Guašš, kollaaž,

haakub

joonistuste,

matuillustratsioonide

Kollaaž.

levi-

plahvatuslikult

ja valgusreostuseta ööpimeduse
miraažina kerkivaid veetorne või

joonistusi, kus

ka üha rohkem

nägemust.

ja

interpreteerivate suurte

motiivi varasalve läbitöötamine

raalia

pinnase hõõgu-

eukalüptimetsade

„Kalevipoeg

nägemuses”. „Kalevipoega”

üldistatumat universaalsust otsivalt

painava

sisemaa kõrbeline

ning

välja

abstraheerimisaste, eesti etnograafili-

sit ja Arthur Streetonit, eriti aga Rus-

üksilduse sürrealistlikku

Eesti

1985. aastal anti

albumina

inspireeritud

teemast

kunstnikest nautis ta maastikumaali

sell

võimsad abst-

kõrval lõi kunstnik samast

sarjade

sealne loodus

eepilisi klassikuid

jooksul

joonistuste sarjad,

laulude kaupa
uue

maastikuvormid. Ka Austraalia

suuri

neist

taidelises

Jaapani

mõtteviisi ja kunsti vastu.
Gunnar Neemet võlus

eelkõige

mütoloogiline sügav

vipoja” tõlgendused.

sügav

on tuntav

teda

on

kunstiloos ühed mahukaimad „Kale-

kõneka

joone ja

–

aastakümnete

ühe

esile

1960. aastatest alates valmisid

vägi.

elegantselt

tušijoonistustes –

lakoonilistes

tõuseb

peatükina

loomingus

sõnul

köitnud eepose

otsekui väiksed intiimsed visuaalsed

loomismüüte.

temaatika, kus kunst-

„ Kalevipoja”

lisaks

ekspressiivset sütt,

sulge ja pintslit

Gunnar Neeme

kergusega

töödes nii

oma

ning

Monumentaalse

Austraalia mandril.

nii
aga

osas

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

NAUDI SOOJA SÜGIST
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Sügisene päevaspaa
Herbaalaromaatne

vann

Ravihooldus Saaremaise

Payot

näohoolitsus

-

sära

superviljadega

Spaa ja

saunade kasutus

Maitsvad õnnehormooni

(tavahind
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min

mudamähisega

hooldus

Paketi hind ühele: 64
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w
60 min

ja energiat andev

20

min

kogu päeva

vältel

tekitavad trühvlid
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www.arensburg.ee

