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„Tarkus tarviline vara“

Toimetuse veerg
Meie ajakirja järjekordne, XIX väljaanne on pühendatud eestlaste kultuuripärandile.
Mullu, 2013. aastal toimus Eestis arvukaid üritusi, konverentse ja mõttevahetusi teemal „Pärijata pole pärandit, pärandita pole pärijat“. Loomulikult on
eestlaste kultuuripärandi pärijad ka kõik need eestlased, kes ei viibi kodumaal
või kel pole olnud võimalust teada saada, mis tähendus on meile kultuuripärandil. Loodetavasti täiendavad siinsed artiklid meie teadmisi sellest valdkonnast.
Kultuuripärand on eelnevate põlvkondade loodud ning minevikku tänapäevaga ühendavate vaimsete ja aineliste väärtuste kogum. Elujõuline on vaid
see rahvas, kes tahab ja suudab säilitada oma materiaalset ja vaimset kultuuripärandit.
Tähtsaim osa sellest on meie eesti emakeel ja selle kasutamine kõikides
eluvaldkondades. Sellest kõneldi 14. märtsil toimunud Välis-Eesti Ühingu ja
Okupatsioonide Muuseumi ühisel emakeelepäeva seminaril. Tõdeti, et eesti
keel on eestlaste suurim vara, olles kujundanud meie mõtteviisi, mis on eestlaste ühine vaimne kultuuripärand ja eestluse alustala. Selles keeles on loodud
meie kirjasõna, selles keeles õpime ja õpetame. Ligi sajand on eestlastel omakeelne kõrgharidus, mis on meie rahvaarvu juures erakordne saavutus.
Eestlased hindavad kõrgelt ka esivanemate loodud ainelist pärandit. Selleks
on näiteks iidsed kivikalmud, rehielamud, kultuurimälestised linnades ja rajatised asumites, põlispõllud, samuti ka niisugused oskused nagu kangakudumine, leivaküpsetamine ja meresõit. Arheoloogid on tuvastanud, et vanimad haritud maalapid pärinevad meil 6. ja 7. sajandist. Loodus on meile pärandanud
maailmas liigirikkaimad puisniidud. Meie kohus on kõike seda hoida.
Rahvusvahelist tunnustust ja imetlust on leidnud UNESCO kultuuripärandi
nimistusse kantud Tallinna vanalinn ja Struve kaar, millest kirjutab teadur
Tõnu Viik. Sama tunnustuse on pälvinud Läti Vabariigi pealinn Riia, mille
ajaloo ülevaade aitab mõista meie kultuuri ja vaimse kultuuripärandi sügavamaid juuri.
Religiooni, filosoofia ja kultuuri omavahelisi seoseid käsitleb selles väljaandes teoloog dr Jüri Raudsepp. Kultuuripärandi kollektiivsetele loojatele on
pühendatud Pille Kippari artikkel „Seltsielu ja ühiskondlik tegevus eestluse
kujundajatena“. Muret kultuuripärandi pärijate kahanemise üle väljendab Leili Utno artikkel „Rahvastiku rändevood suunamas Eesti arengut“. Köitev on
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akadeemik Anto Raukase artikkel „ Militaarpärand on Eesti kultuuripärandi
lahutamatu osa“.
Neid ja teisi mõtteid jagavad lugejatega ajakirja “Välis-Eesti“ tänavuse,
XIX väljaande autorid.
Loodame, et selle ajakirja 2014. a. digitaalversioon aitab saavutada kiiret ja
piirideta levikut ning viia autorite töö võimalikult enamate rahvuskaaslasteni
kogu maailmas, pakkuda sisukat eestikeelset teavet meie minevikust ja kultuuripärandist kõikjale, kus eestlasi elab ja tegutseb.
2014. a. “Välis Eesti“ järgmises väljaandes avaldame VII Välis-Eesti kongressi ettekannete kokkuvõtteid. Kongress toimub üldlaulupeo eel, 3. juulil
2014 Tallinnas Rahvusraamatukogu ruumes ja peateemaks on “Eesti riik ja
selle julgeolek muutuvas maailmas“. Kongressi sümpoosionil toimub mõttevahetus selle üle, mis eestlasi ühendab ja vaimult tugevaks teeb.
Ajakirja toimetus ootab lugejatelt ülalmainitud teemadel kaastöid e-posti
aadressil: leiliutno@valiseesti.org
Lugupidamisega,
ajakirja “Välis-Eesti“ toimetus
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Tallinna vanalinn kui osa maailma
kultuuripärandist
Lauri Suurmaa, Välis-Eesti Ühing
Meie kõigi üldtuntuim vara on läbi aegade olnud Tallinna vanalinn. Sealne arhitektuuri- ja kultuuripärand on üks unikaalsemaid Põhja-Euroopas ning
kuulub 1997. aastast UNESCO maailmapärandi nimekirja.
Tallinna vanalinn on terviklik ja hästi säilinud keskaegne Põhja-Euroopa
kaubalinn Läänemere kaldal. Linn kujunes välja Hansa Liidu õitseajal 13.–16.
sajandil ja oli selle suure kaubandusorganisatsiooni oluline keskus.
Vanalinnale annavad erakordse ülemaailmse kultuurilise tähenduse rikkalik arheoloogiline pärand, hästi säilinud ajalooline hoonestus ja tänavavõrk,
suures osas alles jäänud kindlustused ja traditsiooniline kasutamine elava
keskkonnana. Kõrgel paeklindil paiknev ülalinn ja selle jalamil laiuv arvukate
kirikutornidega all-linn moodustavad muljetavaldava silueti, mis paistab kaugele nii merel kui ka maal.
Ülalinn Toompea, kus asuvad loss ja toomkirik, on alati olnud riigivõimu
keskus. All-linnas on väga hästi säilinud keskaegne tänavavõrk ning praegugi
kannavad kitsad ja käänulised tänavad keskajal saadud nime. Alles on palju
uhkeid avalikke või linnakodanikele kuulunud ehitisi, nagu linnamüür, raekoda, apteek, kirikud, kloostrid, kaupmeeste ja käsitööliste gildihooned ning
kaupmeeste elumajad. Kinnistute piirid pole 13.–14. sajandist saadik kuigivõrd muutunud.
Tallinna vanalinna erakordne ülemaailmne väärtus väljendub selles, et
tegu on väljapaistva, tähelepanuväärselt tervikliku ja hästi säilinud keskaegse Põhja-Euroopa kaubalinnaga, millel on tänapäevalgi tollasele majanduslikule ja sotsiaalsele kogukonnale iseloomulikud tunnused.
Muinsuskaitsest
Tallinn oli 19. sajandi keskpaigani säilitanud, võrreldes paljude teiste Euroopa linnadega, suhteliselt keskaegse ilme, püsinud sellisena nagu ta hansaaegadest oli jäänud. Selle oli tinginud tema tagasihoidlikum jõukus varasel
uusajal (17.–19. sajandil).
Tallinna kustutamine 1857. aastal Venemaa kindluslinnade nimekirjast avas
tee ajale jalgu jäänud kaitserajatiste – bastionide, linnamüüri ja selle tornide –
lammutamisele. See, et tsaariaegne munitsipaalvõim rahuajal suure osa keskaegsest linnamüürist maha lõhkus, näib praegu põhjendamatu barbaarsusena
– olgugi et tegevus toimus progressi ja moderniseerimise nimel ning nende
3

aegade pärandiks jäid meile Kadriorg ja Rotermanni kvartal. Harju värav ning
Väike-Karja ja Müürivahe nurgal asunud Kuraditorn lõhuti lõplikult maha alles 1880-ndatel ning Viru värava eesväravatornidki pääsesid üsna napilt.
Sõjaeelse Eesti Vabariigi ajal toimus vanalinnas mitmeid uusarendusi, näiteks „pilvelõhkujad“ Pikas tänavas, Jegorovi maja Raekoja platsil, Viru tn 11
keskaegse elamu lammutamine ja asendamine moodsa ehitisega jpt.
Lausa eksistentsiaalseks muutus vanalinna ähvardav oht aga alles Teise maailmasõja järel, kui mitmed taastamiskõlblikud varemed rahumeeli hävitati.
1950-ndatel lajatati linnasüdamesse kino „Sõprus“, mille pseudoklassitsistlikud
sambad ja hooneesine väljak pidid demonstreerima uute aegade suurejoonelisust. Taastati küll Niguliste kiriku müürid ja torn ning raekoja torn, ent teadlaste
ja võimumeeste seas liikus vanalinna saatuse kohta igasuguseid „huvitavaid“
mõtteid kuni magistraaltee läbitõmbamiseni Viru väljakult Balti jaamani. Hulk
kultuuritegelasi, eelkõige Rein Zobel ja Helmi Üprus, astus muinsusväärtuste
kaitseks välja.
Lobitööga saavutati ENSV Ministrite Nõukogu 1966. aasta määrus, mis
kuulutas Tallinna vanalinna kaitsealaks. (Professor Krista Kodrese hinnangul
oli Eestis tegemist ühe mittenõukoguliku kultuuristrateegiaga.) Määrus eelistas peamiselt vanalinna keskaegset kihistust – vanalinna hoonestustiheduse
vähendamiseks nähti ette hilisemate, tollal väärtusetuks hinnatud ehitiste lammutamist. Üldreeglina keelas see määrus uusehitiste püstitamise ning juurdeja pealeehitused. Keelu ajendiks olid ilmselgelt senised ajaloolist struktuuri
eiranud hooned. Selliselt sõnastatud keeld kehtis kuni omariiklusaegse esimese, 1995. aasta põhimääruseni, mis senise keelu asemel rõhutas ajalooliselt välja kujunenud linnaehitusliku struktuuri, tänavavõrgu, stiililis-ajastulise
mitmekesisuse, hoonestuse üldise ja kohaliku mastaabi, perspektiivvaadete,
silueti, katusemaastiku jm vanalinnale iseloomuliku järgimist ehitiste püstitamisel ning peale- ja juurdeehitamisel. Seaduse järgi on võimalik uusehitisi
vanalinna püstitada vaid sõjas hävinud hoonete asemele.
Esimese ametliku dokumendini, millega fikseeriti, et Tallinna ainuomase,
kuid Teises maailmasõjas hävinud ajaloolise linnaruumi taastamine on nõutav
ja põhjendatud, jõuti 2001. aastal, mil Muinsuskaitseinspektsiooni ja Tallinna
Kultuuriväärtuste Ameti ühiskäskkirjaga määrati ametlikuks juhendmaterjaliks arhitektuurimälestiste ekspertnõukogus heaks kiidetud „Tallinna vanalinna muinsuskaitseala uushoonestamise põhimõtted“.
1980. a. peeti Tallinnas Moskva olümpiamängude purjeregatti, mille puhuks
vanalinna hoolega vuntsiti. Selleks saabusid kohale Poola restauraatorid, kes
hakkasid üksikuid objekte korrastama.
1982. a. esmakordselt toimunud vanalinnapäevad muutusid ärkamisaastatel
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oluliseks kultuurisündmuseks. 1986. a. asutati Tiina Mägi eestvõttel „Kodulinna
maja“. „Kodulinna“- liikumise 21 aasta jooksul on Tiina Mägi juurde tee leidnud
umbkaudu kümme tuhat töökat kodulinnahuvilist. „Kodulinna“ laste hulgas on
üks endine peaminister, mitmed kunstnikud, ärimehed, ajakirjanikud, ajaloolased jm erialade esindajad, kelle tegemisi ühendab see, et nad on isiksused.
Ent uue iseseisvusaja saabudes nägi Tallinna vanalinn välja piinlikult räämas ja paljud hooned olid hooletu peremehe või peremehetuse tõttu lausa hävingu äärel.
Vanalinn kui elukeskkond ning kultuuri- ja turismiobjekt
Loomulikult pole vanalinn ainult ehituskehand (hooned, tänavad jne), vaid
ka huvitav loodusobjekt – selle reljeefne omapära mängib erilise õhkkonna
loomisel olulist rolli. Vanalinna kujundavad seal elavad ja töötavad ning seda
uudistavad inimesed, nii kohalikud kui ka turistid kaugetelt maadelt. Samuti
riigiasutused, koolid, teatrid, muuseumid, lugematud vaba aja veetmise kohad. Lahutamatuks osaks vanalinnast on seal peetavad spetsiifilised üritused
ja melu vanalinnapäevadest kuni keskajahõnguliste restoranideni ning röstitud mandlite müümiseni tänavanurgal.
Praeguseks on aga mõningad nähtused jõudnud vanalinnas lausa äärmusteni – erakordselt suure osakaalu moodustavad näiteks restoranid ja küsitavat
maitset esindavad suveniiripoed, siit on kadunud n-ö tavalised poed. Turismi
tippaegadel pole tänavail eesti keelt peaaegu üldse kuulda. See kõik tekitab nii
kohalikes kui ka külalistes sageli vastakaid tundeid.
Eesti taasiseseisvumine tõi vanalinna hotellid, striptiisibaarid, ööklubid,
välikohvikud ja välisinvestorid. Järjest on suurenenud turismärindus oma
positiivsete ja negatiivsete külgedega. Toidupoode ja vabaajakeskusi hakkas
jääma aina vähemaks. Suur-Karja tänav on nüüd tuntud kui „Bermuda kolmnurk“, kust reede- ja laupäevaõhtuti ning öösiti on ebaturvaline läbi jalutada
ja mis on liiglärmakas veel kohale jäänud elanike jaoks.
„Kodulinna maja“ legendaarne perenaine Tiina Mägi kurtis ühes 2011. aasta
intervjuus, et vanalinn tühjeneb elanikest, siin tegutsevate äride valik on aga
samas suhteliselt ühekülgne. Ta tõdes, et vanalinn on väga erinevatest piirkondadest koosnev kooslus ühel väikesel territooriumil ning sellest ei saagi
rääkida kui tervikust. „Ta on targalt ehitatud – täpselt ette nähtud, kus elati,
kus töötati, kus valitseti. See säilinud struktuur on meie uhkus. Praegu kahjuks
neid vanu reegleid eriti ei arvestata. Vanalinn ei ole ehitatud mitte ühiskondlikuks territooriumiks, vaid kauplemiseks, töötamiseks, lõbutsemiseks ja elamiseks. Igal majal oli ette nähtud, missuguses osas mida tehti.“
Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti peaspetsialist Kais Matteus julgustab aga
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eestlasi rohkem vanalinna avastama, sest suvelgi leidub siin kohti, kus turistidevool kohalikku kaasa ei vii.„Vanalinna munakividega kaetud tänavail kõndides tekib nii mõnelgi meist aeg-ajalt küsimus, kes on neis iidsetes majades
kunagi elanud, millised nägid välja nende toad, milliseid esemeid nad armsaks
pidasid ja kas neid asju siiani kusagil näha saaks.“
UNESCO maailmapärandi nimekirja kantud vanalinna linnasüdame terviklikkuse ja hõngu säilitamine on suur vastutus. „Tuntakse muret, et eestlastel
pole enam sageli vanalinna üldse asja, et see on jäetud turistidele. Samuti on
siinsetes kohvikutes ja restoranides krõbedad hinnad, vaateakendelt torkavad
silma merevaik ja matrjoškad. Öeldakse isegi, et vanalinn on suhteliselt igav.
Et kui sa just ei lähe teatrisse, kontserdile või näitusele, siis mis toimub vanalinnas? Toompeal ei olevat enam midagi teha,“ tõdes Tiina Mägi.
Vanalinn on aga endiselt täis väärtuslikke paiku, kuhu enamik meist ei ole
veel sattunud ja mis peidavad endas fantastilisi interjööre, seina- ja laemaalinguid ning muudki ajalooliselt esteetilist. Samuti on siin lugematud põnevad hoovid. Avastamisrõõmu on siin alati, ka kõige põlisema tallinlase jaoks.
Harivad on ekskursioonid, mida tallinlastele igal suvel rohkelt korraldatakse.
Legendaarsed on olnud ka nn kummitusekskursioonid ajaloolase Mart Laari
ja Tallinna heeroldina üles astuva kunstiajaloolase Jüri Kuuskemaa juhtimisel.
Jüri Kuuskemaa, kes on Tallinna vanalinnaga sümbioosis juba aastakümneid,.on koostanud ka eesti- ja ingliskeelseid klaastahvleid, mis on paigaldatud silmapaistvamatele hoonetele lühiandmetega nende ajaloo kohta. Ta on ka
internetilehel 3d.tallinn.ee vanalinna tutvustavate virtuaalsete ekskursioonitekstide autor.
Käesoleva artikli kirjutaja tõdeb, et lisaks turistidele teavad ka paljud kohalikud elanikud, eriti Tallinnasse mujalt tulnud ja noorem rahvas Tallinna
vanalinnast ja selle ajaloost kohati ikka päris vähe. Kasvõi seda, millal ehitati
raekoda. Põnevad on ka vanalinnaga seotud lugematud legendid, millest mõnda võiksid kõik teada.
2010. aastal asutatud MTÜ Vanalinna Selts ühendab vanalinna elanikke,
kes on võtnud oma südameasjaks edendada vanalinnaelanike omavahelist
suhtlemist, seista ühiste huvide eest, väärtustada vanalinna kui ainulaadset
ja mitmepalgelist elukeskkonda, kaasa aidata vanalinna elamisväärsemaks
muutmisele. Korraldatakse ekskursioone ja loengusarju, kuhu huvilisi tuleb
ka väljastpoolt vanalinna.
Tallinnas pikemalt peatunud noor ajakirjanik Sarah Jana Portner kirjutab, et nii
terviklikult säilinud vana linnasüdant nagu Tallinnas näiteks Saksamaalt ei leia.
„Teil on vanalinnas peaaegu kõik keskaegsed hooned alles.” Talle meeldisid ka
näiteks vanad pärnad Niguliste kiriku juures. „Õhtuti ronin Toompeale. Mulle
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meeldib seal uidata, kui turistid on lahkunud, sest seal on eriline õhkkond. Mulle
meeldib vanalinna sillutis. Just need ehtsad munakivid, mis mõnel tänaval veel
alles, mitte aga tahutud kiviparkett, mida Saksamaa linnadest leida võib.“
Jüri Kuuskemaa on tõdenud ühes intervjuus, et kuna meil on olnud maaisandaid eri riikidest, leidub tänavapildis Taani, Saksa, Rootsi ja Vene mõjusid, sarnasust Põhja-Saksa hansalinnadega ja Madalmaade barokiga. Mõju on
avaldanud sajanditagune Riia juugend ning Soome kaudu tulnud Põhjamaade
modern. „Kõige laenulise kõrval on Tallinna gootikal ilmselgelt oma aura,
mida ei saa segi ajada Lüübeki, Amsterdami, Peterburi, Riia ega Helsingiga.
Meie paekivigootikale on omane range, askeetlik lihtsus, endassesuletus ja
lausa kükloopiline toekus, mis ei armasta sümmeetriat. Lihtsatele, kaunistusvaestele vormidele on omane kõrgussepürgivus, mis annab ka ilmalikele hoonetele sakraalsuse. Selle ürgse gootika mitmesugused osalised moderniseeringud hilisemates ehitusstiilides on samuti omapärased, tallinlikud. Ehitusalal
andsid juba keskajal tooni eestlased. Enamus kiviraiduritest, kes toona täitsid
ka arhitektide ülesandeid, olid eestlased. Niisamuti puusepad. Veidi naiivselt
tahutud ornamentide ja figuuride puhul keskaegsetel hoonetel võib koguni
rääkida keskaegsest linlikust eesti rahvakunstist, kuna meie kiviraidurid polnud saanud klassikalist skulptuuriharidust. Me võime olla uhked niihästi linna
rahvusvahelise euroopluse kui ka eestlaste panuse üle.”
Tallinn on vana ja väärtusliku hoidmiseks viimastel aastatel palju ära teinud.
Publikule on avatud linnamüüri kuuluv Neitsitorn. Harjumäe alused bastionikäigud 17. sajandist on muudetud vahvaks muuseumiks, mis kuulub Tallinna Linnamuuseumi juurde. Vabaduse väljak on ümber ehitatud tõeliseks riigi
esindusväljakuks. Põhjaliku uuenduskuuri on läbinud Pikas tänavas paiknev
Eesti Ajaloomuuseumi hoone ja selles olev püsiekspositsioon. Korrastatud on
Harju tänava sillutis ning väljak „Sõpruse“ kino ees.
Need on vaid mõningad positiivsed näited viimasest kümnest aastast.
Järgmistest suurematest töödest on plaanis näiteks Viru tänava sillutis, et
inimestel oleks seal meeldiv ja mugav jalutada ilma et peaks kartma jalga kuskile katkise või konarliku sillutise tõttu valusasti ära lüüa. Käesolevaks ajaks
on enamik linna hooneid renoveeritud, tõsises seisundis ehitisi on vanalinna
jäänud üksikud. Linnaväljakute tähtsuse suurendamiseks on paigaldatud pinke ning digitaalseid ja graafilisi infotahvleid. Kõige silmanähtavam muudatus,
mida tulevik Tallinna vanalinnale toob, on Skoone bastioni ja selle ümbruse
ilme muutumine.
Positiivse nähtusena kavatseb Tallinn ebasümpaatsed ärid vanalinnast õrnalt välja puksida, soodustades samal ajal kohvikute, raamatupoodide ja loomemajanduslike ettevõtete tegevust. Lisaks on märgitud, et kolmandik kogu
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Eesti teatrikülastusi ja umbes sama suur osa muuseumikülastustest tehakse
Tallinna vanalinnas ja selle piiril.
2012. aastal tähistati UNESCO maailmapärandi kaitse konventsiooni 40.
aastapäeva, mis keskendus maailmapärandile ja kohalikele kogukondadele.
Sel puhul peetud konverentsil ja järgnenud vestlusringis otsiti vastuseid järgmistele küsimustele:
Oleme harjunud rääkima vanalinnast kui kultuuripärandist ja hindamatust
väärtusest, aga milliseks peavad selle paiga väärtusi eriilmelised kogukonnad, kes vanalinnas tegutsevad ning tunnetavad sellega ühtekuuluvust? Inimesi liidab kogukondadeks ühtsustunne. Tulgu see siis sarnasest elupaigast,
tõekspidamistest, väärtustest, ametist, hobidest või muust. Kuidas me kõik
saaksime vanalinnas mõnusa ja elava keskkonna tekitamisele kaasa aidata?
Milline peaks elukeskkond ja linnaruum olema, et me tahaksime vanalinnas
olla ning siia ikka ja jälle tulla? Olgu siis kohaliku elaniku, pealinlase, eestimaalase või maailmakodanikuna. Kas, kes ja kuidas peaks ärgitama inimesi
panustama kultuuripärandi hoidmisse ja väärtustamisse?
Pommitusaukude kõrvaldamisest
Üks suuremaid ja varjamatumaid nõukogude ajast vabasse Eestisse üle kandunud muinsuskaitseprobleeme on kogu okupatsiooniaja püsinud pommitamisjärgsed tühimikud, millest osa on tänaseks eri moel täis ehitatud, aga osa
(Harju tänav) endiselt hoonestamata.
Põhiküsimus: kas täita hoonestusse tekitatud tühimikud koopiatega või millegi täiesti uuega?
Lilian Hansari teooria järgi moodustub linnaehituslik tervik ehk muinsuskaitseala planeeringulistest ja arhitektuursetest põhikomponentidest. Seega
võiks pommitamisjärgseid tühimikke käsitada lakuunidena, mis tuleks vastavalt vanalinnade muinsuskaitsealade konserveerimis- ja restaureerimisteadlase Cesare Brandi (1906–1988) õpetusele täita kaugelt vaadatuna tervikpilti
sulanduvate, lähedalt aga selgelt eristuvate moodsate mahtudega. Lakuuni
põhimõttel on Tallinna püstitatud Väike-Karja tänava lillepood, „Raeköök“
Dunkri tänavas ning De la Gardie kaubamaja Viru tänavas.
Aga Harju tänav üksi on ligi kakssada meetrit pikk, terves selles kvartalis
on taastamiseks vähemalt hektar maad – seda on keeruline täita lakuuni põhimõttel. Siin võiks eeskujuks võtta 21. sajandil Saksamaal Dresdenis alustatud
Neumarkti-nimelise ajaloolise linnaväljaku äärse hoonestuse taastamise, kus
umbes pooled hoonetest sisuliselt on kunagi samal kohal asunud, kuid sõjas
hävinenute koopiad, ülejäänud aga originaalmahtusid järgivad moodsad ehitised.
8

Kui rääkida veel Harju tänavast, siis selle taashoonestamine on takerdunud
väga erinevate seisukohtade kui ka pöördeliste aegade taha. Hiljaaegu jõuti
selle piirkonna korrastamiseni (haljasala, uisuväljak), mis ei välista tõenäoliselt siiski taashoonestamist tulevikus.
Tänu muinsuskaitsjatele on tühimikud vanalinnas paljudes kohtades püsima
jäänud, kuna senipakutud lahendusi pole aktsepteeritud. Ka hetkel ollakse seisukohal, et sinna pole praegu vaja mitte midagi ehitada. „Ent ei välistata seda,
et tuleb aeg, kui ideed ja mõistus on sellisel tasemel, et ka Harju tänava ehitus
on mõeldav, aga mitte praegu.“ (Tiina Mägi, 2011).
Vanalinna eri piirkondadel on olnud erinev väärtus nii muinsuskaitsjate kui
ka arhitektide silmis. Tallinna vanalinna kaitsetsooni kehtestamine 1966. aastal muutis aegamööda hoiakut, et väärtuslik on ainult see, mis on väga vana
ehk keskajast. Juba aastakümneid hinnatakse ka hilisemaid kihistusi. Muinsuskaitsjad on sõnastanud ülesande taastada ajalooline linnastruktuur, peatades ajaloo 1944. aasta 9. märtsi pommirünnaku eelsel.
Kunsti- ja arhitektuuriajaloolane Krista Kodres aga kuulub nende sekka, kes
leiavad, et vanalinna pole õige jätta meie aja arhitektuurita. Ta on toonud näiteid ka varasematest aegadest, kus gootilik hoone on kõrvuti renessanss- või
klassitsistliku ehitisega.
Eriliselt väärtuslikuks teeb tolle keskaegsest linnamüürist piiratud tillukese
maalapi asjaolu, et inimene on siin vähemasti kaheksa sajandit endale eluaset
ehitanud ja ümber ehitanud ning et hämmastavalt palju selle pika protsessi
jälgitavaid jälgi on imekombel säilinud tänavavõrgus, kinnistute liigenduses,
hoonete sees ja väljaspool neid.
„Tallinnas on kümneid ja kümneid ruutkilomeetreid, mis ootavad pikisilmi,
et neid väärtustaksid meie aja arhitektuurikihistused,” on öelnud Enn Soosaar
(2000).
Vanalinna arengukava 2014–2021
Osaliselt UNESCO nõudel on Tallinn saanud hakkama vanalinna arengukavaga aastateks 2014–2021. See töötati linna tellimusel välja Tuleviku-uuringute Instituudis. See on esimene selle linnajao probleeme põhjalikumalt
kaardistav dokument, kus märgitakse, et vanalinlaste endi elukvaliteet on seoses turismi pealetungiga halvenenud. Arengukava ei piirdu aga kitsaskohtade
käsitlemisega ja pakub lahendusi, millest mõned kõlavad üsna julgelt, soovi
korral aga teostatavalt.
Kava keskne ja läbiv eesmärk on vanalinna väärtuste säilitamine ja kultuuripärandi edasiandmine tulevastele põlvedele. Eesmärk on tagada Tallinna vanalinna kui maailmapärandi paiga erakordse ülemaailmse väärtuse mõistmine,
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kaitse ja säilitamine. Selleks on detailselt esile toodud vanalinna olulisemad
kultuuriväärtuslikud komponendid ning antud hinnang nende autentsusele ja
terviklikkusele. Arengukavas on analüüsitud vanalinna väärtuse kaitseks rakendatavaid õiguslikke, majanduslikke ja administratiivseid vahendeid ning nende
täiendamise vajadust. Lisaks on valdkonniti käsitletud võimalikke ohte mälestiste säilimisele, aga ka eesmärke ja tegevust vanalinna unikaalsuse hoidmisel.
Tallinna ajaloolise linnasüdamena on vanalinn meieni jõudnud kui unikaal
ne kooslus mineviku materiaalsest ja vaimsest pärandist. Ehedal kujul säilinud ehituspärandi kõrval seisneb vanalinna oluline väärtus tema toimimises
elava keskkonnana. Kui muinsuskaitsenõudeid materiaalse keskkonna hoidmisel võib pidada suhteliselt püsivateks, siis jätkuvas muutumises on elava
keskkonna vajadused. Seetõttu on vanalinna arengukavas tähelepanu pööratud vanalinnas elava kogukonna hoidmisele nimg tasakaalu saavutamisele
elu-, ettevõtlus-, töö- ja külastuskeskkonna vahel.
Võrreldes vanalinna eelmise arengukavaga on siinmainitud kavandis tehtud
mitmeid olulisi ülesehituslikke ja sisulisi muudatusi, mis on osutunud võimalikuks seetõttu, et täpsemini on sõnastatud, milles seisneb vanalinna ülemaailmne väärtus, aga ka tänu UNESCO maailmapärandi keskuse osutatud
nõuannetele ja tehnilisele toele ning kohaliku kogukonna aktiivsele osavõtule
arengukava koostamisest.
Arhitektuuriteadlane professor Mart Kalm aga on rõhutanud (artikkel „Tallinna vanalinn – turistikoppel või maailmapärand?“), et selles dokumendis
pole midagi valesti, ent ümmargusest jutust ei kooru aga vanalinna põhilised
probleemid. „Arengukava ei räägi sellest, et viimased paarkümmend aastat
on vanalinna turismiga röövmajandatud ja mälestisi ohjeldamatult ülekoormatud. Vanalinnast on saanud teemapark ja turistide geto, mis on ülejäänud
linnast irdunud. Vanalinn on õõnsalt täis hotelle ja toitlustusasutusi, kus sageli
on hinnad, arvestades pakutava madalat kvaliteeti, põhjendamatult kõrged.
Eesti inimesel on vanalinna vähe asja. Ometi ei tule turist Tallinna selleks, et
igal tänavanurgal ainult endasuguseid kohata, ta tahab siin olla eesti elu keskel. Kui me aga viimasedki ministeeriumid vanalinnast välja viime, siis kuidas saab turist vaadata lõunapausil eesti ametnikku, mõttes hinnata, kas karv
läigib või mitte? Ametiasutuste mälestistest väljakolimine säästlikumatesse
klaaskastidesse põllu peale ei ole riiklik muinsuskaitsepoliitika. Ehkki riik on
võtnud oma kaitse alla üle 6000 arhitektuurimälestise, läheb tal meelest, et
nende hea käekäik peab kuuluma tema poliitiliste otsuste hulka.
Vanalinn elukeskkonnana ei kannata kriitikat. Siin puudub elamiseks elementaarne infrastruktuur, nädalalõputi ei lase kõrtsid magada. Vanalinnas
viljelevad tematiseeritud elamist praegu peamiselt jõukurid ja välismaalased,
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samas pole siin ühtegi lihakarni, kus lasta endale lambakarreed lõigata. Ilma
selliste teenusteta ei tasu tematiseeritud elamine ära.
Kuidas tuua tavaline inimene tagasi vanalinna? Harju tänava kruntide linnale
tagasi ostmisest võiks ju kasugi olla, kui need nüüd ülakorrustel munitsipaalkorteritega hoonestada, sest ala tühjana hoidmine on nii muinsuskaitselisest kui linnaehituslikust aspektist jäme viga. Kindlasti aitaks mitmekesistamine vanalinna
elanikkonna sotsiaalset struktuuri sidustada.
Vanalinn on praegu liiga olu- (ja onupoja)poliitiliste linnaisade ja muinsuskaitsjate klanni hallata. Jupi kaupa detailplaneeringute asemel tahaks ikka väga
näha arhitektide professionaalseid linnaehituslikke visioone sellest, kuidas
muinsuspaise uuesti Tallinnaga siduda. Maailmapärandi hulka kuulumine seab
lati kõrgemale, kui seda Eestis seni on tajutud.”
Akadeemik Mart Kalm rõhutab ka seda, et puudub vanalinna kui maailmapärandi hoolekogu, kus on haridusprogrammid. Nõukogude ajal, kui muinsuskaitseala loodi ja sajad noored „Kodulinnas“ käisid, hooliti vanalinnast palju
sisulisemalt.
Tallinna vanalinn on keeruline maailmapärandi paik, kus kultuuripärand on
ühel ja samal ajal nii tänapäevase elukeskkonna kui ka rahvusvahelise tähtsusega pärandipaiga rollis. Seepärast käsitleb arengukava nii pärandikaitse
nõudeid kui ka kohaliku kogukonna vajadusi. Kava ülesanded on järgmised:

-

Määratleda eri osapoolte ülesanded vanalinna kaitsmisel ja
säästval arendamisel.
Tutvustada kohalikule kogukonnale ja külastajaile vanalinna
unikaalseid väärtusi ning nende hoidmise võimalusi.
Tuua välja vanalinna kui maailmapärandi paika ähvardavad
ohud ja nende ärahoidmise viisid.
Parandada vanalinna elukeskkonda.
Suurendada vanalinna tuntust ja kasutamist hariduslikel ning
teaduslikel eesmärkidel.

Tallinna vanalinna visioon 2021
UNESCO maailmapärandi nimekirja kuuluv Tallinna vanalinn on ajaloolist
ja kultuurilist järjepidevust kandev terviklik ja kvaliteetne elu-, töö- ja külastuskeskkond, kus hoitakse au sees vanalinna erakordset ülemaailmset väärtust
ning tagatakse selle säilimine tulevastele põlvedele.
Tallinna vanalinna kaitse korraldus lähtub ajaloolise autentsuse ja terviklikkuse säilitamisest. Vanalinna juhtimine põhineb väärtustel, mis austavad
eelnenud põlvkondade loodut, kannavad edasi kultuuritraditsioone ning toetavad kohaliku kogukonna osalust kultuuripärandi hoidmisel ja elukeskkon11

na kujundamisel. Vanalinn kui Tallinna linnasüda on füüsiliselt ja visuaalselt
hästi lõimitud oma naabruskonnaga ning pakub kvaliteetset, kestlikku ja inimsõbralikku linnakeskkonda elamiseks, töötamiseks ja vaba aja sisukaks veetmiseks. Visiooni viiakse ellu laiapõhjalises koostöös, kuhu on kaasatud eri
huvirühmad nii kohalikul kui ka riigi ja rahvusvahelisel tasandil.
Kokkuvõttes võib tõdeda, et Tallinna vanalinn on endiselt Eesti üks kõige
olulisimaid kultuuri- ja turismiobjekte, mida on taasiseseisvumisega saatnud
teatud ümbersünnivalud, ent probleemideringiga tegeldakse jõudumööda ning
unikaalne kaunis vanalinn muutub aasta-aastalt nii väliselt kui ka keskkonnana aina paremaks.
Tallinna vanalinn on rikkalik ajaloomälestiste, kultuuriobjektide ja -sündmuste poolest, pakkudes suurt elamust nii kohalikele kui ka välismaistele külalistele, olles igati väärt kandma nimetust – maailma kultuuripärand.
Lugemist:
Jüri Kuuskemaa: Vanalinn ei tohi muutuda kohalike elaniketa jäänud turistilõksuks
Roheline Pealinn (2013) 27. sept., lk. 4-5
Vestlus kunstiajaloolase Jüri Kuuskemaaga.
Tuttav ja tundmatu vanalinn / Liis Auväärt
Eesti Naine, ISSN 1406-0477. (2012) juuni lk. 52-54 : ill.
Koos Tallinna kultuuriväärtuste ameti peaspetsialisti Kais Matteusega Tallinna vanalinna avastamas.
Et vanalinn jääks vanaks linnaks / Enn Soosaar
Esseed ja artiklid 2000–2009 ; Nuripidine aastasada: ajast, isast ja teistest / Enn Soosaar. Tallinn, 2012, lk. 31-32
Tallinna vanalinn on punaseim paik, mida rännates olen näinud! / Sarah Jana
Portner; intervjueerinud Maarja-Liis Arujärv, Oliver Õunmaa
Pealinn (2011) 26. sept., lk. 8
Tallinna iidne vanalinn püüab veel kord keerata uue lehe / Kaarel Kressa
Eesti Päevaleht (2009) 30. mai, lk. 11-13
Internetti kerkib kolmemõõtmeline vanalinn / Erik Müürsepp, Merilin Kruuse
Eesti Päevaleht (2009) 23. nov., lk. 1, 1
Tallinna vanalinn - turistikoppel või maailmapärand? / Mart Kalm
Postimees (2008) 21. juuli, lk. 11
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Kellele kuulub Tallinna vanalinn? / Jaan Tamm
Postimees (2007) 17. okt., lk. 16
Tallinna vanalinn - 40 aastat muinsuskaitseala, 10 aastat UNESCO maailmapärandis / Jaan Tamm
Muinsuskaitse aastaraamat 2006. Tallinn, 2007. Lk. 106-107: ill.
Konverentsist “Tallinna vanalinna kaitseala 45 ja Helmi Üprus 100” / Jaan Tamm
Muinsuskaitse aastaraamat 2011. Tallinn, 2012. Lk. 111
Vaidlustest Tallinna vanalinna üle / Riin Alatalu
Akadeemia, ISSN 0235-7771. (2012) ak. 24, nr. 8, lk. 1366-1384
Tallinna vanalinna arengu näitel avalikkuse, arhitektide, linnaplaneerijate ja muinsuskaitsjate rollist ja vastutusest pärandi kaitsel.

STRUVE KAAR
Tõnu Viik, Tartu Observatoorium
1. Põgenik Altonast
1808. aasta augustis saabus Tartusse noormees Altonast – Friedrich Georg Wilhelm
Struve, kes põgenes Napoleoni väkke värbajate eest. Tal polnud küll veel küpsustunnistustki – ainult väga hea soovitus Christianeumi gümnaasiumist, kuid sellest piisas,
et noormees immatrikuleeriti Tartu ülikooli
filoloogiat õppima. Wilhelm polnud jõukast
perest pärit, ja nii pidi ta enda ülalpidamiseks tööd leidma. Seda leidus krahv
Bergi peres, kus tema ülesandeks sai krahvi poegi kasvatada – talvel Tartus
ja suvel Sangastes. See võttis muidugi oma aja, kuid samas andis suurepärase
kõrgseltskondliku lihvi, mis talle hiljem suureks kasuks tuli. Filoloogia õppimine läks nii hästi, et juba 1810. aasta lõpul oli ta täitnud kõik nõudmised
teaduskraadi saamiseks, ning pööras nüüd kogu oma tähelepanu teda ammu
huvitanud matemaatikale, füüsikale ja astronoomiale, sest filoloogiat sai õpitud vaid isa soovitusel. Ta oli sõbrunenud rektor Friedrich Georg Parroti poja
Fritzuga, ja rektor, nähes Wilhelmi huvi täppisteaduste vastu, muretses talle
stipendiumi, mis vabastas Wilhelmi krahvipoegade õpetamise kohustusest.
30. oktoobril 1813 anti Wilhelmile nii magistri- kui ka doktorikraad töö
eest, mis käsitles Tartu tähetorni koordinaatide määramist, ja kuu aega hiljem
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nimetati ta Tartu ülikooli erakorraliseks astronoomiaprofessoriks. Astronoomia köitis Wilhelmit väga, kuid mitte ainult astronoomia, vaid ka geodeesia. Tõsi
ta ju on, et ega need teadused tollal nii rangelt eraldatud polnud ja paljud astronoomid tegelesid ka geodeesiaga.
Geodeesia oli Wilhelmi meeles mõlkunud juba Sangaste-päevil. Olles ostnud omateenitud raha eest sekstandi, harjutas ta Sangaste ümbruses maamõõtmist ja jäi kohe vahele Vene armee patrullile, kes pidas teda Prantsuse spiooniks. Tegu oli ju 1812. aastaga ja hirm spioonide ees isegi arusaadav. Wilhelm
viidi asjaklaarimiseks Pärnusse, kust ta alles kolm päeva hiljem tulema sai,
olles kole pahane kaotsiläinud aja pärast.
2. Liivimaa mõõdistamine
Geodeesiaga tegelemine andis Wilhelmile suurepärase võimaluse eneseteostuseks, sest 1816. aastal soovis Liivimaa Üldkasulik ja Ökonoomiline
Sotsieteet koostada täpse Liivimaa kaardi ja pöördus Tartu ülikooli poole
sooviga teha selleks vajalikud mõõtmised. Jällegi oli heategija Parrot sotsieteedi sekretärina see mees, kes kallutas ülikooli nõukogu usaldama selle töö
Wilhelmile. Nõukogu tegi seda klausliga, et selleks tööks tohib kasutada vaid
õppetööst vaba aega suvel.
Wilhelm otsustas kasutada triangulatsioonimeetodit. Mida see endast kujutab? Meetod ise töötati välja juba 17. sajandil Hollandis ja selle idee on lihtne. Kui näiteks tahame mõõta kahe teineteisest mitmesaja kilomeetri kaugusel
asuva punkti A ja B vahelist kaugust, siis ehitame (tinglikult muidugi) nende
punktide vahele üksteist puutuvate kolmnurkade jada. Maastikul on siis kolmnurkade tippudeks näiteks kõrgemad ehitised (kirikutornid jms) või ehitatakse
küngaste otsa puust tornid -- vanasti oli neid üle Eestimaa palju, nüüd pole
vist enam ühtegi. Seejärel mõõdetakse punkti A juures asuva kolmnurga ühe
külje pikkus, kasutades väga täpseid mõõdulatte. Edasi mõõdetakse selle külje ehk baasjoone juures olevad nurgad, kasutades selleks teodoliiti, kusjuures
kõik mõõtmised tehakse juveliiritäpsusega. Siis võetakse appi trigonomeetriast hästi tuntud kolmnurga kohta käiv siinuslause ning rehkendatakse välja kolmnurga kaks ülejäänud küljepikkust ja tipunurk. Seejärel võetakse ette
järgmine kolmnurk jne, kuni jõuame punkti B. Nüüd on juba lihtne arvutada
ka A ja B vaheline kaugus. Kui nende vaheline kaugus on suur, siis tuleb vahepeal arvutuste kontrollimiseks mõõta mõõdulattidega veel mõne kolmnurga
küljepikkus, sest triangulatsioonimeetodi halvaks omaduseks on vigade kuhjumine. Ka mõõdetakse valitud punktides koha geograafilised koordinaadid
astronoomi-liste vaatluste abil.
Baasjoone mõõtmiseks peab valima hästi tasase maa, sest nii saab täpsemalt
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mõõta. Wilhelm lahendas selle probleemi nii, et mõõtis kauguse Võrtsjärve
jääl Uniküla ja Rannaküla vahel, kasutades vaid 8-tollist sekstanti ning endakonstrueeritud kõrguse mõõtmise instrumenti ja baasjoone pikkuse mõõtmise
seadeldist, mis olid valmistatud kohalike käsitööliste poolt. Kuna Liivimaa
on päris suur, siis mõõtis ta ka teise baasjoone Pärnu lähedal rannaniidul.
Edasi järgnes igast kolmnurga tipupunktist võimalikult täpne nurkade mõõtmine suundade vahel teistele punktidele. Nii sai Wilhelm oma töö tehtud
paari suvega ja ainult mõnda abilist kasutades. Vahemärkusena olgu öeldud, et
Wilhelmi mõõtmistulemusi kasutades Carl Gottlieb Rücker koostas Liivimaa
kaardi, mis avaldati küll alles 1839. aastal.
Tuleb öelda, et Wilhelm suutis selle väljapaistvalt sooritatud tööga panna
kõrged ametnikud asja vastu huvi tundma, nii et kui ta esines seisukohaga mõõta Tartu tähetorni läbiv meridiaanikaar Suursaarest Soome lahes kuni
praeguse Jekabpilsini (umbes 3.5 kaarekraadi), siis kohtas ta mõistmist, mis
tol ajal mitte igapäevane asi polnud, ega ole vist ka praegu.
3. Milleks geodeetilisi mõõtmisi vaja?
Üks põhjus on meil selge – nii saab koostada täpseid topograafilisi kaarte.
Teine põhjus on uudishimu – missuguse kujuga see Maa ikka on? Suure
osa 18. sajandist oli kestnud Newtoni ja Cassini pooldajate tuline vaidlus.
Toetudes oma uhiuue gravitatsiooniteooria rehkendustele, väitis Newton, et
Maa on apelsinikujuline – pooluste kohalt lapikuks pressitud. Cassini toetus
aga Descartes’i keeriste teooriale, mis väitis otse vastupidist – Maa on kui
sidrun, pooluste kohalt välja venitatud. Aga tal polnud mingeid konkreetseid
tulemusi nagu Newtonil, vaid ainult filosoofilist laadi jutt. Pariisi Akadeemia
poolt Peruusse ja Lapimaale saadetud ekspeditsioonid tegid mõõtmistega
kindlaks, et Newtonil on õigus. Üles jäi aga küsimus: kui suur see lapikus on?
Mõõtmised jätkusid 19. sajandi algul Ameerika Ühendriikides, Ungaris,
Indias, Rootsis, Inglismaal, Hispaanias, Taanis ja Saksamaal. Ühest sellisest
mõõtmisest, nimelt Braaki baasimõõtmisest Hamburgi lähedal, oli 1820. aastal osa võtnud ka Wilhelm, kui ta koos oma noore abikaasa Emiliega külastas
enda ja naise vanemaid Altonas.
Venemaa mõõtmatuil avarustel oli Peterburi Akadeemia esimene astronoom, prantslane Joseph-Nicholas Delisle (mitte ajada segi „Marseljeesi“
autori Claude-Joseph Rouget de Lisle’iga), kelle Peeter Suur 1725. a Venemaale kutsus, võtnud endale väga auahne ülesande – mõõta läbi Peterburi
kulgev meridiaanikaar 22–23 kraadi ulatuses. Tsaarinna Anna suhtus sellesse
plaanisse üllataval kombel soojalt ja Delisle alustas tööd, mõõtes baasjoone
1737. a. talvel Soome lahe jääl Dubni külast Retusaarel kuni Peterhofini, mis
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tegi kokku 13,5 versta ehk 14,4 km. Sinna see asi katki ka jäi; ühe põhjusena
tuuakse tema sõitu Siberisse aastatel 1740–1741.
Võiks siin märkida ka teist läbikukkunud katset Venemaad mõõta. See oli
1814. aastal, kui Seebergi observatooriumi direktor Bernhard August von Lindenau pakkus oma teeneid vürst Volkonskile suure meridiaanikaare mõõtmiseks Venemaal, Valgest merest lõunasse. Ent juhtus nii, et vürst ja astronoom
ei suutnud kokku leppida, millise maa mõõteriistu kasutada!
4. Struve kaare põhjapoolne osa
Kui Wilhelm mõõtis Liivimaad, siis tekkis tal palju auahnem plaan, sest
ta hellitas lootust viia kaaremõõtmine üle Soome lahe ja ühendada kaar seal
Pierre Louis Moreau de Maupertuis (1736–1737) ja Jöns Svanbergi (1802–
1803) poolt mõõdetud meridiaanikaartega Torneå jõe orus – ka neid mehi oli
huvitanud Maa lapikus.
Olles saanud Tartu ülikoolist lubaduse kraadimõõtmisprojekti rahastamiseks, kaasa arvatud ka vajaliku aparatuuri valmistamine, alustas Wilhelm tööd.
Kõigepealt konsulteeris ta Heinrich Christian Schumacheri, Friedrich Wilhelm Besseli ja Johann Carl Friedrich Gaussiga, ning otsustas kasutada sama
meetodit, mida Schumacher oli kasutanud kaare mõõtmisel Taani ja Hannoveri vahel. Siis teostas luuret Soomes koos Henrik Johannes Walbeck’iga, kes
töötas Turu ülikoolis ja oli erakordselt andekas noormees, olles juba 25-aastaselt kirjutanud põhjaliku töö Maa kujust ja määranud selle lapikuse. Kahjuks
lahkus see mees elavate hulgast juba 29-aastaselt.
Wilhelm suutis oma välitöid mahutada loengukursuste vahele, kasutades
abijõuna vaid Magnus Georg Pauckerit, kes oli saanud oma hariduse Tartust
ja töötas õpetajana Jelgava gümnaasiumis.
Kõige keerulisem oli mõõtmiste üleviimine Suursaarele, sest see kolmnurk
kippus väga piklikuks venima. Tuli mõõta baasjoon Simuna ja Võivere vahel,
sest seal oli maastik väga tasane (kõrguste vahe vaid 6.3 meetrit 4.5 kilomeetri
pikkuse vahemaa peal. Siis sai Wilhelm teada, et lõunapool tegeleb maamõõtmisega Vene armee polkovnik Karl Friedrich Tenner. Teadagi milleks – täpseid topograafilisi kaarte on vaja sõjaväele ja just eriti tsaaririigi läänepiiridel.
See on ka põhjus, miks Wilhelmi mõõdetava kaare lõunapoolse otsaga tegeles
ei keegi muu, kui ettevõtmise alguses veel polkovnik, hiljem aga juba kindral
Carl Friedrich Tenner, kelle kohta August Traat üsna kindlalt väidab, et ta
võis olla eestlane.
Wilhelm teadis, et C. F. Tenner, kes oli 1816. aastal nimetatud Venemaa läänepoolsete provintside trigonomeetrilise maamõõtmise pealikuks, tegeles kraadimõõtmisega Vilniuse, Kuramaa, Grodno ja Minski provintsis, kuid mehed
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said esmakordselt kokku 1828. aasta algul, kui Tenner külastas Wilhelmit Tartus. Tenner tegi ettepaneku mõõdetavad kaared ühendada ja kaart pikendada
kuni Doonau suudmeni. Nii lepitigi kokku.
Pärast seda kohtumist alustati ka Soomes kaaremõõtmist, mis kestis ligi 20
aastat. Põhitegijaks oli seal Fredrik Woldstedt. Edasi põhja poole oli tegu juba
Rootsi ja Norraga. Nende riikide valitsused (kuigi Norra oli 1813. aastast alates Rootsi kuninga võimu all, oli Norral suur autonoomia) nõustusid ühise
kaaremõõtmisprojektiga pärast seda, kui Wilhelm oli 1844. aastal kohtunud
Rootsi kuninga Oskar I-ga. Selle tulemusena alustas Nils Haqvin Selander
mõõtmisi Torneå piirkonnas. Norra poolt tegeles kaaremõõtmisega Kristiaania observatooriumi direktor Christopher Hansteen. Põhjapoolse kaare otsa
lõppmõõtmised tegi Daniel Georg Lindhagen Pulkovo observatooriumist
1850. aastal (muide, ta oli Wilhelmi tütre Olga abikaasa ja hilisem Rootsi
Teaduste Akadeemia permanentne sekretär. Danieli ja Olga järeltulijad elavad
siiani Rootsis). Kaar sai oma põhjapoolseimaks punktiks Fuglenesi neeme
Hammerfesti linnas, mille koordinaadid olid 70 kraadi 40 minutit ja 11.3 kaaresekundit. Lõpp-punktiks taheti küll Nordkappi, kuid sealne kuudepikkune
udu sundis lõpp-punkti üle viima Fuglenesi.
5. Struve kaare lõunapoolne osa
Tenneri ettepaneku kaared ühendada võttis Wilhelm muidugi suure rõõmuga vastu.
Tegelikult oli Tenner saanud 1816. aastal valitsuselt lahke loa Vilniust läbiva kaare mõõtmiseks, kuid mingit raha Tennerile selleks ei antud. Ta siiski
alustas tööd ja hiljem raha leiti. Veelgi enam, 1825. aastal Tenneri volitusi
kaaremõõtmiseks laiendati Valgevenesse. 1827. aasta lõpuks oli Tenneri kaare
kõige põhjapoolsem punkt ainult 32 km läänepool Wilhelmi kõige lõunapoolsemast punktist. Kuna nad olid kasutanud pikkuse mõõtühikutena erinevaid
suurusi (Wilhelm toise’i, mis võrdus umbes 1.949 m, ja Tenner vene sülda,
mis võrdus umbes 2.134 m = 7 inglise jalga), siis pidid nad enne oma ühikuid
võrdlema, ja alles siis sai need kaared ühendada. Tenneri juhtimisel pikendati
kaaremõõtmisi kuni Doonau suudmeni Staro-Nekrassovkas. Koha geograafilisteks koordinaatideks sai 45 kraadi 20 minutit 2.8 kaare-sekundit.
Kokkuvõttes mõõdeti Tenneri juhtimisel pikem meridiaanikaar kui Wilhelmi
juhtimisel, nii et oleks päris õiglane seda kaart nimetada Struve–Tenneri kaareks.
6. Tulemused
Nii oli mõõdetud 25 kraadi ja 20 minuti pikkune meridiaanikaar. Põhimõõtmised lõpetati 1852. aastal, kuid kolme aasta kestel pärast seda mõõdeti veel
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mõned kahtlased kohad üle. Ja alles 1860. aastal ilmutas Wilhelm kapitaalse
teose “Arc du Meridien” esimese osa, mis oli pühendatud Aleksander II-le ja
Karl XV-le (nii hilja, sest Wilhelm oli vahepeal haigestunud). Kaaremõõtmise
lõpetamiseks püstitati nii põhja- kui ka lõunaotsa graniidist mälestussambad,
lõunas ladina- ja venekeelsete tekstidega ning põhjas ladina- ja norrakeelsete
tekstidega. Ka mitmetes baasjoonte otstes oli Wilhelmi käsul püütud tööd
jäädvustada – nii oli Soomes kaljudesse puuritud auke, millese pandi jäme
raudnael, mis valati sulatinaga kinni.
Niisiis, suure kaaremõõtmise käigus oli mõõdetud 258 kolmnurka ja 10
baasjoont, neist kolm Tenneri instrumentidega ja seitse Wilhelmi instrumentidega. See oli tehtud nii täpselt, et kui 100 aastat hiljem mõõdeti mõned punktid üle, siis viga ei ületanud kusagil 10 cm!
Mis siis sellest hiiglaslikust tööst kasu oli? Kõigepealt sai niisuguse täpse
mõõtmise abil täpsustada Maa kuju. Kuna selle hiidkaare pikkuseks oli Wilhelm rehkendanud 1 447 787 toise’i (2 821 833 m), siis sferoidikujulise Maa
pikema pooltelje pikkuseks saadi 3 272 539 toise’i ehk siis 6 378 178 m. Siit
Maa lapikuseks saadi 1:294.73. Praegu on selleks suuruseks kasutusel 1984.
a. World Geodetic System’is 1/298.257223563!
Lisaks teaduslikule oli Wilhelmi mõõtmisel ka puht praktiline väärtus, sest
nii täpselt mõõdetud triangulatsioonivõrk sai aluseks heade topograafiliste
kaartide koostamisele. Ka on Wilhelmi punktid olnud aluseks uutele kaaremõõtmistele.
7. Kuidas sellesse tänapäeval suhtutakse?
Alustame 1954. aastast, kui lõpuks ühendati Wilhelmi meridiaanikaar ja
Aafrikas mõõdetud kaar kuni Buffelsfontaine’ini Port Elizabethi lähedal, pikkusega 65.5 kraadi (umbes 7200 km). Sellega oli siis veerand Maa ümbermõõdust ära mõõdetud.
Šongolovitš määras otsekohe pärast seda Maa parameetrid. Tänapäeval
enam selliste triangulatsioonitöödega ei tegelda, sest nüüd lendavad taevas
satelliidid, mille abil saab koha geograafilisi koordinaate ning andmeid Maa
kohta lihtsalt ja kergelt.
Ent vanade maamõõtjate töö pole unustatud. Kui 1993. aasta augustis toimus Tartu Ülikooli ajaloomuuseumis Struve, Öpiku ja Mädleri mälestuskonverents, siis võeti vastu otsus, et tuleb taotleda Wilhelmi kraadimõõtmise
UNESCO kultuuripärandisse võtmist. Tollal ei tulnud sellest aga midagi välja.
2002. aasta septembris toimus Tallinnas ja Tartus rahvusvaheline konverents
“Struve Arc – 150”, millest võtsid osa esindajad nendest maadest, kust Struve
kaar läbi läheb, kokku siis kaheksa maa esindajad (Ukraina ja Moldova esin18

dajad puudusid). Kohal olid ka Rahvusvahelise Maamõõtjate Föderatsiooni
juures asuva Geodeesia ja Maamõõtmise Ajaloo Rahvusvahelise Instituudi direktor Jan de Graeve ja sama instituudi ausekretär Jim Smith. Konverents võttis vastu otsuse pöörduda UNESCO poole, et kaar Fuglenesist kuni
Buffelsfontaine’ini kuulutataks maailma kultuuripärandi hulka kuuluvaks.
Selle otsuse toetuseks nägid suurt vaeva Soome Maa-ameti peadirektor Jarmo
Ratia ja peainsener Pekka Tätilä.
15. juulil 2005 kroonis Lõuna-Aafrikas, Durbanis, neid pingutusi edu. Kümmet riiki – Norrat, Rootsit, Soomet, Venemaad, Eestit, Lätit, Leedut, Valgevenet, Ukrainat ja Moldovat – läbiv Struve meridiaanikaar kanti maailmapärandi nimekirja ( vt joonis selle ajakirja tagakaane siseküljel).
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EUROOPA 2014. a. KULTUURIPEALINN RIIA
Leili Utno, Välis-Eesti Ühing
Euroopa kultuuripealinna tiitel, mida Läti pealinn Riga kannab 2014. a., on
veel üks aunimetus üle 800 aasta Euroopas tuntud linna visiitkaardil.
Feodaalajal nimetati Riiat Liivimaa pealinnaks, 20. sajandi alguses väikeseks Pariisiks, nõukogude aja nn viljastavates tingimustes Baltikumi moepealinnaks. Teadlaste arvates oli see linn 20. sajandi tehniliste teaduste ja tehnoloogiate arengu keskus Ida-Euroopas.
Neist tiitlitest on püsivaim “muistse Liivimaa pealinn“, mida kirjarahvas
aeg-ajalt meelsasti kasutab. Kultuuriajalooline põhjus selleks seisneb ilmselt
protestantliku ristiusu ja ja Liivimaa elanike elukäsitluse kokkusobivuses.
Praegune Euroopa kultuuripealinn Riia peegeldab loominguliste ja andekate linnakodanike ning väärikate võimulolijate tegevust. Tee sellise unikaalse
linnamiljöö tekkimiseks on kulgenud läbi kirikuisandate ja ordurüütlite võimutsemise, läbi sõdade, kriiside, põlengute ja omariikluse eest võitlemise.
Meenutagem neid ajaloo tähtsündmusi, millel on olnud püsivam mõju Riia
linnakultuuri kujunemisele.
Teatavasti kuulutas 1199. a. paavst Innocentius III (1198–1216) välja ristisõja Liivimaa kristlaste kaitseks. Albert Buxhoevdeni (pärit Hamburgi–Bremeni
vaimulikkonnast) juhtimisel sõitis 23 laeva 500 ristisõdijaga 1200. a. Lübeckist Väina suudmesse. Aasta hiljem, 1201. a. asutas Albert Väina (Daugava)
jõe alamjooksule Riia linna, millest kujunes Liivimaa pealinn ja hästikaitstud
kindlus. Alberti ristisõdalaste hulka kuulus ka Henricus (Henrik), kellest sai
Liivimaa preester 1220. aastatel. Henriku kirjapandu on pealtnägijate ülevaade ristisõjast, olles tolle aja Euroopa üks värvikamaid kroonikaid.
1255. a. sai Riiast Liivimaa peapiiskopkonna residents. Kirikuisandate võim
edendas kirikute maavaldustele linnade ja sakraalehitiste rajamist. Koos uute
linnadega nimetati maa-ala, mis hõlmas enam-vähem tänapäeva Läti ja Lõuna-Eesti, Liivimaaks. Sealne kõrgem võimukandja oli Riia peapiiskop, kelle
nimetas ametisse Rooma paavst. Niisiis, Riia oli Liivimaale väljastpoolt toodud religiooni keskvõimukants.
Paavstivõim sai tugeva löögi protestantlikult reformatsioonilt, mis algas
1517. a. Saksimaaal. Reformatsioon levis kiiresti ka Liivimaa linnadesse. Sel
ajal elasid Riia, Tallinna ja teiste siitkandi linnade saksasoost pürjelid samas
kultuuriruumis Põhja-Saksamaa linnadega, kus pooldati Martin Lutheri reforme. Protestantliku reformatsiooni edule aitasid kaasa trükikunsti leiutamine
ja kirjasõna levik. 1524. aastaks võitis reformatsioon Liivimaa suuremates
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linnades. Sel olid ka omad poliitilised tulemused: Riia kodanikud kasutasid
ära võimalust vabaneda oma feodaalisandaist – ordust ja Riia peapiiskopist.
Enamikus kloostreid suleti või hävitati, sh ka Pirita klooster Tallinna lähistel. 16. sajandil ei kasutatud Liivimaa kloostrite kaitseks munk-sõdureid, vaid
koos linnade kaitsega palgasõdureid. Ordu sõjaline nõrgenemine toimus ajal,
mil naaberriigid Rootsi, Vene ja Poola tugevnesid.
16. ja 17. sajandil peeti Kirde-Euroopas lakkamatuid sõdu. Rootsi, PoolaLeedu ja Venemaa võitlesid võimu pärast Baltimaades. Suurimad neist olid
Esimene Põhjasõda ehk Liivi sõda (1558–1583), Teine Põhjasõda (1655–
1660) ja Suur Põhjasõda (1700–1721). Nende sõdade tulemus oli määravaks
kogu piirkonna kuulumisele domineerivate suurriikide meelevalda.
Liivimaal hakkas olukord kalduma Rootsi kasuks 1621. a., mil siia jõudis
Rootsi kuningas Gustav II Adolf. Liivimaa aadel ja linnaelanikud suhtusid
Rootsi võimusse hästi, sest see oli säilitanud nende kaasmaalaste privileegid
Eestimaal. Võitlus Liivimaa pärast lõppes 1629. a. Altmargi rahulepinguga,
mis kuulutas Rootsi võitu. Riiast sai kogu Rootsi riigi suurim linn ja Liivimaa
kubermangu pealinn.
Riia kujunemine suurlinnaks sai alguse Rootsi ajal ning iga järgnev uus
ajajärk või vallutus lisas helgemaid või tumedamaid pintslitõmbeid. Need
sündmused kulgesid toonase Liivimaa piires. Enamik liivlasi, lätlasi ja eestlasi on ajaloolis-kultuurilises mõttes luterlased, mis kinnitati jõupositsioonil
just Rootsi ajal.
Gustav II Adolfi ajal kehtestas Rootsi sisuliselt oma hegemoonia Läänemere
piirkonnas. Nii kujunes Eesti territooriumil paiknev Narva linn Venemaaga
kaubavahetuse pidamise sillaks, millest oli kasu ka kohalikel kaubitsejatel.
Kasu oli ka kohalikul aadelkonnal, kes sai Liivimaa ja Eestimaa kubermangudes ainuõiguse kuuluda seadusandliku Maapäeva (Landtag) koosseisu.
1632. a. asutas Gustav II Adolf Tartusse Balti kubermangude esimese ülikooli, Academia Gustaviana, kus asusid õppima Balti kubermangudest, kuid
ka Poolast, Venemaalt ja Leedust pärit noormehed. Bengt Forselius rajas
1884. a. Tartu lähistele koolmeistrite seminari.
1686. a. vastu võetud Rootsi uus kirikuseadus sätestas kohustuse rajada
põlisrahvastekeelsed algkoolid igasse kihelkonda. 1687. a. kaotati pärisorjus
Balti kubermangude kroonumõisates. Rootsi reformid pärisorjusega seoses ei
saanudki hakata täielikult toimima, sest nendega alustati vahetult enne Suurt
Põhjasõda. Samal ajal püüdsid naaberriigid kärpida Rootsi ülemvõimu PõhjaEuroopas.
1700. a. algas Suur Pöhjasõda, mis kestis 21 aastat. Selle ajaga sai Eestimaa
ja Liivimaa tühjaks tapetud, ka Tartu linn maatasa tehtud. Sõjast laastavam oli
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katk, mis puhkes Baltimail 1709. aastal ning mille ajajärgul hukkus üle poole
Eestimaa ja Liivimaa elanikkonnast.
1709. a. kaotatud Poltaava lahing tähendas Rootsi hegemoonia lõppu ja Venemaa tõusmist Euroopa riikide hulka. Aega viitmata marssis Peeter I sõjavägi Baltimaadesse ning asus Tallinna ja Riiat piirama. 1710. a. kapituleerusid
Eesti- ja Liivimaa linnad ning rüütelkonnad üpris headel tingimustel. Baltisakslastele avanesid karjäärivõimalused Vene keisririigi teenistuses. Kahjuks
ei taasavatud pärast Põhjasõja lõppu Tartus Academia Gustaviana’t. Tol ajal
õppis ligi 3000 baltisaksa noormeest Euroopa ülikoolides, suuremalt jaolt
Saksamaal.
Oma suurejooneliste plaanide teostamiseks vajas Peeter I võimekaid ja
haritud ametnikke. Keisri valik langes baltisakslastele. Silmapaistev oli 18.
sajandil nende osatähtsus Vene õukonnas, samuti diplomaatide ja ohvitseride hulgas. Mainima peab kuulsaid baltisakslasi nagu admiral Adam Johann
von Krusenstern (1770–1846), kelle juhtimisel toimus Venemaa esimene ümbermaailmareis, ja embrüoloogia rajajat Karl Ernst von Baeri (1792–1876).
Kuulsate baltisakslaste nimekiri on pikk.
1721. a. sõlmitud Nystadi (Uusikaupunki) rahuleping kinnitas ametlikult
Venemaa ülemvõimu ning määras Eestimaa ja Kuramaa kubermangude piirid.
Leping andis baltisakslastele suuri õigusi ja privileege, mistõttu tekkis Balti
erikord.
18. sajandil jõudsid valgustusideed Saksamaalt Baltimaadesse. Märkimisväärseim nende ideede esindaja Riias oli filosoof, kirjanik ja folklorist Johann
Gottfried von Herder (1744–1830), kes 1764–1769 oli pastor Riias ning õpetas ka siinses toomkoolis. Tema ideed panid aluse rahvusluse ideede tekkimisele läti rahva hulgas. Tema koostatud „Volkslieder“ (Rahvalaulik) suunas
esimesena tähelepanu läti ja eesti rahvaluulele. Herderi esitatud postulaadid
– esiteks, iga rahvas on ainulaadne ja ainuomase sisemise väärtusega; teiseks,
keel määrab mõtlemise – on tolleaja filosoofide olulisim tõdemus, mis igihaljas tänapäevalgi.
Märksa suurema poliitilise potentsiaaliga oli Herderi õpilane Garlieb Merkel
(1769–1850), kes kirjutas 1796. a. oma peateose „Die Letten...“ (Lätlased).
Merkel kirjutas, et saksa ristisõdijad röövisid lätlastelt nende maa, põhjustades sügava rahvusliku konflikti. Hilisemates töödes kinnitas Merkel lätlaste ja
eestlaste rahvuslikke õigusi oma maale ja keelele.
18. sajandi esimesel poolel jõudis Liivimaale usuline liikumine hernhuutlus,
millest loodeti talurahvale meeleparanduslikku mõju. Uue äratusliikumise rõhuasetus karsketele eluviisidele ja raamatute lugemisele tõi kaasa kirjaoskuse
kiire kasvu. 1738. a. rajasid vennastekoguduslased oma seminari Liivimaa
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Läti- ossa Volmarisse (Valmiera). Tähtis on, et hernhuutlased õpetasid talurahvast, nende hulgas ka tulevasi linlasi, ühiselt tegutsema ja suutsid viia ristiusu
vaimse olemuse isikliku mõistmiseni.
1783. a. reformis keisrinna Katariina II paljusid õigusnorme. Selle tulemusena kaotati tollipiir Venemaa ja Baltimaade vahelt, kaotati maapäevade haldusorganid ning loodi Balti kubermangude kindralkuberneri amet asukohaga Riias.
Taas sai Riia Baltimaade pealinna staatusesse, mis avaldus nii arhitektuuris
ja kujutavas kunstis kui ka linnaelanike jõukuse kasvus.
1742.–1823. a. tegutses Riias kultuuriloolane Johann Christopher Brotze,
kelle tuhandetel joonistustel on jäädvustatud tolleaegsed monumendid, ehitised
ja tähtsamad rajatised. Brotze looming on hindamatu ajalooline dokumentide
kogum, milles silmapaistvas ülekaalus on Riia linnavaated ja arhitektuur, andes
tunnistust sellest, et kultuuri areng Riias oli väga mitmekihiline. Näiteks töötas
Riia saksa teatris, kus esinesid ka Euroopas tuntud solistid, kapellmeistrina
kuulus saksa helilooja Richard Wagner (1813–1883) , kelle eestkostel see teater
1782.a. asutati.100 aastat hiljem(1872) alustas Riias tegevust ka lätlaste teater,
kus esitati nii klassikalist kui ka rahvuslikel motiividel loodud draamateoseid.
1801. a. asus Venemaad valitsema edumeelne tsaar Aleksander I, kelle eestkostel vabanes Eestimaa 1816., Kuramaa 1817. ja Liivimaa 1819. aastal pärisorjusest. Teoorjus kaotati 1868. a. ja talurahvas sai võimaluse maad omandada. Liikumisvabaduse saanud maaelanikkond sai võimaluse ka linnadesse
elama asuda.
19. sajand Vene keisririigi rüpes oli pikim Liivimaa rahuperiood, mil kasvas ja taastus varasemates sõdades kahanenud rahvastik. Vene võim ei toonud
kaasa kolonisatsiooni – vene rahvusest elanikkonna osakaal oli vähene.
1862. a. asutati Riias esimene kõrgkool. See oli Riia Polütehnikum, mille
asutajaiks olid saksasoost mõisnikud, Riia Börsikomitee saksa pärittolu töösturid ja kaupmehed. Esialgu said selles õppida mõisnike, kõrgete vaimulike ja
1. Gildi liikmete peredest pärit noormehed.
Pärast 1863. a. ülestõusu Poolas asus Venemaa Baltimaid kindlamalt siduma
Venemaa külge. Baltisakslaste lojaalsus Romanovite dünastiale oli neile kindlustanud valitsevad ametikohad.
19. sajandi lõpul levima hakanud etniline rahvuslus ohustas baltisakslaste
domineerivat rolli ühiskonnas. Ka keisririigi kõrgametnikud ei toetanud baltisakslaste privileegide kestmist.
Tsaar Aleksander III, kes valitses 1881.–1893. a., määras Eesti-, Liivi- ja
Kuramaa kubernerideks baltisakslaste asemel venelased ning alustas intensiivset venestamispoliitikat haldussüsteemi kaudu. 1880. aastate lõpuks sai
vene keel kõigi koolide õppekeeleks. Riigitruuduse märgiks püstitati Riiga
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Peeter Suure monument. Venestamispoliitika eesmärk oli lahutada lätlased
saksa kultuuriruumist, kuid sellega jäädi paar põlvkonda hiljaks.
19. sajandi viimasel veerandil olid Riia lätlased saavutanud rahvusliku eneseteadvuse ja vajaduse luua oma kultuuriruum, mis aitaks vastu seista venestamise survele. Saksa keele oskus oli riialastele kasulik kogemuste vahetamiseks ja dialoogiks võimulolijatega oma õiguste taotlemisel. Lätlaste kirjaoskus (96%) oli samal tasemel baltisakslastega, kes oli keisririigi harituim
rahvarühm.
1868. a. asutati Riia Lätlaste Selts, kelle eesmärgiks oli esile tõsta lätlaste
loomingut, kultuuri- ja haridusalaseid saavutusi. 1873. a. toimus selle seltsi
eestvedamisel esimene läti laulupidu, kus esines 43 koori kokku 1003 lauljaga.
1879. a. tegutses Riias juba 10 lätlaste kultuuri- ja haridusseltsi. Rahvusliku
ärkamisaja saabumist tähistas läti kirjanike Reinis ja Matiss Kaudzite, Rudolfs Blaumanise, Janis Rainise jt proosa- ja draamateoste realism.
1888. a. ilmus lätlaste eepos “Lacplesis“.
19. sajandi lõpus alanud tööstuse ja kaubanduse areng tõi Riiga üha rohkem
haritlasi, ärimehi ja töölisi. Suurima panuse, umbes 33%, andis Kurzemest ja
Vidzemest Riiga kolinud talurahvas. Riia oli konkurentsitult suurim väljarände sihtkoht Baltimaades. Eestist saabunute arv ei ületanud 1%.
Kultuuri edenemise pinnas oli väga mitmekesine. Riia elanikest moodustasid kolmandiku töölised, kes olid rakendust leidnud kuues suuremas vabrikus,
mis panid aluse esimestele monopoolsetele ettevõtetele Vene impeeriumis.
Loomulikult tekkis nõudlus asjatundjate, tehniliste teadmiste ja kommertspankade järele. Palju nimetamisväärseid õppeasutusi asutati just sel perioodil.
Linna arengut soodustas asjaolu, et alates 1896. aastast alustati Riia Polütehnikumi reorganiseerimist Riia Polütehniliseks Instituudiks, kuhu asus õppima ka linnakodanike ja talurahva lapsi. Suur osa üliõpilasi tuli kaugemalt, nt
Moskvast, Odessast, Peterburist, Tallinnast ja Tartust.
Polütehnikumi ja hilisema Polütehnilise Instituudi panus Riias ja selle regioonis teaduse ja kultuuri arengusse on äärmiselt suur. Olles esimene kõrgem
polütehniline õppeasutus tsaari-Venemaal, koondas see tolle aja parimaid õppejõude, ideesid ja ainelisi vahendeid teadustööks.
Selleks oli vundament laotud 19. sajandi lõpul, mil Riias sündinud Vilhelm
Ostvald (1853–1932) professorina alustas elektrokeemia ja keemilise kineetika alaseid uuringuid. Lämmastikhappe tehnilise tootmise ja katalüüsi olemuse
formuleerimise eest 1909. a. Nobeli preemia pälvinud Ostvald töötas hiljem
Leipzigi ülikoolis. Kuid teadusajalukku ja kasutuspraktikasse on jäädvustatud
Riias leiutatud Ostvaldi piknomeeter, Ostvaldi viskoosimeeter jt. Märkimisväärseim on Ostvaldi õpilane, läti keemik Pauls Valdens (1863– 1957), kes
24

töötas Riia Polütehnilises Instituudis väga tunnustatud professori ja rektorina.
Selles instituudis võeti ette fundamentaalseid füüsikalise keemia, orgaanilise
keemia, matemaatika, mehhaanika ja ehitusinseneeria alaseid uurimistöid.
Edukate Riia täppisteadlaste, keemikute ja loodusteadlaste ning nende
saavutuste nimistu on pikk. Läti Teaduste Akadeemia akadeemik, keemik ja
teadusajaloolane Jaˉ nis Stradinš on sellest köitvalt kirjutanud oma mahukas
teadusajalugu käsitlevas monograafias „Teaduse ja kõrgkoolide algus Lätis“
(2009).
20. sajandi algusaastate Riia oli välja kujunenud oma elegantse kesklinna ja
tööstuspiirkondadega, nt Maskavas, Jelgavas ja Kugu linnaosad. Linnamüür
kisti maha, ehitati sakraal- ja haldushooneid ning luksuslikke elamuid, rajati
parke ja laiu puiesteid. Näiteid: Riia juugendstiilis majad Alberta tänavas ja
Smilšu tänava hoonestus.
Kasvav elanikkond tootis jõukust, mis tõmbas ligi talente impeeriumist ja ka
Saksamaalt. Peterburi järel oli Riia tööstustoodangu mahult Vene keisririigis
teisel kohal. Riia tööstuse diapasoon oli lai, siin toodeti keemilisi ühendeid,
sulameid, tekstiilist, kummist, portselanist, puidust, paberist ja traadist kaupu kuni vaguniteni Feniksa ja Unioni vabrikutes. Jelgava-eeslinn kujunes
tekstiilitööstuse, villase riide valmistamise keskuseks, kus paiknes üle 10 kudumisvabriku, millest tuntuks said „Altonas kompanii“ ja Holms kompanii“.
Maskavas-eeslinnas said riialased tööd „ S. Kuznetsovi portselanivabrikus“ ja
„Balti linamanufaktuuris“.
Sellel, et suure osa Riia elanikkonnast moodustasid töölised, olid vältimatud poliitilised tagajärjed. 1905. a. revolutsiooni juhatasid sisse sotsiaalsest
ebaõiglusest raevunud Riia töölised, vallandades üle maa streigilainetuse ja
vastupanu tsaarivõimule. Julm meeleavalduste mahasurumine tekitas baltisakslaste ja lätlaste suhetes ületamatu vaenulikkuse, mis ilmnes ka Esimese
maailmasõja käigus.
1914. a. alanud maailmasõja rindejoon kulges suure osa sõjaajast läbi Läti
territooriumi. Võrreldes teiste Balti kubermangudega kandsid Läti elanikud
sõja tõttu suurimaid kaotusi. 1915. a. evakueeriti Riiast enamik tööstusettevõtete seadmeid, väärtuslikud materjalid ja oskustööjõud. Peaaegu kolmandik
Läti elanikkonnast põgenes oma kodudest. Pärast bolševike võimuhaaramist
Petrogradis sattusid Läti alad kohalike enamlaste võimu alla.
1918. aastal toimunud Saksamaa sõjaline pealetung sundis Venemaad Balti
kubermangudest loobuma. Tekkis soodne pinnas rahvuslike poliitiliste jõudude esilekerkimiseks. Lätis tuli võimule Talurahva Liidu juhtiv tegelane Karlis
Ulmanis.
Läti rahvas sai oma riigi ja selle pealinna peremeheks 1918. aastal. Vaielda25

matult leidus sõjast laastatud Riias tol ajal palju sellist, mis oli loodud seal valitsenud baltisaksa aadlike poolt, kuid riialaste ˇtavadega seotud ja neile omane. Omariikluse ülesehitamise tähtis töö tehti ära rööbiti lätikeelse hariduse
ja kultuuri edendamisega ning juba olemas olnud kultuurikihi säilitamisega,
milles valdav osa oli pärit saksa kultuuriruumist.
Iseseisvusperiood andis Riiale oma ülikooli, kunstiakadeemia, konservatooriumi, rahvusteatri, andekaid kunstnikke ja kirjanikke, oma teaduste akadeemia ja teadlased, oskustöölised ja pankurid. Läti keelest sai ametlik riigikeel.
Võimalus kirjutada ja avaldada emakeeles tõi kaasa läti kirjanduse, kunsti ja
muusika kiire edenemise. Selle aja arengute kohta on olemas ammendavalt
palju lätikeelset kirjandust, filme ja arhiiviandmestikku. Tõdegem, et see Riia
loominguliste inimeste kõrgaeg vääriks eraldi põhjalikku käsitlemist ka eestikeelsetes väljaannetes.
Iseseisvusaeg Lätis (1918–1940) jäi lühikeseks. Kahjuks tekitas nõukogude
okupatsioon aastail 1940–1991 ja okupatsiooniaegne võõrrahvastiku sisseränne Riia elanikkonna strukturaalse lõhenemise keele ja kultuuri pinnal. Kui
iseseisvusperioodil oli venelasi Lätis 10%, siis sisserände tulemusena nende
osakaal kolmekordistus.
Kuid tõele au andes peab mainima, et nõukogude okupatsiooni ajal jätkus Riias keemiateaduste, biomeditsiini ja insenerteaduste intensiivne areng.
Pragmaatiline nõukogudeaegne juhtkond vajas Riia keemikute ja füüsikute
teadmisi ning sellel rajanevat toodangut.
Läti Teaduste Akadeemia koosseisus olid ja on ka käesoleval ajal sellised
laialt tuntud teadusasutused, nagu Orgaanilise Sünteesi Instituut, Puidukeemia Instituut, Bioloogia Instituut, Elektroonika Instituut. Lisaks neile riiklikud
kõrgkoolid, nagu Läti Ülikool, Riia Meditsiini Akadeemia (end. instituut) ja
Riia Tehnikaülikool (end.Polütehniline Instituut) koos kõrgetasemelisi uuri
mistöid teostavate teadlastega.
Alates 1991. aastast on Riia taasiseseisva Läti Vabariigi pealinn, kus resideerub ligikaudu 650 000 elanikku.
Riia südameks on Riia vanalinn, mille unikaalne arhitektuur on kantud
UNESCO maailma kultuuripärandi nimekirja. Riiat ilmestab 200-aastane kirikutornide siluett. Püha Jakobi katedraal Riias on esimene seal asuv luterlik
kirik. Riia toomkirik on üle maailma tuntud oma oreli erakordselt kauni kõla
poolest. Riia ajaloo- ja laevandusmuuseum pakub tutvumist huvitava ekspositsiooniga Riia linna ja Läti merenduse ajaloost. Okupatsioonimuuseumis
Raekoja platsil saab tutvuda totalitaarsete võimude poolt ja Teise maailmasõja
ajal toime pandud hävitustöö ulatusega Riias.
Paljusid Riia ajaloolisi arhitektuuripärle on õnnestunud taastada. Nende hul26

ka kuulub 700 aastat tagasi ehitatud Mustpeade Maja Liivi väljakul. Vaatamisväärsus on ooperimaja, milles 2. detsembril 1918 alustas Richard Wagneri
ooperi „Tannhäuser“ etendusega tööd Läti Rahvusooper. Üle nende hoonete
kõrgub 42-meetrine Vabadussammas, mis on selle linna sümbol, pühapaik,
lätlaste rahvarohkete ürituste alustamise või lõpetamise koht.
Tänapäevase multikultuurse Riia arengus võib täheldada ajaloost pärit
mustrit arhitektuuri, tehnika- ja loodusteaduste, muusika ja teatrikunsti valdkondades, kuid on ka palju sellist, mis on omane 21. sajandile.
Sobiv uute elamuste ja Riia taasavastamise aeg on 2014. aasta kultuuripealinnas Riias toimuvad suurüritused – kultuurifestival 2014 juunis ja Läti üldlaulupidu juulis.
Kasutatud kirjandus:
1. Feodala Riga. Zinatne, Riga 1978.
2. Riga 1860–1917. Zinatne, Riga 1978.
3. Eestlased Lätis. Kirjastus Välis-Eesti,Tallinn 2007.
4. Janis Stradinš „Zinatnes un augstsskolu sakotne Latvija“. Riga 2009.
5. Andres Kasekamp „Balti riikide ajalugu“. Kirjastus Varrak, Tallinn 2011.
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Militaarpärand on Eesti kultuuripärandi
lahutamatu osa
Anto Raukas, Välis-Eesti Uhing
Kultuuripärandi ehk pärandkultuuri all mõistetakse rahva eelnevate põlvkondade loodud ning minevikku tänapäevaga ühendavate aineliste ja vaimsete väärtuste kogumit. Eestis on kultuuripärandi objektideks eeskätt kinnismuistised, mille seas on palju sõjalisi rajatisi, alates juba linnamägedest.
Riikide ajalugu on eeskätt sõdade ajalugu. Maarjamaast on üle käinud palju
sõdu. Kohalikud tapatalgud asendusid regionaalsete võitlustega seoses ristiusu levitamisega 12. sajandi kolmandal veerandil. Peagi hakkasid eestlaste
alasid ristijate järel rüüstama sakslased, taanlased, rootslased, venelased ja
poolakad. Järgnesid juba ulatuslikumad Liivi sõda ja Põhjasõda ning veelgi
hävitavamad maailmasõjad. Kahe maailmasõja vahele mahtus Eesti Vabadussõda, mida meenutavad arvukad mälestussambad.
Kõik, kes on Eestimaal viimastel aastatel ringi liikunud, märkavad kohe, et
nii linnad kui ka maanteeäärsed majad muutuvad üha kaunimaks ja värviküllasemaks. Nõukogude aastatel kõikjal valitsenud hallid toonid on asendunud
erksate värvidega ja palju oma aja ära elanud kasutuid hooneid on lammutatud. Kaitset ei vääri paljud sellised militaarobjektid nagu näiteks nõukogudeaegsed sõjaväelaste elupaigad ehk “hiinalinnad”. Kuid paljudel lammutamisele minevatel objektidel on oluline ajalooline, kultuuriline või arhitektuuriline väärtus, mis ajapikku veelgi kasvab. Enne lammutamist peaks nende
objektide väärtust hindama, aga seda sageli ei tehta.
Näotute ja mittevajalike objektide lammutamist toetab Keskkonnaministeerium, kuid sageli n-ö visatakse koos pesuveega minema ka laps. Heaks
kultuuripärandi kaitse näiteks on lagunemisohus olnud lennuväeangaaride
taastamine ja muuseumiks ümberehitamine Tallinna Lennusadamas, halvaks
näiteks aga „Karla katedraali” lammutamine pealinna südalinnas ja Tallinna
Linnahalli lagunemine.
Militaarrajatiste hulka kuuluvad Tallinnas Toompea ja linnamüür, samuti
Narva linnakindlustused ja Kiiu tornlinnus, Rakvere, Vasknarva, Vastseliina,
Karksi, Helme ja Laiuse linnuse varemed, Purtse kindluselamu, Peeter Suure
merekindluse rajatiste vöönd, Aegna, Suurupi ja Naissaare suurtükipatareid,
Padise linnusklooster, Tondi sõjaväelinnak ja palju teisi, mille loetlemine võtaks enda alla mitu lehekülge.
Väga palju objekte on koondunud pealinna lähistele. Kui liikuda mööda kitsarööpmelise raudtee tammi Harku ja Vääna suunas, jäävad meie teele vanad
28

Joonis 1. Olulisemad Nõukogude armee sõjaväeobjektid Eesti territooriumil: 1 – raketibaasid; 2 – lennuväljad; 3 – radiatsiooniohtlikud alad; 4 – lõhkeained; 5 – polügoonid; 6 – tankiväeosad; 7 – sõjasadamad; 8 – linnad.

betoonblindaašid ja suurtükipatareide alused. Pärast lüüasaamist Vene--Jaapani sõjas (1904-1905) valmis 1907. aastal tsaaririigi uus kaitsekava, milles
oluline osa langes just Tallinnale, kuhu otsustati rajada Läänemere sõjalaevastiku operatiivbaas, mille toeks ja Soome lahe suudme riivistajaks planeeriti
Tallinna ja Porkkala merekindlused. Tallinna ümbrusse ja saartele rajatavate
rannapatareide võrgustiku ehitusprojekt kinnitati 1913. aasta jaanuaris. Maarindele kavatseti üles seada ligi 600 suurtükki, mille asukohti võib ka praegu
ära tunda ringikujuliste betoonaluste järgi. Nende vahetusse lähedusse rajati
laskemoonalaod ja meeskonnavarjendid. Selliseid positsioone kohtame Männikul, Humala ja Vahiküla piirkonnas, Hüürus, Vatslas, Pirita-Kose kõrgel
jõekaldal ja mujalgi. Iga suurema patareipositsiooni juurde viis raudtee. Sellel
raudteel paiknes 38 jaama, paljud neist praeguseni säilinud.
Suuri betoonblindaaše võib tänini uudistada Vääna-Vitil, Vääna-Postil, Humalas, Laagris jm. Tunnelitega ühendati tavaliselt mitu blindaaši. Osa neist
leidis kasutamist ka Nõukogude Liidu sõjaväe poolt. Näiteks Pääsküla maaalune raketijuhtimiskeskus ja sideväeosa paiknesid Tänassilma (Pääsküla)
kõvikul Pääsküla jõe vasakkaldal, kasutades varasemaid varjendeid ja tunnelisüsteeme.
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Tohutu hulk militaarobjekte jäi maha Nõukogude sõjaväest (Joonis 1). Seoses Vene vägede lahkumisega moodustati 1992. aastal Keskkonnaministeeriumi
juurde „Endise NSV Liidu sõjaväe poolt tekitatud sõjaväekahjude hindamise ja
likvideerimise rahastamise komisjon”, mille tegevuse tulemused publitseeriti
1999. aastal raamatus „Endise Nõukogude Liidu sõjaväe jääkreostus ja selle
likvideerimine”. Raamatu lisas on sõjaväeobjektide loetelu linnade, maakondade ja valdade lõikes, kusjuures aluseks olid Venemaa relvajõudude ja Eesti ametivõimude vahelised üleandmis- ja vastuvõtmisaktid. Selle loetelu kohaselt oli
Nõukogude Liidu (hiljem Vene Föderatsiooni) sõjaväe käsutuses 1565 objekti
ligi 800 paigas kogupindalaga 87147 ha ehk ca 1,9% kogu Eesti territooriumist. Suurimad sõjaväe kasutuses olnud alad olid Aegviidu (33100 ha) ja Laeva
(13411 ha) laskeharjutusalad ja Paldiski linn koos Pakri poolsaarega (3703 ha).
Kõige sõjaväestatumaks Eesti piirkonnaks oli 564 objektiga Harjumaa, eriti aga Pakri poolsaar, kus paiknesid kaks raketibaasi (Leetse I ja Leetse II),
tuumaallveelaevnike õppekeskus koos kahe tuumareaktoriga, kaks sõjasadamat, radarijaam, piirivalverajatised, Põllküla karistuspataljon ja laskemoonahoidlad. Praegu on endisest militaarvõimsusest vähe järele jäänud. Hiiglaslik allveelaevnike õppekeskus, mida rahva seas kutsuti „Pentagoniks“, on
lammutatud ning ka enamik tuumaobjektiga seonduvaid hooneid on maapinnalt pühitud. Kuid see-eest saab siin uurida juba Peeter I poolt alustatud ning
tsaarinnade Jelizaveta Petrovna ja Katariina II poolt jätkatud Peetri kindluse
varemeid, nn Muula mägesid.
Arvelevõetud objektid olid väga erineva suuruse, otstarbe ja keskkonnaohtlikkusega ning nende hulk on vaieldav. Üks objekt võis olla näiteks meremärk
või piirivalvetorn, omaette aadressiga elumaja jne, kuid samal ajal ka rohkete
rajatistega lennuväli või raketibaas. Ka ühe objektina kirjas olnud sõjaväelinnakutes võis paikneda enam kui 100 hoonet ja rajatist. Täpset sõjaväeobjektide arvu paika panna on raske, sest see eeldab esmalt objekti mõiste korrektset
defineerimist. Näiteks Harju- ja Läänemaa piiril olnud Piirsalu „raketibaasis”
oli tegelikult kolm üksteisest okastraataedadega eraldatud territooriumi, mis
kuulusid kahele erinevale väeosale. Seejuures ühe (tuumalõhkepäid haldava)
väeosa lahingterritoorium asus keset teise väeosa (raketipolgu) positsioone.
Lisaks kuulus Piirsalu „baasi” juurde ka mitu väljaspool selle põhiterritooriumi asunud objekti (autodroom ja sidekeskus).
Eraldi objektidena saab käsitada kõiki sõjaväelinnakute hooneid ja rajatisi,
ent ka kaevikuid, dzotte (puidust ja mullast tulepunkte) ning isikkoosseisu
või sõjaväevara paigutamiseks kasutatud muldonne. Sellise tõlgenduse puhul
ulatuks Nõukogude militaarpärandi-objektide arv kümnetesse tuhandetesse ja
nende kiire (paljude objektide hävitamist ennetav) registreerimine on ajaloo
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Joonis/Foto 2. Raketihoidla Keila-Joa raketibaasis. Anto Raukase foto.

seisukohast hädavajalik. Vene sõjaväe lahkudes olid üleantud objektid heas
seisukorras, kuid lõhuti kohalike vandaalitsejate poolt. Ent isegi pealtnäha
tugevasti lagunenud rajatised võivad veel anda väärtuslikku informatsiooni.
Varemeis ning nende sümbioosis loodusega sisaldub ka oma ilu, neile, kes
seda näha oskavad. Turistidele on samavõrra huvitavad nii Haapsalu ja Viljandi lossivaremed kui ka huvitavamad lennuväljade ja raketibaaside rajatised.
Viimased võivad pakkuda eriti suurt põnevust välisturistidele, kes enda kodumaal selliseid objekte ei kohta!
Kahtlemata on neile eriti huvipakkuvad raketibaasid, kus oli ka tuumalaenguga rakette (Joonis/Foto 2). Nõukogude armeel oli Eestis ligi 50 õhutõrje- ja
rannakaitserakettide ning strateegiliste keskmaarakettide üksust, mis kuulusid
eri väeosadele ja allusid erinevatele juhtimiskeskustele. Koos toetusväeosade,
komandopunktide ja varupositsioonidega oli tegemist ligikaudu 80 objektiga. Strateegilistel raketivägedel oli Eestis aastail 1960-1978 neli raketipolku
üheksa divisjoniga ning nelja liikuva remondi- ja tehnikabaasiga.
1989. aastal ajakirjas Newsweek avaldatud andmete kohaselt paiknes Eestis
kuni 270 tuumalõhkepead. Igas divisjonis oli 4 laskeseadet. Seega hoiti Eestis
“hiilgeaegadel” vähemalt 36 strateegilist keskmaaraketti R-12 ja R-12U, mille
laskekaugus oli vastavalt 2000 ja 2150 km.
Raketi R-12 pikkus oli 22,1 m, kaal vedelkütusega tangitult 41,7 tonni,
tuumalõhkepea kaal 1,6 tonni. Eestis oli rakette R-12 kaheksas baasis: Lääne-Virumaal Raekülas ja Avispeal, Läänemaal Piirsalus, Harjumaal Lintsis,
Võrumaal Sännas ja Nursipalus ning Valgamaal Soontagal ja Unikülas. Rakette hoiti neis baasides maapealsetes pinnasega kaetud raudbetoonangaarides
horisontaalasendis. Õppuste, kõrgendatud lahinguvalmiduse või tuumasõja
signaali korral asetati need spetsiaalsete paigaldamisseadmete abil betoona31

Joonis/Foto 3. Tartu-Raadi lennuvälja tõusu- ja maandumisrada. Anto Raukase foto.

lusega stardiplatsidele.
1964. aastal võeti Nõukogude raketiväe relvastusse selle raketi parendatud variant R-12U, mille lõhkevõimsus oli 2,3 megatonni. Need raketid paiknesid valdavalt vertikaalasendis spetsiaalsetes neljakaupa paiknenud raudbetoonšahtides.
Seoses Nõukogude Liidu ja USA relvastuse vähendamise kokkuleppega
viidi strateegilised keskmaaraketid 1988. aastal Eestist välja ja hävitati.
Nõukogude aastail oli Eestis ligikaudu 30 sõjaotstarbelist lennuvälja ja maandumisplatsi, millele lisandus suur hulk põllumajanduslikke jm eriotstarbelisi
vajadusi täitvat lennuvälja. Suuri lennuvälju oli viis5: Ämari, Haapsalu-Paralepa, Tartu-Raadi, Pärnu-Sauga ja Tapa. Paljud on ehk juba unustanud Lasnamäel paiknenud 2500 m pikkuse maandumisrajaga Tallinna sõjalennuvälja,
mis välisturismi avardumise tõttu pealinnast välja viidi.
Aastail 1952-1956 ehitati Tartus Raadile 2500 m pikkune strateegiliste lennukite maandumisrada, millele 1957. aastal lisandus veel 500 meetrit raskelennukite Backfire teenindamiseks (Joonis/Foto 3). Lennuväljale on kerge sõita
parempöördega Tartu-Narva maanteelt ning takistusi lennuväljaga tutvumiseks
pole. Kindlasti on seal vaatamisväärsuseks endise Tartu garnisoni ülema, Itškeeria Tšetšeeni Vabariigi esimese presidendi Dšohhar Dudajevi komandopunkt.
Eestlased oskavad suurepäraselt lõhkuda, kuid mitte samasuguse hoo ja
hoolega väärtuslikku säilitada ja hooldada. Rahvusvaheliselt perspektiivse
militaarturismi edendamisel on lätlased ja leedulased saanud meist hoopis
paremaid tulemusi. Lätlased on trükis avaldanud turiste abistava militaarobjektide kaardi. Vilaski raketidivisjonile analoogne Plokštinš kompleks Leedus
võtab aastas vastu kümneid tuhandeid turiste. Vilaski (Joonis/Foto 4) või ka
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Joonis/Foto 4. Vilaski raketibaas Valgamaal. Mati Mõtsa foto.

näiteks Keila-Joa „raketibaasi” oleks saanud rajada suurepärase militaarmuuseumi. Tõsi, meil on Viimsis riiklikult rahastatav Eesti Sõjamuuseum – Kindral Laidoneri Muuseum, kuid selle funktsioonid on üsna ulatuslikud ja laialivalguvad, reaalset inimtööjõudu aga vähevõitu.
Tänu kohalikele entusiastidele on meil üsna korralik ja pidevalt arenev Hiiumaa militaarmuuseum Tahkunas, mis muu hulgas püüab võimalikult autentsena säilitada ka ümbruskonnas paiknevaid arvukaid endisi militaarrajatisi.
Eestis on veel mitu samalaadset väikemuuseumi, kuid neid võiks olla hoopis
rohkem.
Militaarpärand Eestis vajab senisest tunduvalt tõsisemat uurimist ja kaitset.
Tahaks loota, et lõppenud kultuuripärandi aasta tõi uue hingamise ka militaarpärandi uurimisse.
Kirjandust:
Luts, K. (koostaja). Eesti sõjaajaloo teejuht. Eesti Sõjamuuseumi – Kindral Laidoneri
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Seltsielu ja ühiskondlik tegevus eestluse
kujundajatena
Pille Kippar, Tallinna Ülikool
Kalapüügist elatuvad liivlased nimetasid end rannarahvaks ehk randlasteks
(randalist), põllumajandusega tegelevad eestlased – maarahvaks. Maarahvas
elas siin Läänemere idakaldal aastatuhandeid, jälgis ja austas loodust, elas
looduse märkide järgi ja haris põldu, käis pühapäeviti juba mõned sajandid kirikus – esiteks katoliku, siis luteri (protestantlikus), hiljem ka õigeusu kirikus.
Kirikus kuulati jutlust, lauldi üheskoos. Eestimaal valitsenud luterlik õpetus
erineb õigeusu omast eelkõige selle poolest, et kui õigeusk pakub kindlaid
päheõpitavaid ja järgitavaid kaanoneid, mida kas piltsõnumina või kanoonilise tekstina seinale kinnitati, siis luteri kirikus loetakse piiblist salm või
katkend ja asutakse arutama, selgitama – Mis see on? Luterlik kirik püüdis
õpetada inimesi mõtlema, järeldusi tegema, ise midagi arvama. Juba 1813.
aastal asutati Eesti Piibliselts.
Vennastekogudused tõid uusi tuuli
18. sajandi algupoolel Lääne-Euroopas tekkinud hernhuutlik ärkamisliikumine jõudis sama sajandi lõpul Eestisse; siin nimetati seda vennastekoguduseks.
Nendesse ühendustesse kuulus 19. sajandi keskel, u 1850. , juba 50 000 liiget.
Vennastekoguduse liikumine tõi rahva vaimuellu uusi tuuli. Sajandeid harrastatud regilaulude laulmisele – eeslaulja ja koori vahelduvale laulmisele,
kus koor eeslaulja öeldud sõnu jälgis ja kordas – lisandus tunnete ja emotsioonide väljendajana ühislaul, salmilaul oma uuemate viisidega. Kõik pidid koos
laulma, kõikidel tuli teada ka laulude sõnu. Kogudustega ühinejatelt oodati
tunnistusi või sõnavõtte – see sundis oma mõtteid koondama ja loogiliselt esitama. Lugemise kõrvale, mida emad juba varem lastele voki juures õpetasid,
levis kirjutamisoskus: kirja hakati panema laulude sõnu, kirjutati üles elulugusid, luuletusi. Hakkasid levima käsikirjalised laulikud ja luuletuskogud.
19. sajandi I poolel asutati Eestis palju koole, koolis anti lauluõpetust, tekkisid mitmehäälsed laulukoorid, õpiti pilli mängima, moodustati orkestreid.
Õpiti tegutsema koos. Uute ühenduste tekkimine näitab aktiivsust ja muutusi
selle aja ühiskondlikus elus.
Majanduse alal jälgiti baltisaksa ettevõtmisi. Riias (1792) ja Tartus (1813)
asutati baltisaksa põllumajandusühenduste keskused, kust võis võtta eeskuju,
saada isegi abi. Tartu ülikooli taasalustamisega (1802) suurenes võimalus
haridust saada ka eestlastel.
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Kui pärisorjusest saadi vabaks
Poliitilist ja ühiskondlikku elu mõjutas oluliselt pärisorjuse kaotamine
(1816/19). Eestlane sai võimaluse liikuda, sünnikohast mujale elama asuda,
maad/talu osta. Hakati andma ja valima perekonnanimesid, see tõstis kõvasti rahva eneseväärikust. 1821. aastal asutas pastor O. W. Masing eestikeelse
Maarahva Nädalalehe.
Õpetatud Eesti Selts
19. sajandi esimese kolmandiku lõpul jõuti Tartus esimese eesti kultuuri
arendava ja selle kultuuriga tegeleva seltsi asutamiseni.
Gelehrte Estnische Gesellschaft ehk Õpetatud Eesti Selts (1838) tegutses
saksakeelsete estofiilide ja väheste eestlaste toel. Selts sai eeskuju põhjanaabrite Soome Kirjanduse Seltsist (1831) ja nagu nemad oma seltsile võtsid esimeseks ülesandeks eepose koostamise (“Alg-Kalevala” valmis 1835, lõplik
versioon 1849), hakati ka Õpetatud Eesti Seltsis “Kalevipoja” materjale koguma. Meenutame siinjuures Kreutzwaldi üleskutset (koguteoses “Sippelgas”
1843) Kalevipoja-ainelisi mälestusi kirja panna ja seltsile saata.
Kreutzwaldi “Kalevipoeg”, üks ennemuistne jutt kahekümnes laulus, ilmus
1857-1861, rahvaväljaandena 1862. Kalevipoja-eepose tõusmine maailma
eeposte kõrvale kergitas eesti rahva eneseteadvust ja -hinnangut: meie pole
teistest kehvemad, oleme vähemalt samaväärsed.
ÕES tegutses pidevalt 1838-1950 ja jälle aastast 1988, viimastel kümnenditel nüüd enamasti ajaloohuviliste ühendusena, ikka Tartus.
Paralleelsena toonasele Tartu seltsile rajati Tallinnas eesti kultuuri, eriti rahvaluulet koguv ja edendav Eestimaa Kirjanduse Ühing (1841).
Muusikaharrastused levisid
Sajandeid kestnud regilaulutava ja kogu maal kirikutes harrastatav ühislaulmine ning eriti usuringkondades ja koolides levitatav pillimänguoskus viis
orkestrite tekkeni.
Meenutame siin juba 1839. a asutatud ja siiani tegutsevat ning paremini
jälgitud Väägvere pasunakoori, mille taktikepp aina järgmisele põlvkonnale edasi anti. Alustas Taavet Wirkhaus (1800-1872), tema tööd jätkas David
Otto Wirkhaus (1837-1912), kes laulupeol juhatas ligemale sadat orkestrit.
Mängijatel üle maa pidid ju olema pillid, pidi osatama neid mängida, pidi
olema üheskoos esitatav repertuaar.
Eesti laulupidude esimesele orkestrijuhile järgnes juba Leipzigi konservatooriumis õppinud Adalbert Wirkhaus (1880-1961), kes neli aastat (1908-12)
ka Estonias dirigent olnud.
35

Dirigent Taavo Virkhaus (s 1934, Florida) on juba meie päevil Estonia kontserdisaalis orkestrit juhatanud.
Väägvere pasunakoor elab ka edasi.
Karskusliikumine kui kasvatusjõud
Karskusliikumise alguseks Eestis peetakse 19. sajandi teist veerandit. Mitmel pool oli algatajaks kirik. Karskusseltsid organiseerisid raamatukogusid,
pidasid õpetlikke ja harivaid loenguid, käisid koos kooris laulmas, õppisid ja
kandsid ette näitemänge. Vabatahtlikke karskusseltse tekkis üle maa; sajandi
lõpuks registreeriti üle 50 seltsi. 1914. aastal oli juba 80 algorganisatsiooni;
seltsi ajakiri “Karskuse Sõber” ilmus 1891-1940.
Ühise hoole ja huvitavate ettevõtmistega püüti rahvast halvast harjumusest
eemale juhtida. Ning see läks korda.
Agraarseaduste meelevallas
Ligemale pool sajandit pärast pärisorjuse kaotamist (Põhja-Eestis 1916 ja
Lõuna-Eestis 1919) seadustati talupoegade täielik liikumisvabadus, anti välja agraarseadused (1849-56 ja 1863). Neid seadusi tõlkisid Fr. R. Kreutzwald
(Põhja-Eesti keelde) ja J. Hurt (Lõuna-Eesti keelde/murdesse). Selle suure mahuka ja keerulise töö käigus/lõpul tegi Kreutzwald ettepaneku piirduda edaspidi
üheainsa (P-Eesti) kirjakeelega, et saadakse aru küll, pole vaja kahte eesti keelt.
Meenutame, et samasse agraarseaduste eestikeelse leviku aega jääb talupoegade ühine vastuhakk mõnel pool ikka veel kehtivale teoorjusele – näiteks
Mahtra sõda (1858). Sedasama nimetatud agraarseadust need Mahtra talupojad üheskoos veerisidki ja nõudsid oma õigusi. Lugegem Eduard Vilde romaani “Mahtra sõda”!
Sama asja, orjuse pärast muretseti ka mujal, naabrite juures. Venemaal kaotati pärisorjus ametlikult 1861. aastal.
Eesti ajaleht rahvast õpetamas
Eestlasi aitas ühendada ja lugemisoskust parandada ka 1857. aastal asutatud
ja tänaseni pidevalt ilmuv J. W. Jannseni ajaleht, esialgu nimega “Pärnu Postimees”. Lehte telliti, see jõudis paljudesse kihelkondadesse ja viis uudiseid,
teateid, seisukohti ja üleskutseid laiali. Hakatakse teadma ja märkama, mis
toimub ümberringi.
19. sajandi keskpaigas intensiivistub heategevusorganisatsioonide rajamine.
Eestlane koondub ühistegevuseks.
Tihedam kontsentreerumine keskustesse tekitab tuleohu. Asutatakse vabatahtlikke tuletõrjeseltse, esimene Tallinnas 1862. Vajadust pritsimeeste seltside järele tuntakse kõikjal ja neid luuakse kogu maal.
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Areneti üldlaulupidude pidamiseni
Muusikahuvi kasvab, oskused süvenevad. Peale kiriku ja kooli lauldakse
üheskoos ka koorides. 1860 asutatakse Tallinnas Kaarli koguduse laulukoor
“Revalia”, 1865 saab “Estonia” ja “Vanemuise” seltsi tekkimise ajaks. Nendes harrastati ka ühislaulmist. 1866 alustati “Vanemuise” kõneõhtutega; näitemänge hakati etendama 1870.
Seltse asutati mitmes paigas – nii vajaduspõhiseid nagu tuletõrjeseltsid kui
ka meelelahutuslikke. Jüri Muusikaselts (1866) peab peale muusikaharrastuse
kohe ka silmas rahva mitmekülgsemat harimist.
Kuuekümnendate aastate lõpul julgeb seltsitegelane ja ajakirjanik J. W.
Jannsen hakata organiseerima eestlaste üldlaulupidu. Esimene eesti laulupidu
saabki teoks 1869. aastal ja kõik laulud lauldakse eesti keeles.
Esimesel üldlaulupeol said lõunaeestlased Tartus kokku põhjaeestlastega,
tunti end ühise rahvana.
Eesti üldlaulupidusid loendame siiamaani alates sellest Tartu peost. 2014.
aasta laulupidu “Ajapuudutus. Puudutuse aeg.” 4.-6. Juulini Tallinnas kannab
järjekorranumbrit XXVI.
Eestikeelne seltsielu
Seltsidesse koondujate arv ja ühine kapital kasvavad - see teeb nii seltsid
kui ka üksikisikud julgemaks, ettevõtlikumaks. 19. sajandi seitsmekümnendatel saab sellistes ühendustes valdavaks eesti emakeel, suureneb huvi hariduse vastu.
Noore aktiivse Otepää pastori Jakob Hurda ettevõtmisel asutatakse Eesti
Kirjameeste Selts (tegutses 1872-1893). See oli juba päris eestlaste oma selts,
eestikeelne ja eestimeelne. Peetakse harivaid ettekandekoosolekuid, ilmutatakse mitmeid õpetlikke brošüüre.
Olulisele positsioonile astub Carl Robert Jakobson oma kooliõpikutega ja
eriti ajalehega “Sakala” (1878-1882).
Eesti Aleksandrikool
Eestlane hakkab mõtlema. Mõeldakse üheskoos. Emakeelse hariduse ideed
tahetakse realiseerida Eesti Aleksandrikooli kaudu. See kool peaks maakeelsetest küla-, valla- ja kreiskoolidest läbi tulnud eesti noored ette valmistama
muukeelsesse ülikooli astuma. Omakeelsest ülikoolist veel unistada ei osatud.
Eesti Aleksandrikooli komiteed moodustatakse üle maa alates 1870-ndatest
aastatest: tehakse reklaami, hakkab ühine rahakogumine, korraldatakse korjandusi, rahalisi pidusid; allkirjadega korjanduslehed ja täpsed aruanded komiteele kujunevad normiks. 1883. aastaks oli arvel juba 100 000 rubla ja see
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summa andis lootust. Hakatakse otsima kohta, kuhu kooli asutada.
Aga uus kasvav venestamissurve1880-ndatel jõudis haripunkti 1887. Samal
aastal lõpetati Läänemaal Kuuda seminari tegevus, kust eesti koolid õpetajaid
said. Eestikeelset õpetajat polnud enam vaja, sest kõik Eestimaa koolid muudeti venekeelseteks.
Olgu lisatud, et kui selle kaua unistatud ja ette valmistatud keskastme või
kõrgkooliks ettevalmistava eesti (Aleksandri)kooli asutamiseni jõuti (1888),
siis avati ka see venekeelsena.
Vabade meeste põllumajandus edenes
1870. aastad kujunesid olulisteks ka Eesti põllumajandusele. Vabakssaanud
talupojad harisid mõisatelt renditud talusid siiani vanade oskuste kohaselt. Paljud olid jõudnud juba ka maad endale päriseks osta. Oli vaja muutusi, oskusi,
uuendusi. Tüsedama saagi saamiseks vajati head seemet, põllutöömasinaid,
paremaid loomatõuge. Väheste teadmistega ja väikese sissetulekuga algajal
talupidajal oli neid raske hankida; läks vaja ühist mõtlemist, ühist tegutsemist,
ühist rahastamist. Asutati mitmeid põllumeeste ühistuid ja seltse, esialgu Lõuna-Eestis, siis aga juba üle kogu maa. Õpiti üheskoos tegutsema, peeti ettekandekoosolekuid, põllumajandusnäitusi, üheskoos hangiti seemneid ja tõuloomi.
Pöördumised ja palved tsaari poole ei andnud tulemusi, tuli ise tegutseda.
Majandusliku ühistegevuse suur tõus jõudis kätte 1890-ndatel – hakati üheskoos muretsema ja kasutama kallimaid masinaid, mida üksi polnud lootustki
hankida, küladesse toodi tõuloomi, mis aitas kogu piirkonna loomakasvatustoodangut tõsta. Loodi piima-, muna- ja masinaühistuid, aga ka näieks pulliühisusi, korraldati toodangu ühist turustamist.
Vähese maaga põllumehed pidid kusagilt lisa teenima – tekkisid väikepõllumeeste kutseorganisatsioonid, õpiti uusi ameteid, levisid käsitööoskused.
Ühendatud majanduse kaudu tundsid väga paljud ühise tegevuse tulukust.
Nüüd rajatud organisatsioonid tegutsesid mitmeid aastakümneid.
Jakob Hurt ja rahvaluulekogumine
Seitsmekümnendatesse aastatesse jääb ka Jakob Hurda rahvaluule suurkogumise algus. Õigupoolest oli ta juba üliõpilasena, 1860. aastal, kirjutanud
kodukihelkonnast Põlvast üles rahvalaule ja kaasanud sellele tööle sugulasi.
Eesti Kirjameeste Seltsi (1872-1894) eesotsas olles laienesid Hurda võimalused kultuuri säilitamise ideid levitada, lähemaid rahvaluule kogumise
juhiseid anda ja kaastöölisi innustada. EKmS rohkem kui poolteistsada kirjasaatjat kogusid Hurda juhendamisel kümnekonna aastaga ligemale kaheksateist
tuhat rahvaluuleteksti, lisaks kultuuriloolisi tähelepanekuid, meditsiini, keelt
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jm. See oli hea kogemus. Kui keeleteaduse doktorist Peterburi Jaani kiriku pastorit Jakob Hurta pärast F. J Wiedemanni lahkumist Peterburi akadeemikuks
ei valitud, pöördus ta sihikindlalt ja julgelt eesti rahvaluule kogumise juurde
tagasi. Jakob Hurda üleskutse “Paar palvid Eesti ärksamaile poegadele ja tütardele” (1888) ja tema sellest alates veel kaheksateistkümne aasta jooksul ajakirjanduses avaldatud üksikasjalikud hindavad aruanded igale kogujale, igale
kirjapanijale viisid eesti rahvaluule käsikirjalised kogud väga kõrgele kohale
maailmas. Eestluse kujunemise seisukohalt oli eriti tähtis Hurda järjekindlus
leida rahvaluule kirjapanijaid igast kihelkonnast ja pidev kõikide kirjasaatjate
tööde analüüs. Tema poolt eestikeelses ajakirjanduses avaldatud aruanded
(1888-1907) olid ju ühise töö juhisteks kõikidele rahvaluulekogujatele, kaasa
arvatud Hurdast hiljem kogumistööga alustanud M. J. Eisen. Hurda aruanded
jõudsid ajalehtede kaudu igasse kihelkonda, neid jälgiti hoolega ning need õpetasid kogu rahvast oma kultuurivara väärtustama ja hindama.
Rahvuslipu sünd
Kaheksakümnendatesse jääb eesti kultuuritegelaste osavõtt Soomes “Kalevala” ja Soome Kirjanduse Seltsi juubelipidustustest ning selle kajastamine
ajakirjanduses, samuti uue seltsi – Eesti Üliõpilaste Seltsi (EÜS) asutamine
(1883). EÜS võttis enda ülesandeks muude, võõrkeelsete üliõpilasorganisatsioonide kõrval tegelda eriti eesti keelega ja rahvuskultuuriga.
Ka meie rahvuslipp sai alguse just Eesti Üliõpilaste Seltsist, kelle liikmed
seda 4. juunil1884 Otepääl õnnistamas käisid. Lipu õnnistas pastor Rudolf
Kallas ja seda päeva tähistame nüüd Eesti lipu päevana.
Vastuseis venestamisele
1880. aastatest algasid suured muutused maal – otsekui vastukaaluks koolide venestamisele asutati eestikeelseid laulu-mängu- või muusikaseltse, kirjutati, tõlgiti ja lavastati näitemänge; korraldati rahva- ja laulupidusid, mis
lõppesid tantsuga. Tantsuks mängis oma kohalik puhkpilliorkester.
Ühistel pidudel teenitud rahaga osteti raamatuid ja need said külaraamatukogude aluseks. Kujunes huvi ja harjumus lugeda. Pidude alustuseks kuulati
kõnesid ja loenguid väga paljudel teemadel; hakati mõtlema tervisele, jagati
mitmesuguseid õpetusi.
Viisakas seltskondlik suhtlemine levis ja kultuuriettevõtmistel tekkisid uued
liidrid – varanduslik positsioon polnud enam mitte kõige tähtsam. Isetegevuse
ja kultuuri valdkonnas tekkis uusi eneseteostuse võimalusi.
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Tööstuse mõju eestlaste kultuurielule
Arenev tööstus vajas töökäsi ning hulk noort rahvast siirdus küladest vabrikutesse ja linnadesse, hoopis teistsugusesse olustikku. Endisi talupojalõbustusi polnud linnas enam võimalik samal kombel harrastada. Need olid väga
suurte muutuste kümnendid. Linnade tööliskollektiivides tekkisid suhted teiste rahvastega, õpiti laulma nende laule, tantsima nende tantse. 80.-90ndatest
peale mindi nädalalõpul “grüünesse” – vabasse loodusesse lõbutsema. Ehitati
tantsupõrand ja kiik, turnimispuud, esineti ja võisteldi.
Linnadeski koguneti seltsidesse, korraldati näitemänguõhtuid, seltskondlikke mänge; peod lõppesid enamasti tantsuga. Tulid juurde uued ühisharrastused: uisutamine, ujumine, paadisõit. Väga oli vaja ruume seltskondlike ettevõtmiste korraldamiseks ja neidki hakati rajama.
1905. aastast on teada, et Lutheri vabriku rahvamajal olid laulukoor ja näitering ning 40-liikmeline puhkpilliorkester, õhtud lõppesid tantsuga.
Kogu isetegevus ja seltskondlikud harrastused olid vabatahtlikud ja tehti
n-ö ühiskondlikus korras, ilma mingi tasuta. Või õigemini – tasuks oli isiklik
areng, tegemise rõõm ja sõprade-kaaslaste tunnustus, kaugemas perspektiivis
aga oskus üheskoos tegutseda, teistega arvestada.
Töölisorganisatsioonidest ja -ühendustest võib hakata rääkima uue sajandi
algusest, õigupoolest pärast 1905. a sündmusi. Revolutsioonilaine tuli väljastpoolt – eelkõige Peterburist, millega sidemed olid tihedad – kõigepealt
linnadesse ja levis sealt üle maa. Pärast mitmete eraldi toimunud vastuhakkude mahasurumist saadi aru, et tegutseda tuleb üheskoos. Nüüd juba loodi ka
salajasi töölisorganisatsioone, poliitilisi ühendusi, tekkisid esimesed ametiühingud, mittetulundusühingud.
Hariduse ja harituse edendamine
Pärast paarikümneaastast pausi anti 1906. aastal luba emakeelsete erakoolide asutamiseks. Esimesena avatigi Tartus Eesti Nooresoo Kasvatuse Seltsi
tütarlaste gümnaasium (1906).
Samal ajal pandi alus ühisele spordiliikumisele: hangiti jalgrattaid ja sõideti
võidu. Kujunesid võrkpalliühendused, mis tegutsesid paljudes paikades pidevalt veel pärast Teist maailmasõda.
Üldiseks said emakeelsed täienduskursused mitmes valdkonnas. Eeskujusid
oli, ja nendest õpiti. Baltisakslaste mitmete organisatsioonide liitu Deutsche
Vereine kuulus 1908. aastal 37 000 liiget. Ühinenud eestlaste arvu sel ajal ei
saa öelda, sest nende ühendusi siis nii täpselt arvele ei võetud, kuid hiljem
seda tehti.
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Ühistegevus
jõudis ka majandusse. 1901. aastal asutati Laenu- ja Hoiuühisus Tartus, algatajaks Jaan Tõnisson. Sellele järgnes teisigi ühisusi. Majanduse arendamiseks loodi mitmesuguseid tootmis- ja tarbijaühistuid: piima-, masina-, karja-,
pulli-, vee-, turba-, aianduse-mesinduse, kartuli- jm ühistud. Paljusid ostu- ja
müügihankeid oli võimalik teha vaid üheskoos. Majanduslik kasu ühisustest
oli selge; eraldi ja üksi asju ajades jõuti ummikusse. Ühinemiste kõrghooaeg
jõudis kätte 1902-1909 ja levis üle maa. Muidugi polnud kõiki ühistuid igas
vallas, aga asutamine ja korraldamine käis sedamööda, kuidas oli ettevõtlikke
ja organiseerimisvõimelisi inimesi ning kuidas levis info ühistegevuse kasulikkusest.
Eesti Rahva Muuseumi asutamine
Tartus 1909 sai kultuuriinimeste ühiseks ettevõtmiseks.
Jakob Hurda juhatusel mitmekümne aasta jooksul eestlaste ühisel jõul kirja
pandud käsikirjalised rahvaluulekogud jäid pärast tema surma (Peterburis
1906) hooldajata ja olid seejärel kolm aastat Soome Kirjanduse Seltsi hoole
all Helsingis. Need kogud taheti tuua koju oma rahva hoole alla ja nii saigi
muuseumi asutamine rahva ühisel jõul teoks.
Oleme hiljuti (2009) tähistanud selle eduka kultuuritempli 100. sünnipäeva
ja suur lootus on varsti kolida Raadile ERM-i uude suurhoonesse.
Tähtsatest kultuurihuvilisi eestlasi ühendavatest rahvuslikest seltsidest
nimetame veel Emakeele Seltsi (1920) ja Eesti Rahvaluule Arhiivi (1927),
mis tegutsevad tänini.
Esimese maailmasõja puhkemisega
ühinemisaktsioonid muutusid. Mõnedki ettevõtmised peatati, muudeti või
ühendati. Vajadust mööda tekkis uusi: 1915 loodi Sõjapõgenike Abistamise
Komitee. Juba osati tegutseda üheskoos ning suudeti ka oma riigist ja oma
rahva tulevikust unistada.
1917. aastaks oli Eestimaal loodud üle 160 haridusseltsi.mis koondasid senised paljude muude seltside haridusfunktsioonid ühisesse süsteemi. Spordija lõbustusürituste korraldajateks said tuletõrjeseltsid (1917. aastaks oli 54
seltsi), mis korraldasid ka mitm võistlusi ja rongkäike. Need ettevõtmised lõppesid enamasti tantsuga.
Eesti ühiskonna organiseeritus
ning pikaaegne kogemus seltsides ja ühistegevuses soodustas võitlust riikliku iseseisvuse eest.Mõisteti: kui ma tahan oma Eesti riiki ja iseolemist, tuleb
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mul endal tegutseda, oma riigi eest võidelda, üheskoos eesti asja ajada. Just
pikaajaline seltsitegevus, oskus ja harjumus üheskoos tegutseda suunasid rahva mõtlemist, enesekindlust, veendumust, et üheskoos jõutakse kaugele.
Omaalgatuslikkus Kullamaa kihelkonna näitel
Toon näite tagasihoidliku Läänemaa ühe kihelkonna – Kullamaa – seltsidest, ühingutest ja ühistutest aastatel 1918–1940.
Teadaolevalt asutati Kullamaa kihelkonnas esimesed omaalgatuslikud
ühendused19. lõpu- ja 20. sajandi algusaastatel. Neist olid vanimad Kullamaa
Muusika Selts (1884), Kullamaa Põllumeeste Selts (1889), Kullamaa-Jõgisoo
Sugupulliühisus (Kullamaa Tõupulliühing, 1906), Kullamaa Haridusselts
(1907), Piirsalu Haridusselts (1907), Kullamaa Ühispank (Kullamaa Laenuja Hoiuühistu, 1910), Kullamaa Kontrollühing (Kullamaa Karjakontrollühing,
1911) ja Kullamaa Piimaühing (Kullamaa Piimaühistu, 1912).
Ühtekokku registreeriti aastatel 1918 (1919) – 1940 asukohaga Kullamaa
kihelkonna valdades 91 seltsi, ühingut ja ühistut. Neist asutati 67 (73%) aastatel 1919–1929. Mainitud ühenduste tööga hõlmati 12 valdkonda ja 32 tegevusala.
(Kullamaa kogumik. Kullamaa kihelkonna haridusseltsid aastatel 1918–
1940. Koostanud Kalju Kurepalu. Kullamaa 2007. Lk 8.)
Seltsiliikumise õitseaeg
saabus 1920-ndail. Kõik ühingud ja seltsid registreeriti. Seltsid olid nüüd
eriti tähtsad majandusliku üleminekuaja suurte varanduslike vahede olukorras
ja aitasid mitmetel elanikerühmadel eluga toime tulla.
Kestis ja arenes majanduslik ühistegevus, samuti haridusliikumine, eriti
täiskasvanute harimine; samuti nais-, noorsoo-, spordi- ja töölisliikumine.
Veel mõned arvud EV seltside kohta: Eesti Tööliste Haridusliitu kuulus
1931. aastaks 15 000 liiget; 1938. aastal oli 3722 registreeritud majandusühistut, nende kauplust ja tööstusettevõtet; samal ajal tegutses 2200 haridus- ja
kultuuriseltsi. 1939. aastal registreeriti 460 kohalikku naisorganisatsiooni
25 500 liikmega; ilmusid naisteajakirjad “Taluperenaine”; “Eesti Naine”,
“Maret”. Kõik need propageerisid elutervet eestlust, rahvuslikku meelsust,
kodukaunistamist.
Eesti Vabariigis tegutses kristlikke organisatsioone, spordiühinguid, üliõpilasseltse ja -korporatsioone, teadusseltse, mitmeid kutseühinguid, harrastusja heategevusorganisatsioone, vähemusrahvuste ühendusi omakultuuri säilitamiseks.
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Seltsiliikumine Eestis arenes vähem kui sajandi jooksul ajaviidet pakkuvatest väikestest laulu-mänguseltsidest suureks sotsiaalseks liikumiseks.
Sel oli suur ühiskondlik tähtsus meie rahva eneseteadvuse kujunemisel ja
kasvamisel, eestluse arenemisel, eestlaste jõudmisel oma riigini.
Kasutatud kirjandus:
1. Ea Jansen. Seltsiliikumine – Eesti rahvakultuur. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn 1998, lk 591-614.
2. Pille Kippari loengud ja arhiiv.

TOTALITAARSED SEKTID EESTI
KULTUURIRUUMIS
Jüri Raudsepp
Religioon kultuuri obligatoorse komponendina
Vene maalikunstnik, arheoloog ja ühiskonnategelane Nikolai Roerich1,, kes
kolmel korral oli Nobeli rahupreemia nominent, on kultuuri kohta öelnud, et
see koosneb kolmest komponendist: kunst, teadus ja religioon. Aare Laanemäe2 vaatleb kultuuri fenomenoloogias neidsamu kultuuri komponente: religiooni (koos müüdiga), kunsti ja teadust. Ta nimetab kultuuris tähtsust omavaid religioone kultuurireligioonideks, nii nagu nendeks on kristlus, islam,
budism ja konfutsianism.
Kas kujutaksime ette kultuuri ilma kunstita? Või teaduseta? Vaevalt. Aga
kultuuri ilma religioonita? Loomulikult, see on meie kaasajal enesestmõistetav, eriti eestlastele, kellest on saanud maailma uskmatuim rahvas uskumises
Jumalasse, mitte aga nõidadesse ja astroloogidesse. Religioonita on aga kultuur kolmandiku võrra vaesem, sest tal puudub üks kultuurile tingimata tarvilik komponent. Vana-Idamaade või antiikühiskonna kõrgkultuuride aluseks
olid usundid. Ilma nendeta poleks olnud ka vastavaid kultuure.
Saksa idealistliku filosoofia suurkuju Hegel3 jaotas religioonid kolme suurde rühma: loodususundid, juutide-kreeklaste-roomlaste religioon, kristlus kui
absoluutne religioon.
Bostoni ülikooli religiooniloolane Stephen Prothero4 kirjeldab kaasajal ka„Nikolai Roerich“, vene keeles 1999.
Aare Laanemäe „Kulturoloogia“, 2007.
3
Chantepie de la Saussaye „Lehrbuch der Religionsgeschichte“, 1887, vene keeles 1899 ja
1992, I ja II köide.
4
Stephen Prothero „God is Not One. The Eith Rival Religions that Run the World“, 2010,
vene keeles 2013.
1
2
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heksat tähtsustomavat religiooni, mis valitsevad maailma. Nendeks on: islam,
kristlus, konfutsianism, hinduism, budism, yoruba, judaism ja taoism. Selguse
mõttes võiks need ümber klassifitseerida järgmiselt: aabrahamlike religioonide rühm, kuhu kuuluvad usundid, mis peavad oma esiisaks Aabrahami, nagu
judaism, kristlus ja islam; Indiast lähtunud hinduism ja budism; Hiinaga seotud konfutsianism ja taoism; loodususunditest Aafrika yoruba.
Eestis juurdus kultuurireligioonidest kristlus roomakatoliku konfessioonina,
ja seegi alles XIII sajandil, kui kogu Euroopas valitses kristlik kultuur. Kristlusest oli 1300 aasta jooksul kujunenud maailmareligioon.
Millise kristluse me siis Läänelt pärandiks saime? Tuleb välja, et juba murenema hakkava. Prantsuse filosoof René Guénoni5 sõnul: „Meie arvates ulatub ehtne keskaeg Karl Suure valitsemisajast 14. sajandi alguseni, kui algas
allakäiguperiood, mis läbi mitmesuguste astmete ulatub üha süvenevalt meie
aega. See on nüüdisaja kriisi tegelik alguspunkt: sellel ajal hakkas lagunema
„kristlik maailm“, millega Lääne keskaja tsivilisatsioon end põhimõtteliselt
samastas… Renessanss ja reformatsioon on pelgalt eelneva ja neid ette valmistanud languse tulemus; nad ei tähendanud mingil moel tagasipöördumist
endise seisundi juurde, vaid märgistasid langemist veelgi sügavamale, kuna
nad teostasid lõpliku eraldumise traditsioonilisest vaimsusest; esimene tegi
seda teaduse ja kunsti valdkonnas, teine religioonis endas – valdkonnas, kus
niisugune pööre muidugi kõige vähem etteaimatav võis olla… See, mida peetakse renessansiks, tähendas tegelikult… paljude asjade surma.“
Reformatsioon, õigemini – usuline revolutsioon, sest sellega kaasnesid ka
vägivallailmingud, mis 16. sajandi alguses Saksamaal aset leidis, jõudis üsna
peagi Eestimaa pinnale ja käitus siingi siin-seal kirikurüüstega. Saime küll, ajaliselt võttes üsna hiljuti, omakeelse Piibli ja lugemisoskuse, kuid kaotasime ka
midagi olulist – oma kristliku sünnitunnistuse ja sellega omandatud lapseusu.
Antonio Possevino6 kirjas seisab: „Ma kirjutan mõningatest asjadest, mis
on mulle väga suureks lohutuseks olnud. Sest ma ei oleks iial osanud mõelda,
et saan näha nendes provintsides, mis on nii väga kannatada saanud sõdade
ja lahkõpetuste läbi nelja- või viiekümne aasta jooksul, et on olnud võimalik säilida nii rohkel tõelise usu seemnel (ja seda ilma katoliku preestriteta)
lihtsates, peaaegu inimlikust kultuurist eemalseisvates rahvastes, sest kuna
nad pidevalt kord Luterlikkude Hereetikute, kord skismaatiliste Moskoviitide
saagiks olid, oli küllalt tõsist põhjust karta, et kõik oleks nagu põrguks muutunud. [---] Balti mere ääres on üks provints, mille nimi Estonia, kus suurem
5
René Guénon „La Crise du monde moderne“, Paris, 1946; tõlge eesti keelde „Nüüdismaailma kriis“, 2008, lk. 27.
6
Antonio Possevino „Kiri Mantova hertsoginnale“, Tartu, 1994, lk. 11-12.

44

osa talupoegadest (niipea kui nimetatud Kuninga tahtmist mööda meie Isad
Riiga ja siia Tartusse paigutati) hakkas kokku voolama nii suurel arvul ja
nõnda elava hardusega, et ma kindlasti, kui palju kuulajaid või isikuid ma
ka olen näinud mitmetes maades, ei usu end näinud olevat siiramat hardust
või selgemat tõelise Kristuse näitamist. Sest need õnnistatud hinged lähevad
laupäeval suure hulgana teele oma puumajakestest, mis asuvad laiali maa eri
nurkades, et olla Pühapäeva hommikuks meie Isade jutlusel ja missal, kellest
mõned on juba ära õppinud nende keele, isesuguse ja erineva kõigist teistest
Maailmas. Ja olgugi et paljud tulevad, kes kahekümne, kes kahekümne viie ja
kolmekümnegi miili kauguselt, viibivad nad sellegipoolest väga suure tähelepanemisega Jumalateenistustel ja lähevad siis jälle koju, käies, kes terve öö,
kes veel teise päevagi, nõnda et on hästi näha, kes Jumalat tõsiselt võtab, ja
kui piinlik peaks olema minul ja teistel, kel on Kirikud oma maja ukse ees ja
üliküllalt haridust, kuid jääme siiski külmaks ega astu sammugi rohkem kui
harilikult, et maitsta taevasi asju.“
Seda lugedes võib tõelist uhkust tunda meie esivanemate usulise innukuse üle, mis kahjuks praegusele uskmatule põlvkonnale vaid arusaamatuks
ajalooks osutub. Kirjeldatud ajajärgul olime Euroopas üks usklikum rahvas,
nüüd üks uskmatum. Nüüdisajal, olles üks autorikkamaid regioone maailmas,
sõidetakse kirikutest uhkelt mööda, nagu nende uksed poleks kunagi avatud
ja nagu neis puuduks igasugune elu. Tegelikult toimub neis tõeline elu, mida
kahjuks ei tunta ega tahetagi tunda.
Francis A. Schaeffer 7 ütleb selle kohta nii: „Inimese kui inimese surmamiseks on tänapäeval mitmesuguseid võimalusi, ent kõik nad toimivad ühel ja
samal suunal – tõe eitamine ja moraali eitamine. Et nende sõnumist mõjutatud saada, ei pea minema kunstigaleriisse ega kuulama keerulist muusikat.
Selle töö teevad kino ja televisioon sinu eest ise ära… Parimaks näiteks nende
ideede massideni toimetamisest on kahtlemata „popmuusika“ ning eriti ansambli The Beatles looming. Biitlid läbisid oma arengus mitmeid faase, sealhulgas uimastipõhine ja psühhedeelne lähenemine. Psühhedeelne faas algas
albumitega „Revolver“, „Strawberry Fields Forever“ ja „Penny Lane“. Suure asjatundlikkusega arendati seda edasi albumis „Sargeant Pepper´s Lonely
Hearts Club Band,“ milles propageeriti otseselt narkootikumide tarvitamisele
viitavat psühhedeelset muusikat teadlikult religioosse lahendusena.“ Selle
muusika apologeedid on väitnud, et „Trummide tagumine on sama hea kui
kirikukellade helistamine“. 8
Kuidas oleme jõudnud A. Possevino poolt kirjeldatust Francis A. Schaefferi
Francis A. Schaeffer „The God Who is There“, 1968; eesti keeles „Jumal, kes on olemas“,
Tallinn, 2013, lk. 59-61.
8
Tsit А.С. Степанов «Очерк историй мировой культуры», Москва, 2000, стр. 15.
7
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kirjeldatuni? Selleks on kaasa aidanud „surmakultuuri arhitektid“: Karl Marx,
Arthur Schopenhauer, Charles Darwin, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre,
Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Peter Singer, Alfred Kinsey jt surmahoovusega kaasaminejad ja sellele hoogu andjad. Just niisuguse pealkirjaga
raamatu on kirjutanud Donald DeMarco ja Benjamin Wiker. Autorid kirjutavad raamatu eessõnas, mis suunatud eesti lugejale: „Tegu ei ole jõhkra, vägivaldse ja militaarse rõhumisega, vaid palju peenekoelisema, intellektuaalset
laadi ohuga, mille mõistmine eeldab nägemust elukultuuri ilust võrrelduna
surmakultuuri tühjusega. Uus oht on mitte välispidine, vaid sisemine.“9
Kahjuks puudub raamatus surmakultuuri ühe mõjukama ja õnnetuseks ka
viljakama propageerija, rokkmuusika sümboliks saanud Elvis Presley nimi.
Ta olla kristluse hävitamiseks teinud rohkem kui terve armee kristlusevastaseid jutlustajaid oleks suutnud teha.10
Teisest maailmasõjast väljus Euroopa ja koos temaga ka Eesti füüsilise ja moraalse invaliidina. Sellest paranemist ei ole toimunud. Hoopis vastupidi. Uus
tõbi, mille nimeks on postkristlus, on olukorda veelgi halvendanud. Sõja poolt
löödud haavad, nii kehalised kui ka hingelised ei jõudnud veel armistuda, kui
neile lisandus uusi, seekord postkristluse poolt lööduid. Nagu sellele sai juba viidatud, oleme postkristluses, nagu see sõnagi ütleb, jõudnud elukultuuri juurest
surmakultuuri juurde, mis vähkkasvajana hävitab väärtusi, eelkõige kõlbelisi. Et
see nii on, ei vaja siinkohal tõestamist. See on igapäevaselt nähtav ja kogetav.
Kirik kristliku kultuurireligiooni kandjana
Kord küsis Jeesus oma jüngritelt: „Keda ütlevad inimesed mind, Inimese
Poja, olevat?“
Nemad ütlesid: „Mõned ütlevad sind olevat Ristija Johannese, teised Eelija,
aga teised Jeremija või ühe prohveteist.“ Tema ütles neile: „Aga teie, keda
teie mind ütlete olevat?“ Siimon Peetrus vastas ning ütles: „Sina oled Kristus,
elava Jumala Poeg!“ Jeesus vastas ning ütles temale: „Õnnis oled sa, Siimon,
Joona poeg, sest liha ja veri ei ole sulle seda ilmutanud, vaid mu isa, kes on
taevas. Ja mina ütlen sulle ka: „Sina oled Peetrus, ja sellele kaljule ma ehitan
oma koguduse, ja surmavalla väravad ei võida seda!“
Kristluse 2000-aastane ajalugu on näidanud, et surmavalla väravad, nii avatud kui nad ka on olnud, eeskätt ateistliku kommunistliku režiimi aegadel,
pole suutnud olematuks teha kristlikku kirikut ei Venemaal ega Eestis. Veelgi
enam, kristlik kirik oli ainuke iseseisvusaegne institutsioon, mis jätkas oma
olemasolu, ehkki piiratud tingimustes, ka okupeeritud Eestis.

Donald DeMarco, Benjamin Wiker „Architects of the Culture of Death“, San Francisco 2004;
eesti keeles „Surmakultuuri arhitektid“ 2012, lk. 9.
10
Jüri Raudsepp „Psühhedeelne revolutsioon on hoos“, Eesti Kirik 2012, nr. 32.
9
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Tegelikult olid rünnakud kiriku vastu alanud juba varsti pärast Eesti esimest
iseseisvumist, mis andis Peeter Põllule põhjust kirjutada usulisest kriisist Eestis.11 Maad oli hakanud võtma usuline ükskõiksus riigis domineerinud evangeelse luterliku kiriku suhtes. See ükskõiksus viitas sellele, et kirik oli muutunud institutsiooniks, ilma milleta võis elus hakkama saada. Tööliste hulgas
muutus see ükskõiksus isegi vaenulikkuseks kiriku vastu ja paremad polnud
lood ka haritlaskonna hulgas, kes hakkas kirikust võõrduma. Intelligentsi
esindajad ei suutnud näha kiriku tegevuses midagi positiivset, pigem nägid
nad temas tagurliku maailmavaate kaitsjat. Usulisi väärtusi hakati käsitlema
ajast-arust läinutena ja neid naeruvääristati. Paljus selles oli süüdi ka kirik ise
oma politiseerumise, klerikalismi ja episkopalismiga, mis võttis koguduselt
juhtimise ja otsustamisõiguse ning tegi peapiiskopist kirikumonarhi. Kahe
silma vahele jäeti kiriku tegelik missioon ühiskonnas, milleks oli olnud algusest peale rahva kõlbeline kasvatamine koos hingehoiuga. Neid seisukohti on
veenvalt esitanud omaaegne teoloog Elmar Salumaa.12
Sama autor13 on käsitlenud kiriku positiivset osa Eesti ühiskonnas rahvusliku kultuuri probleemina, mida kristlus olulise kultuurikomponendina Lääne
ühiskonnas läbi sajandite oli omanud. Teatavasti ei taganud Eesti Vabariigi
tookordne põhiseadus kirikule midagi rohkemat peale sallivuse ja olemasolu.
Seda silmas pidades ei omanud kirik Elmar Salumaa sõnul „…ametlikult
mitte palju väljavaateid suuriks kultuurseiks kohustusiks… On selge, et meie
ideaal tänagi veel on rahvuslik rahvakirik… On seepärast kirikulegi rakendatuna rahvusküsimus kultuuriküsimuseks.“ Milline siis võiks olla rahvakirikus
kuulutatava ristiusu ja ühiskonnas kehtiva kultuuri omavaheline suhe? Kõige
selgema vastuse sellele annab Elmar Salumaa ise: „Terviklik ja tegelik kristlus
ei erine millalgi elu tõekspidamisist – ja arusaadav, et seesugust eluideaali
taotlev kirik võib olla üksnes kultuursust edendav nähe. Juba seepärast, et ta
järjekindlalt võitlusse astub kõigi inimest roojastavate, elu hävitavate nähete
ning tõekspidamiste ürgallika: patuga. Nii näiteks ei tarvitse kristlusel pidada
võitlust ühegi kultuurivara vastu – vaid ta teravus on koondatud neid kultuurivarasid kurjasti rakendavale inimese tahtele, sageli degenereerunud ja
kõlblalt nullpunkti langenud tahtele… Ei ole õige seepärast meie intelligentsilt esilduv nõue kirikule, nagu peaks viimane „revideerima“ oma õpetuslikke
seisukohti, neid „suupärastama“. Kirik peab jääma kirikuks, oma ülesandele
vastavaks kristliku evangeeliumi kuulutajaks. Selle eeltingimuseks peab olema „kuulutuse moonutamatuse, selle ürgsuse säilitamine“.
Peeter Põld „Usuline kriis“, 1932.
Elmar Salumaa „Kiriku asend ja ülesanded iseseisvusaegses ühiskonnas“, tsit. Kogumikust
Elmar Salumaa „Evangeelium ja eetos“, Tartu, 2008.
13
Ibid. „Kirik rahvusliku kultuuriprobleemina“, lk. 29-30.
11
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Kuidas siis tänapäeval, teise vabariigi tingimustes on kirik sellega toime
tulnud? Kahjuks hakkab popmuusikal baseeruv gospelmuusika ka kirikutes
tooni andma, vast võikamal moel rokkooperi „Christus Superstar“ näol. Aga
ka muud kõikvõimalikud muusikalised ettekanded mitmesuguste kontsertide
ja neid ülistavate aplausidega on kirikud muutnud kontsertkirikuteks. Veelgi
enam, on oht, et endisest meeleparanduse kirikust hakkab kujunema meelelahutuse kirik, meelelahutustööstuse ühe osanikuna.14
Totalitaarsed sektid
Sektide all mõeldakse usulisi liikumisi, mis erinevad valitsevast usundist.
B. Ederberg 15 näeb sektides „üldkiriku kehast välja lõigatud usulisi üksuseid.
Nad on maha langenud või ära raiutud elavast kirikupuust“. Nende kohta on
kasutusel ka sõna hereesia, mis tähendab samuti valitseva kiriku õpetusest
erinevat väärusku. Hereesia sünonüümiks on ketserlus. Siinkohal jääme sektide mõiste juurde, milliseid kristluses on ligemale kolmsada.16
Sektide teke iseloomustab kristlust selle kujunemisest alates, aga mitte
üksnes kristlust, vaid see on omane ka teistele usunditele. Seejuures mõiste
totalitaarsed sektid vajab üksikasjalisemat käsitlust.
XX sajand sünnitas mitmel pool, nii Idas kui ka Läänes, totalitaarseid
režiime,. Vähemalt Euroopas kadusid nad koos Teise maailmasõjaga ja XX
sajandi lõpuga. Tundub kummalisena, kuid nende asemele on tulnud usulised
totalitaarsed sektid, mis on sündinud eeskätt Ameerika Ühendriikides. Viimane on olnud sünnimaaks ka mittetotalitaarsetele kristlikele sektidele. Sealt
on nad levinud üle kogu maailma.
Kirjanduses on viiteid Euroopa kahe totalitaarse poliitilise režiimi võtmekuju psühhopatoloogiale.17 Samuti on leitud psühhopatoloogiat totalitaarsetes sektides. Moskva Serbski nimelise kohtupsühhiaatria instituudi professor F. V. Kondratjev18 sõnas Nižni Novgorodis peetud totalitaarsetele sektidele
pühendatud konverentsil järgmist: „Kui peaaegu viiekümneaastase staažiga
psühhiaater võin kinnitada, et paljude hereesiate (muidugi mitte kõigi) algus
on seotud psühhopatoloogiaga.“
Mis siis iseloomustab totalitaarseid usulisi sekte ja millised need on?
Venekeelses kirjanduses ilmus esimene totalitaarsete sektide määrang 1995.
Jüri Raudsepp „Meeleparanduse kirikust meelelahutuse kirikuni“ , Eesti Kirik 2012, nr. 38.
B. Ederberg „Lahkusud Eestis“, Rakvere, 1935, lk. 11.
16
Иоанн Арсеньев «Секты Европы от Карла Великого до реформации», Москва, 2005.
17
Erich Fromm The Anatomy of Human Destructiveness“, 1973; tõlge vene keelde Э. Фромм
«Деструктивная анатомия человека», Москва, 1994.
14
15

18
„Материалы международной научно-практической конференции «Тоталитарные секты – угроза ХХI Века», Нижнй Новгород, 2001, стр. 53.
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aastal.19 Selle alusel nimetatakse totalitaarseteks sektideks usulisi liikumisi,
kus rikutakse sinna kuuluvate liikmete inimõigusi nende mõjutamiseks neid
kahjustava ajupesuga ja muude teadvust kontrollivate meetoditega, mille hulka kuulub ka psühholingvistiline programmeerimine. Neid sunnitakse keelduma teatud toitudest ja piiratakse nende uneaega. Seejuures püütakse täielik
kontroll saavutada liikmete mõtete, tunnete ja käitumise üle nende allutamise
läbi sekti juhi tahtele, kelles nähakse jumaliku autoriteedi kehastust.
Ühe väljapaistvama sektide uurija, Vene Õigeusu Ülikooli professori Aleksandr Dvorkini järgi, kes on kirjutanud ammendava monograafia sektidest,20
kuuluvad totalitaarsete sektide mõiste alla järgmised usulised liikumised:
mormoonid ehk Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik, Jehoova tunnistajad, Mooni kirik, liikumine New Age, Saientoloogia, Krishna Tunnetus ehk
Hare Krishna, Maharishi liikumine ehk Transtsendentaalne Meditatsioon, satanism ning mõned teised totalitaarsed usulised liikumised.
Totalitaarsetes sektides on esikohal liider ehk guru. Sektis ei saa sekti liige
loota ilma liidri (guru) vahenduseta mingitele ühendusteedele Jumalaga. Krishna Tunnetuse Rahvusvahelise Ühingu asutaja A. C. Bhaktivedanta Swami
Prabhupada on öelnud: „Kui teil on probleeme Jumalaga, võib aidata ainult
guru. Kui teil tekib probleeme guruga, ei või aidata mitte keegi.“21
Teisel kohal on organisatsioon. See pole võrreldav mingi usulise organisatsiooni või kirikuga nagu me neid tavaliselt tunneme. Siin on tegemist vastuvaidlematu ja raudse distsipliiniga. Autori järgi „Religioosne totalitarism on
poliitilise totalitarismi üks koostisosi… Praktiliselt nii ühel kui ka teisel sektil
on plaanid ülemvõimu saavutamiseks maailmas.“22
Kolmandal kohal on meetod. Viimane on see, mis teeb liidri liidriks. Meetod peab olema selge ja lihtne – elame ju instruktsioonide ajastul. Iga sekt
lubab oma liikmetele midagi. Barker (1989)23 nendib, et äärmuslikud usuliikumised pakuvad oma liikmetele kuut asja: edukat karjääri, tervist, osadust,
osalust Jumala asjades, enesearendamist, usukogemusi.
Aleksandr Dvorkin toob näiteks transtsendentaalse meditatsiooni viljelejad:
korrake teile antud salasõna – mantrat – igal hommikul ja õhtul 20 minutit,
ja teie vaimsed võimed ning tervis paranevad märgatavalt. Kui 20 protsenti
tehase töötajatest seda teeb, kasvab tööstustoodang suuresti. Kui kogu linna
elanikkond seda teeb – kaob kuritegevus linnas. Seega näib pakutav meetod
19
Р. М. Конь «Введение в сектоведение» , Нижегородская Духовная Семинария, 2008,
стр. 342.
20
А. Дворкин «Сектоведение. Тоталитарные секты», Нижний Новгород, 2002.
21
Ibid, lk 66.
22
Ibid, lk 67.
23
Tsit. Tõnu Lehtsaar „Sissejuhatus religioonipsühholoogiasse“ 2013, lk. 138-139.
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võimaldavat otse erakordseid tulemusi.
Ajakirjanduses on olnud viiteid inimohvreid nõudnud totalitaarsete sektide
tegevusele.
Kogu maailmas sai tuntuks Jaapani Ülima Tõe sekt, kelle guru Shoko Asahara, kes pidas end kord Buddhaks, kord Kristuseks, käskis oma jüngritel
1955. aastal Tokio metroos piserdada mürkgaasi, mille tagajärjel suri 12 ja sai
viga ligi 5000 reisijat.
Prantsusmaal end ülimaks olendiks pidanud Päikesetempli Ordu liider Jo
Di Mambro andis 1994. aasta oktoobris oma jüngritele korralduse üheaegselt
Šveitsis ja Kanadas siirduda „planeet“ Siiriusele, mille tagajärjel selles kohutavas rituaalmõrvas hukkus 53 sektiliiget. Sellest sündmusest on kirjutanud
raamatu üks pääsenutest.24
Ameerika Ühendriikides sai tuntuks Rahva Templi Ordu juhtfiguur Jim Jones, kes käskis oma pooldajatel teha 1978. aastal massilise enesetapu Guajaana džunglis. Selle meeletu teo tagajärjel kaotas elu 923 (teistel andmetel 913)
inimest.
Õnneks Eestis selletaoliste ekstreemsete sektide tegevust ei ole registreeritud. Küll on tegevusloa saanud Viimase Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik
(mormoonid) 185 liikmega, Eesti Jehoova Tunnistajate Koguduste Liit 3938
liikmega, samuti ka Krishna Tunnetuse (Hare Krishna) kogudus 121 liikmega
ja liikumine New Age 272 liikmega.25 Mooni kiriku ehk Ühinemise Kiriku
kohta andmed puuduvad.
Eestis üheks tuntumaks totalitaarseks sektiks on Jehoova tunnistajad. Neid
tunti 1931. aastani kui Rahvusvahelisi Piibliuurijaid. Usulisele liikumisele
pani aluse Charles Taze Russell (1852-1916). J. F. Rutherford (1869-1942)
muutis sekti tugevaks teokraatlikuks organisatsiooniks. Nende õpetuslikuks
aluseks on Piibel. Oma õpetuse kohaselt olevat maailm jõudnud lõpuaega ja
seepärast ootavad nad Jumala Kuningriigi saabumist. Nad tunnistavad Jeesust
Jumala Pojana, kuid mitte Jumala endana, ja eitavad seepärast ka Kolmainu
Jumala (triniteedi) dogmat. Nad ei pea jõulusid ega ülestõusmispühi. Koguduseliikmetele esitatakse kolm nõuet: usk Jehoovasse, usk Kristuse lunastusohvrisse ja head teod, mille alla kuulub ristimine ja koguduse heaks töötamine vähemalt 10 tundi kuus. Nad on väga aktiivsed misjonärid, kes levitavad
oma ajakirju „Vahitorn“ ja „Ärgake“ avalikes kohtades ning mööda kodusid
käies. Jehoova tunnistajate tegevus oli esimeses Eesti Vabariigis keelatud.
Teiseks tuntumaks totalitaarseks sektiks on mormoonid. Sekt on asutatud
Thierry Huguenin „LE 54e“, 1995; tõlge eesti keelde „Viiekümne neljas“, 1997.
„Vaata, millised 90 usuvoolu on Eestis esindatud“, http://eestielu.delfi.ee/archive/print.
php?id=66047464
24
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1830. a. ameerika farmeri Joseph Smithi poolt, kellele taevane saadik Moron
ennast ilmutanud ja näidanud koha, kus kullast täiskirjutatud plaadid maapõues asunud. Joseph Smith tõlkinud plaatide teksti inglise keelde, ja nii saadudki Piibli süžeed meenutav mormoonide pühakiri „Mormoni raamat“ 26 ehk
„Teine Testament Jeesusest Kristusest“.
On püütud leida põhjusi, mis ajendasid Joseph Smithi kirjutama „Mormoni
raamatut“. Selleks võis olla asjaolu, et ta nägi Ameerikas kui Uues Maailmas teist tõotatud maad (The Promised Land), nagu seda oli kunagi esimese
tõotatud maana olnud Kaananimaa juutidele. Mormoni raamatus õpetatakse,
et Jeesus Kristus tuli Ameerikasse pärast oma ülestõusmist. Seega kujutab
„Mormoni raamat“ endast täiendavat ilmutust Ameerikale Jeesuse Kristuse
teise evangeeliumi näol.
Iseloomulik mormoonidele on enese ristida laskmine nende surnute eest,
kes surid mormoonide õpetust kuulmata. Selleks on nende Salt Lake City linna asutatud maailma suurim genealoogiline arhiiv. Sinna on nüüd lisandunud
ka Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kirikuraamatute koopiad. Nüüd on võimalik ka meie kristlikke luterlikke esivanemaid ristida Ameerikas mormoonideks. (Isegi Martin Luther, Immanuel Kant ja Ludvig van Beethoven olevat
mormoonide ristimistalituse läbinud.) Arhiivid võimaldasid mormoonidele
kirikuraamatutest paarikümne miljoni krooni eest koopiaid teha, et niiviisi
saadud raha eest muretseda arhiiviandmete digitaliseerimist võimaldavaid
seadmeid.
Kõige muu kõrval, mis Eestis on juba maha müüdud, on lõpuks ka meie
ristitud esivanemad maha müüdud.
Mooni kirik ehk Ühinemise kirik on asutatud korea jutlustaja Sun Myung
Mooni poolt, kelle nimi tähendab tõlkes „Hiilgav Päike ja Kuu“. Nagu ta ise
ütleb, saanud ta aastal 1945 ilmutuse, millele vastavalt tulevat tal lõpetada
Jeesuse alustatud töö. Ta kirjutab selle kohta järgmist: „Pärast üheksa aastat
väldanud otsimisi ja võitlusi anti jumalik tõde Mooni kätte. Sel hetkel saanud
temast taeva ja maa absoluutne võitja. Sellel võidu päeval kummardunud kogu
vaimne maailm tema ette, kuna mitte üksnes tema ei vabanenud saatana valest, vaid ta sai väe süüdistada saatanat Jumala ees. Sel päeval saatan kapituleerus täielikult tema ees ja teda ennast tõsteti Jumala Poja kõrgusteni. Tänu
temale saanud saatanat võitnud relvad kättesaadavaks kogu inimkonnale.“27
Nagu esitatust nähtub, hakkas Moon end pidama 1945. aastast alates „Jumala Pojaks“, kes saatanat võites päästis kogu inimkonna. Sellega ta usurpeeris
„The Book of Mormon, Doctrine and Covenants,Pearl of Great Price“; tõlge eesti keelde
„Mormoni raamat, Õpetus ja lepingud, Kallihinnaline pärl“, välja antud Saksamaal 2011.
27
Алексий Мороз «Секта Муна», Санкт-Петербург, 1996, стр. 7.
26
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Jeesuse kui Lunastaja lõpuleviidud töö, kes ütles: “Ma ei räägi enam palju
teiega, sest selle maailma vürst tuleb ja ta ei saa minust midagi“ (Jh 14:30).
2001. aastal Nižni Novgorodis peetud konverentsil ütles diakon Lev Semenov Tver 28:„Mooni pooldajate (muniitide) ootused on küllalt selged. Mooni poolt loodud hiiglasliku „maailmaimpeeriumi“ võrgu ülesandeks on täita tema ihaldatuim soov maailma üle valitsemisest, reaalse poliitilise võimu
omamisest võimalikult laialdastes geograafilistes piirides…
A .V. Žukovski kandidaadiväitekirjas „Ühinemise kirik: usuõpetus, ideoloogia ja praktika“ (St. Peterburg, 1995), mis käsitleb muniitide tegevust Venemaal, kirjutab autor peatükis “Ühiskonda sisenemise strateegia“: „Mooni
organisatsiooni juhtkonna peamiseks püüdluseks jääb võitlus vaimse , majandusliku ja poliitilise võimu pärast kogu maailmas…“ Otseseks munistliku
organisatsiooni juhi salajaste mõtete kinnituseks on tema enese poolt öeldu
kõnes „Ajalugu ja meie vastutus“, mille ta pidas 16. juulil 1978. aastal, milles
Moon oma järgijaile lubas: „Tulevikus sõltub kogu maailm meist.““
Sellel eesmärgil on Moon püüdnud luua kontakte ja värvata liikmeid kõrgetel sotsiaalsetel kohtadel olevate isikute hulgast. Mooni kulul on Ameerika Ühendriikides käinud ka mitmed Eesti väljapaistvad ühiskonnategelased.
Veelgi enam, 22. oktoobril 2005 külastas Moon ka Eestit, pidades Tallinnas
Universaalse Rahuföderatsiooni Asutamiskonvendi raames ettekande „Jumala ideaalne perekond – mudel maailmarahu jaoks“.
Mooni käsitlus „Jumalik printsiip“, mis ilmus 1957. aastal, sai tema järgijatele kanooniliseks tekstiks. Tema pooldajad tõlgendavad Piiblit vastavalt
selles avaldatule.
Jääb mulje, et kõikide totalitaarsete ehk destruktiivsete sektide sihiks on
püüe kahjustada või isegi likvideerida traditsiooniliste kristlike kirikute tegevus. See on kultuuritu, dekadentliku ja moonutatud kristluse võitlus klassikalise kristluse kui kultuurireligiooni vastu. Silmas pidades Euroopa katoliikliku
ja Venemaa bütsantsliku ortodoksia rikkalikku kristlikku kultuuripärandit, on
niisugune invasioon ookeani tagant ka mõistetav.
Kas see pole mitte omapärane ideoloogiline ettevalmistus Uue Maailmakorra kehtestamiseks?
Euroopa on üle elanud kaks totalitaarset režiimi - üks neist tuli Idast ja teine
Läänest. Kas nüüd valmistatakse ette kolmandat?
Kui totalitaarsed režiimid kasutasid oma eesmärkide saavutamiseks kahureid ja mürske, püsse ja padruneid, Gulagi arhipelaagi ja natsistlikke koondusЛев Семенов Тверь «Мунизм как источник социальной опасности в современной России» в «Материалы международной научно-практической конференции «Тоталитарные секты – угроза ХХI века», Нижний Новгород 2001, стр.112.
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laagreid, siis totalitaarsete sektide misjonärid kasutavad selleks palvemaju ja
tänavaaktiviste. Nende peamiseks eesmärgiks on likvideerida traditsiooniline
kristlus, eeskätt vene õigeusk koos tema ajaloolise kirikuga. Selleks kõlbab
igasugune ettekääne, kasvõi väide „õige kristluse puudumisest“ Ida-Euroopa
maades, eeskätt Venemaal, „kus küll suudeldakse evangeeliumi, aga seda ei
loeta“.
Asi saab veelgi selgemaks, kui lugeda, mida on öelnud USA presidendi
endine eriabi rahvusliku julgeoleku hüsimustes Zbigniew Brzezinski 1993.
aastal: „Pärast kommunismi langemist jäi meie peamiseks vaenlaseks Vene
õigeusk.“29
Et see tõepoolest tundub õige olevat, sellele viitab ka Peterburi ja Laadoga
metropoliidi Johanni öeldu: „Kiriku vastu on suunatud hereetikute ja sektantide pöörane raev, kes saabuvad Venemaale kõigist ilmakaartest, et „valgustada“ vene barbareid… Katastroof on saabunud.“30
Õnneks pole Eesti olukord võrreldav Venemaal toimuvaga, mille kohta juba
patriarh Aleksius II konstateeris, et tegemist on vääruskude ekspansiooniga,
millel pole midagi ühist usuvabadusega.
Rahutuks teeb aga Ameerika Ühendriikides hiljuti avaldatud dokument,
milles loetletakse 72 tüüpi „ekstremiste“ ja „potentsiaalseid terroriste“. Nendeks on ka abortide ja gay´de vastu olijad.
Aga mis kõige imelikum, nimekirja lõpus, 72. kohal on „evangeelsed kristlased“! Selle dokumendi on avalikustanud Washingtoni jurist Michael Snyder,31
kes on kirjutanud ka raamatu „The Truth“ („Tõde“).
Heitmaks siinesitatule helgemat pilku, mis näeb religiooni kultuuri olulise
koostisosana, laenakem Goethelt arusaam, millele vastavalt „on olnud kõik
ajajärgud, milles valitses usk, hiilgavad, südantülendavad ja viljakad, kuna
aga need ajajärgud, kus uskmatus oma võitu pühitses, on olnud viljatud, kuigi
nad vahest petteilus hiilgasid“. 32

Tsit. Константин Душенов «Кто против нас?» Москва, 2013, стр. 28.
Митрополит Иоанн «Русская симфония», Саикт-Петербург, 2001, стр. 333.
31
Michael Snyder „72 Types of Americans that Aare Considered “Potential Terrorists“ in
Official Government Documents“; http://thethruthwins.com/archives/72-types-of-americansthat-are-considered-potential-...
32
Tsit. M. Raud „Usk ja kasvatus“, Wiljandis, 1926, lk. 47.
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Nõmme kindlusraudtee 100
Kadi Alatalu, ajakirjanik
Need nõmmelased, kelle lapsepõlv ulatus veel 1970. aastatesse, mäletavad
Liiva ja Vääna vahelisel kitsarööpmelisel raudteel üsna aeglaselt liikunud
rongi, mille karm, kuid samas hellitav nimi oli susla. Lapsed, eriti muidugi
raudtee ääres ja selle lähedal elavad poisid, kasutasid ära susla aeglust, ja nii
oli rongile peale hüppamine ning konduktori või koguni rongi peatanud vedurijuhi kätte sattumisel kiiruga põgenemine põnev ja ühtaegu muidugi väga
ohtlik mäng. Susla aga polnud mänguasi, vaid Esimese maailmasõja eel rajatud ulatusliku kindlusraudtee teenindamiseks käiku pandud militaarrong.
Vene–Jaapani sõja karmid kogemused panid Vene tsaaririiki tõsiselt muretsema
impeeriumi toonase pealinna Peterburi julgeoleku pärast. XX sajandi esimese
kümnendi lõpp ja teise algus oli poliitiliselt rahutu aeg ning sõja puhkemine pikalt õhus. Pealinna hakati kaitsma mere poolt piki Soome lahe mõlemat kallast.
Tallinnas Patarei kindlus ja Helsingi all Suomenlinna olid juba varem rajatud, aga
Hankkos ja lahe lõunakaldal võeti militaarrajatiste ehitamine ette 1910. aastatel.
1914. aastal alanud Esimene maailmasõda tähendas sõjategevust rohkem
kui 4 miljonil ruutkilomeetril, rinnete kogupikkuseks hinnati 3000 km. Sõda
puudutas ligikaudu 75% tollasest maailma rahvastikust. Eestist saadeti sõtta
100 000 meest. Seda sõda peeti toormeallikate, turgude, kapitali ekspordi,
poliitilise võimu, mõjupiirkondade ja asumaade pärast.
Toona tsaaririigi koosseisu kuulunud Eesti oli see piirkond, kus oli võimalik peatada impeeriumi pealinna ähvardav sõjategevus läänest ja osaliselt ka
lõunast, ning siia hakatigi rajama ulatuslikku kaitserajatiste süsteemi – Peeter
Suure merekindlust. Tallinna ümbrusse, sealhulgas Nõmmele, ehitati tunneleid, teid, sildu, üsna ühetüübilisi, aga samas esinduslikke jaamahooneid, veetorne, varjendeid, sõjaväelaste barakke, kahurite ja suurtükkide aluseid ning
enam kui 200 kilomeetrit raudteid.
Esinduslikud ja ajastule iseloomulikud olid ka merekindluse juhtkonna puitelamud, mis sobisid ja sobivad tänagi Nõmmele. Siinse kitsarööpmelise kindlusraudtee keskuseks oli Nõmme-Kindluse jaam, mis asus Hiiul ja sai nimeks
Nõmme-Väike ajal, kui raudtee läks tsiviilkasutusse. Ühte suurt kindlusehoonet tegelikult ei ehitatudki, küll aga paekivist jaamahooneid Liivale, Rahumäele, Hiiule. Harkusse, Vääna jm. Pääskülla suunduval raudteeharul olnud
jaamahoone on praegugi alles, nagu ka Nõmme-Kindluse, Vääna ja Harku
jaamahoone. Kindlusraudtee Rahumäe jaam on olnud kaunis ehitis, kuid eraomaniku hooletusse tõttu nüüd aina laguneb.
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Merekindlus tähendas maismaale, aga suhteliselt mere lähedale rajatatud
kindlustusrajatiste vööndit. Peeter Suure merekindluse ehitamiseks hakkas
Venemaa valmistuma juba sajandi esimesel kümnendil, ehitus läks lahti aastal
1911, aga tsaar Nikolai II andis välja oma ukaasi töödega alustamise kohta alles 1913. aastal. Kindluse rajatisi ja hooneid ehitati kogu maailmasõja jooksul.
Pärast sõda hakkasid need kaotama oma esialgset tähtsust, ununesid ja osalt
lagunesid. Väga paljud on aga tänini alles, moodustades ajaloolaste hinnangul
olulise osa siinsest militaarpärandist ning olles enamikus ka muinsuskaitse all.
Nõmmel ja selle ümbruses, aga kohati kaugemalgi Tallinna piirkonnas rajati
ligikaudu 250 kilomeetrit kitsarööpmelist raudteed, mille olulisemaid telgi oli
Liiva–Nõmme–Vääna liin. Selle juurdeveoraudtee keskus oli eespoolnimetatud Nõmme-Kindluse jaam, kuhu ehitati jaamahoone, veetorn, haruteed, kusjuures ka laiarööpmelised harud, et võimaldada veoste ümberlaadimist ühelt
raudteelt teisele. Jaamahoone tehti klombitud paekivist ja on tänapäeval renoveerituna kasutusel elumajana. Jaama juurde kuulus merekindluse üks uhkemaid ehitisi, mille keskne rajatis – 360 kraadi ehk ümber oma telje pöörduv
platvorm –võimaldas vedureid ümber pöörata ja remondiboksi sisse või sealt
välja suunata. Alles 1919. aastal valminud Nõmme-Kindluse ringdepoo on
üsna suurejooneline remondisõlm, kus algselt oli 25 remondiboksi. Aja jooksul
on remondibokside arv kahanenud viieteistkümnele; ringdepoo sai kannatada ka 1941. aastal sealsamas lähedal asuvate laskemoonaladude plahvatusest.
Praegu on uhke paekivist hoonetekompleks räämas, ilmselgelt ebaotstarbekalt
kasutatud ja kui eraomand avalikkusele suletud. Ometi vääriks omaaegne eesrindlik tehnika ja esinduslik hoone tänapäevast kasutamist näiteks Nõmmele
vajaliku kultuurikeskusena või koguni militaarrajatiste muuseumina.
Nõmme-Kindluse jaama ja sealt edasi mitmetesse hajali asetsevate militaarrajatiste juurde pääsemiseks tuli rongil ületada XIX sajandil rajatud Tallinna–Haapsalu laiarööpmeline raudtee. Vajamineva silla asukohaks valiti Rahumäe, kus kitsarööpmeline kulges mööda looduslikku seljakut. Esimene sild
tehti tugevatest palkidest sõrestikkonstruktsioonina ja valmis aastal 1914.
Maailmasõda sai läbi, eestlased olid võidukad Vabadussõjas ja välja kuulutati Eesti Vabariik. Nii jäigi selle paljuharulise raudtee militaarne elu lühikeseks. Veebruari alguses 1918 oli kogu raudtee allutatud Eestit okupeerinud
Saksa võimudele, kuid sama aasta lõpul pidid taganevad sakslased raudteest
loobuma, kuid võtsid ladudest kaasa seadmeid, rööpaid, masinaid.
Kui 1924. aastal hakati ellu viima plaani elektrifitseerida laiarööpmelise
raudtee Tallinn–Pääsküla lõik, selgus, et vana puusilla alt ei mahu läbi kaht
rööpapaari. Uus viadukt otsustati ehitada moodsast materjalist –monoliitraudbetoonist. Projekti koostas insener Ado Johanson, kes projekteeris ka Tal55

linnas Rohu tänava ja Paldiski maantee raudteesillad. Tähelepandav, et uus
viadukt valmis vaid umbes kolme nädalaga – aprilli lõpuks 1927.
Rongiliiklus kitsarööpmelisel raudteel jätkus juba tsiviilteenistuses ja jäi
õige varsti elule jalgu. Raudtee oli ehitatud poolkaares ümber merekindluse sapööriüksuste kasarmute ja möödus kasarmute väravast vaid paarikümne meetri kauguselt. Pärast Vabadusssõja lõppu oli Eesti Vabariigil vaja leida
rahuaegne asukoht Insenerpataljonile ning selleks valiti seesama kasarmute
ala. Hiljem paiknes seal Pioneerpataljon. Kindlusraudtee oli Pioneerpataljoni halduses kuni 1933. aastani. Rahuajal oli selline raudtee vähe tulutoov ja
Eesti riigi seisukohalt üsna ebaoluline, kuid sobis väga hästi raudteekompanii
väljaõppe-raudteeks. Teise maailmasõja ajal muutus liiklus kunagisel kindlusraudteel jälle tihedamaks ning rongid vedasid nii inimesi kui ka kaupu.
1. juunist 1959 Nõmme-Väike–Vääna raudteelõik suleti. Kaubavedu Nõmme ja Liiva jaama vahel vähesel määral siiski jätkus veel aastani 1971. Mis
raudteest ja selle veeremist saab, seda arutati nii ümbruskonna kodudes kui ka
raudteevalitsuses. Nõukogude propagandas oli tollal liikvel jutte kindlusraudtee muutmisest Riia eeskujul „pioneeride raudteeks“, kuid unistus lasteraudteest jäigi ainult jutuks.
Küll on aga vanal raudteetammil palju liikumist nüüd, kus sellest on tehtud
kergliiklustee. Nõmme Tee Seltsi algatusel sai kergliiklustee endale hiljuti ka uue
ja kelmika, nii ajalugu meenutava kui ka kaasajale osutava nime. Vabaduse puiesteest alates kuni Harku metsani on nüüd kunagise suslatee nimeks Kitsarööpatee.
Aasta 2013 oli Eestis kultuuripärandi aasta „Pärijata pole pärandit, pärandita pole pärijat“, eesmärgiks virgutada eestlasi märkama ja hoidma oma pärandit ning looma uut pärandit tulevastele eestlaste põlvkondadele. Tähistamaks
kultuuripärandiaastat ka Nõmmel koostas, kujundas ja paigaldas Nõmme Tee
Selts kunagise Nõmme kindlusraudtee äärde teabetahvlid, mis jutustavad Kitsarööpateel liikujaile kunagise militaarraudtee ehk susla lugu.

I osa kokkuvõte:
Kas Eesti säilitab muutuvas maailmas oma näo?
Artur Laast, diplomaat, Välis-Eesti Ühing
Maailm astus kolmandasse aastatuhandesse ülimalt keerulises olukorras.
Globaliseerumisega seotud vastastikune sõltuvus rahvaste ja riikide vahel on
süvenemas, kriisiilmingud majanduse ja julgeoleku vallas hakkasid kõikjal
selgelt tunda andma. Tootmise langus, inflatsioon, tööpuudus, väljaränne ja
relvakonfliktid ühes piirkonnas leidsid kiiresti vastukaja teistes piirkondades.
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Ilmnes, et nii valitsustel kui ka üksikisikutel on üha raskem prognoosida
arenguid ja teha pikaajalisi plaane, sest sündmused kulgevad kiirenenud tempos. Hinnangud kujundatakse seetõttu süvenemata ja pinnapealselt. Maailm
liigub tundmatu tuleviku poole läbi vastuolude, kohati kaose tingimustes.
Ka Eestis peegelduvad selgelt kõik loetletud jooned – me seisame taas ristteel: kas suurem seotus ülejäänud Euroopaga ja avatus või siis alalhoidlikum
areng iseolemise ja algupära hoidmise nimel? Sügavamal juurdlemisel võib
see alternatiiv ka kunstlikuks osutuda, avatus ja rahvuslikel väärtustel rajanev
omapära ei pea sugugi vastuolus olema. Väljakutsed, mis meie riiki ohustavad, võivad asuda mujal.
Meie rahvaesindusel ja vahelduvatel valitsustel puudub silmanähtavalt suur
visioon Eesti arengust, ja seda on igapäevatöö kõrvalt ka raske nõuda. Selline
visioon peaks tekkima rahvuse helgemate peade ühistööna, ja selliseid katseid
on ka ette võetud. Mullu 16. ja 17. augustil toimus Paides arvamuskunstifestival, kus teadlased, poliitikud ja ajakirjanikud arutasid Eesti oleviku ja
tuleviku küsimusi. Tihe programm pakkus erinevatel seisukohtadel inimestele võimalust mõttevahetuseks Eesti ühiskonna jaoks kesksete teemade üle.
Oluline oli diskussioonide kultuur ja korrektsus, millest argielus tihti puudust
tunneme. Iidse Paide ordukindluse torni ümber koondunud kirjud telgid lõid
ühise ruumi intensiivseks mõtlemiseks ja aruteluks.
Ühes teises essees võrdlesin Eesti riigi rahumeelset taastamist kuulsa
Vendôme’i kolonni ennistamisega Pariisis pärast selle lõhkumist 1871. aasta mässu ajal. Palju kohasem oleks seda nüüd võrrelda punaväe poolt õhku
lastud võimsa Paide kindlusetorni taaspüstitamisega; see on meie muinsuskaitse ja kultuuri säilitamise tahte elav sümbol siin Eesti südamaal. Kunagine
ordu kants, kus salakavalalt tapeti Jüriöö ülestõusu ajal Eesti vanemad, kuulub
nüüd selle maa rahvale kui ajaloopärand.
Meie maa on saanud osaks kogu maailma vaimse kultuuri vereringes, peale ilukirjanduse tõlgitakse siin aktiivselt filosoofilist ja usulist kirjandust.
Ilmuvad kristluse, islami, judaismi ja budismi baastekstid, nende kõrval ka
arvukad uute äratusõpetuste raamatud. Võiks öelda, et siingi valitseb konkurents. On see hea, et uusvoolud nagu Lääne kaudu tulnud krišnaism, Ameerika
päritolu mormoonid, Jehoova kummardajate arvukad kogudused arendavad
oma tegevust meie traditsiooniliselt protestantlikul ristiusumaal? Siin, kus
traditsiooniliselt on tegutsenud ka ortodoksid ja teiste aabrahamlike usundite
esindajad – väike juudi ning islami kogukond? See võib meeldida kristlastele
vähe, tekitades pingeid usklike vahel. Ateistide enamus meie sekulariseerunud ühiskonnas suhtub sellesse kõigesse ükskõikselt. Mina kui luterlane võin
ju taunida vääruskusid mormoonide ja jehovistide näol. Kuid selline on demokraatia olemus, mis tagab igaühele usuvabaduse.
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Veel üks mullusuvine meenutus. Ajaliselt toimus see kohe pärast Paide arvamuskunsti suurüritust, 19. augustil Tartus. Kui jälgida ainult meie kolletavat meediat, siis jääb mulje hädaorust, kus me kõik sipleme. Skandaalikesed,
mis paari nädala pärast unustatud (“Sirbi” afäär, uued rongid, dopingulood),
lõputu virisemine, vaesuse ja kuritegude teema eelistamine. Meil on palju
murettekitavaid probleeme, aga halamisest pole abi. Oleme juba unustanud
tõeliselt halvad ajad – meenutagem kasvõi 1944. aasta suurt põgenemist, millest tänavu möödub 70 aastat. Sellele järgnenud süngeid stalinismiaegu. Aga
meil on peale murede ka palju muud – vaadakem endi ümber. Suvel on meie
kohal kõrge kodumaa taevas, talvel kutsuvad lumised rajad. Rannikul, saartel
ja sisemaal on põlised metsad.
Mainitud 19. augusti öölaulupidu Tartus vaimustas mind kõigi põlvkondade,
eriti noorte suure kaasaelamise poolest. Meie kaunid laulud, noorte säravad
silmad ja kaasalaulmine kõnelevad sellest, et isamaa-armastus ei ole kuhugi
kadunud. See tunnetus teeb tühiseks kõik hädaldamised, et Eestimaa jookseb
rahvast tühjaks. Eestis elab praegugi paarsada tuhat inimest rohkem kui enne
sõda. Noored on meilt alati läinud laia maailma õppima ja õnne otsima, mõni
sinna jäänudki. Sama öölaulupidu jälgisid eestlased interneti kaudu üle kogu
maailma, nagu võis näha kommentaaridest.
Meenutagem vanade roomlaste tarkust – tempora mutantur et nos mutamur in illis –, ajad muutuvad ja meie muutume ühes nendega. Püsimise ja
arenemise üks eeldusi on paindlikkus, oskus ajaga sammu pidada. Eestlased
on suutnud seda läbi dramaatiliste katsumuste teha kogu oma ajaloo vältel.
Meenutagem ajaloost: pärast 25 aastat kestnud Liivi sõda oli meid alles ainult
ligi 70 tuhat inimest. Ei ole põhjust kahelda, et me ka tänapäeva dünaamilises
maailmas suudame, mis tahes raskusi trotsides, jääda iseendaks.
Iseendaks jäämine tähendab eesti emakeele ja kirjasõna valdamist ja hindamist, selle õpetamine on nii vanemate kui ka meie rahvuskooli ülesanne. See
tähendab samuti meie ajaloo ja maa-ala tundmist, mis, olles küll suhteliselt
väikene, aga võrdne Hollandi, Taani ja Šveitsiga, kätkeb arvukalt hinnalisi
kultuurimälestisi. Olgu need siis mõisad, kindlused, majakad, mälestussambad, meie vanad linnad ja kirikud. Eestlane hindab kunsti ja muusikat, koorilaulmisest ooperini. See on see, mida ta võib lugeda oma näoks.
Ma ei näe ühtegi põhjust, kuhu võiks kõik mainitu kaduda. Me oleme vana
ja visa rahvas, keda on karastanud ajaloo katsumused. Me oleme samas noor
ja särasilmne rahvas, kes pole kunagi nii kindlalt oma saatuse peremehed olnud. Vastus pealkirjas püstitatud retoorilisele küsimusele oleks kindlalt jaatav:
Eesti säilitab väljaspool kahtlust oma rahvusliku identiteedi, olles kaasaegne
natsioon teiste rahvaste seas.
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II osa Välis–Eesti
Rahvastiku rändevood suunamas Eesti arengut
Leili Utno, Välis-Eesti Ühing
Rahvastiku ränne väljaspoole oma ajaloolist asuala on iidne nähtus.
Rändevood muutuvad eriti intensiivseks sõja, kriiside, katastroofide ja poliitiliste murrangute ajal. Selle tagajärjel on paljud algselt monorahvuslikud
Euroopa riigid muutunud paljurahvuslikeks, mis on kas soodsalt või pärssivalt
mõjutanud rahvastiku arengut.
Meenutagem Põhjasõja ajal tühjakstapetud Eestimaad ja Liivimaad või välispäritolu tööliste sisserännet 1945 – 1988 Balti riikidesse. Viimasena mainitu suurendas oluliselt rahvastiku juurdekasvu, kuid piirkonna arengu seisukohalt oli see negatiivne nähtus.
Käesolev ülevaade eestlaste väljarändest ja tagasirändest viimasel poolteisel sajandil on koostatud täiendamaks nüüdisaja ajakirjanduses ja poliitilistes
debattides esitatud andmestikku.
Varasemad ränded viisid eestlasi kohtadesse, mis ei asunud kodupaigast eriti kaugel: Soome ja Rootsi rannik, Põhja-Läti, Peterburi ja Riia. 19. sajandi
keskel siirdusid eestlased aga kaugemale, enamjaolt Novgorodi, Samaarasse,
Ufaasse, Tveri, Siberisse ja Kaukaasiasse. Massilise väljarände põhjused olid
valdavalt majanduslikud. Asuti elama ka Põhja-Ameerikasse ja Austraaliasse.
Väljarännanute kohta saadi tollal andmeid vaid ajalehtede kaudu ning üksikud uurijad kogusid ja üllitasid seda teavet. Nii ilmusid 1900. a. J. Meomutteli
raamat “Eesti asundusi Vene riigis” ja A. Nigoli kümneaastase uurimise tulemused “Eesti asundused ja asupaigad Venemaal”.
Rahvastikuteadlase K. Katuse avaldatud andmed osundavad, et idasuunalise
rände tulemusena elas 1910. aastal väljaspool Eestit Vene impeeriumis ligikaudu 200 000 eestlast. Vabadussõja ajal ja vastavalt 1920. a. Tartu rahulepingule pöördus Venemaalt Eestisse tagasi paarkümmend tuhat optanti, kellest
kujunes tõhus abi Eesti riigi loomisel.
20. sajandi algusaastail eestlaste väljaränne võttis läänesuuna, muutudes
aastail 1925–1927 taas massiliseks. Siirduti enamasti Põhja- ja Lõuna-Ameerikasse, vähemal määral Euroopasse. Ühtekokku rändas 1920.–1930. a. Eestist
majanduslikel põhjustel välja umbes 15 000 eestlast (H. Kulu, 1992). 1930.
aastate lõpul elas välismaal ligi 180 000 eestlast, neist N.Liidus 143 000.
Eestlaste järgmine massiline väljaränne toimus Teise maailmasõja ajal, mil
vähemalt 70 000 eestlast lahkus Saksamaale ja Rootsi. Koos varem välja rän59

nanutega ulatus eesti diasporaa 1950. aastate alguseks ligi 200 000 inimeseni,
mis moodustas 20% kogu eestlaste arvust maailmas.
Sõjajärgsel perioodil saabus Eestisse endise N.Liidu rahvaloendustega hõlmatud territooriumilt vähemalt 54 000 eestlast. (Esitatud ümardatud arvud viitavad uurimistööks vajaliku andmestiku või dokumentatsiooni puudulikkusele.)
Ümardatud arve on ka Eesti territooriumil toimunu kohta: 1980-ndatel elas
Eestis üle 1,5 miljoni inimese ja sündis aastas üle 20 000 lapse. Idast lähtunud immigratsiooni tõttu pidevalt vähenes Eestis eestlaste osakaal. Nii oli see
1989. a. kogu Eesti territooriumil 61,5%, Tallinnas 47,4% (Eesti rahvastik
loenduste andmetel. Tallinn, 1995).
Euroopa rändeuuringutes ilmneb kaalukas huvi väljarände vastu. Suhtumine muutus 1990. aastatel, mil aktualiseerus etnilise tagasirändega seotu. 1980.
aastate lõpul Kesk- ja Ida-Euroopast alguse saanud tagasiränne muutus laialtlevinud sotsiaalseks nähtuseks, mille kulgemine riigiti oli väga erinev. Eestis
toimunu on aga tähelepanuvääriv, sest Eesti kuulub nende Euroopa riikide hulka, kus 1990. aastatel suurenes tagasipöördumine kodumaale. Tagasirände olemust on uurinud Tartu Ülikooli majandusgeograafia kateedri juurde asutatud
Väliseesti Uuringute Keskuse (VEUK) teadlased Hill Kulu ja Tiit Tammaru.
Nende ridade autor on osalenud alates 1996. a. VEUK nõukogu liikmena
tagasirändega seotud probleemide aruteludel. Tagasirände uurimisel kasutati
nii Rahvastikuregistri kui ka Kodakondsus- ja Migratsiooniameti andmebaase. Mõlemad andmebaasid aga ei andnud täielikku ülevaadet tagasirännanud
eestlastest, sest osa Läänest pärit tagasirännanuid ei elanud Eestis, vaid Eesti
oli neile tõenäoliselt üheks asukohamaaks mõne teise riigi kõrval. Kuid ometi
on tagasirännanud eestlasteks peetud kõiki, kes end eestlaseks nimetasid.
Registriandmetele lisaks kogutud küsitlusandmete alusel sai teha tõepäraseid järeldusi. Nii selgus, et taasiseseisvumisele järgnenud aastatel Eestisse
elama asunud väliseestlasest pidas 80% oma emakeeleks eesti keelt. Paljud
väliseestlased olid kaotanud emakeelse keeleosavuse, kuid neid sidus Eestiga
hingeline hoiak ja ühtekuuluvustunne. Läänest pärit tagasirännanutel oli eesti
keele oskus parem kui Idast naasnutel. Kirjaliku keeleoskuse uurimisel ilmnes, et nii Läänest kui ka Idast pärit eesti tagasirännanute seas olid ülekaalus
need, kes suutsid end paremini väljendada mõnes muus keeles. Kokkuvõtvalt
selgus ankeetküsitlustest, et pooled Läänest ja kolmandik Idast pärit tagasirännanute lastest said asuda kasvama eestikeelses keskkonnas.
Eestisse saabus1989.-2000.a. 14 500 inimest, neist 3500 eestlasi. Samal ajaperioodil lahkus Eestist 155 000 inimest, neist eestlasi 14 500.
Eesti rahvaarv Milleeniumi künnisel 2000.a. oli 1 370 000, neist eestlasi
930 000.
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28. jaanuaril 2000 toimus Tallinna raekoja saalis Välis-Eesti Ühingu taasasutamise 5. aastapäevale pühendatud pidulik koosviibimine, kus kõneles
Eesti Vabariigi diplomaat ja kirjanik Aarand Roos. “Nüüd, Eesti Vabariigi
taastamise järel, on maailmapressist läbi käinud teated, et eestlased üle maailma, läänest ja idast, põhjast ja lõunast, kõige vanematest kõige nooremateni,
olid lahkumas oma senistest kodukohtadest, et pöörduda tagasi oma esivanemate maale, seda mehitama ning ehitama, sest Eesti Vabariigis on nüüd kõik
võimalused olemas,“ tõdes ta.
Kuid olukord ei kujunenud nii roosiliseks nagu lootis läänemaailmast Eestisse tagasi pöördunud kirjanik Roos.
Rööbiti tagasirändega oli alanud aktiivne Eesti kodanike väljaränne. Kuna
raudne eesriie oli langenud, osutus märkimisväärseks eestieestlaste soov end
mujal maailmas teostada.
1990. aastatel algaski ulatuslik väljaränne Soome. Suur osa lahkujatest olid
ingerisoomlased, keda Soome Vabariik käsitas tagasirändajatena. Järgnes Eesti
ühinemisel Euroopa Liiduga 2004. a. postuleeritud tööjõu vaba liikumise realiseerumine eestlaste väljarändena Euroopa riikidesse, mis hoogustus veelgi
2008. a. seoses majanduskriisist põhjustatud töökohtade kaoga Eesti tööturul.
2012. a. rändas Eestist välja 10 871 inimest, 2013. a. oli väljarändajaid 10 746.
Vastavalt Eesti rahvastikuregistri andmetele 1. maist 2013 elas Eesti kodanikke 124 välisriigis kokku 86 100. Kuid välisriikide erinevate ametkondade
ja registrite andmeil on see arv 146 000. Arvude selline erinevus võib olla
põhjustatud pendelrändest või osalisest edasirändest.
Kokkuvõtteks saab tõdeda, et majanduskriisi järelmõju on tabanud Eestit
väga valusalt – viimase 20 aasta jooksul on Eesti kaotanud oma rahvastikust
peaaegu 200 000 elanikku ja väljarändevoog ei näi peatuvat.
Seega väheneb Eesti tööjõuline elanikkond ja suureneb maksumaksjate rahaga ülalpeetavate elanike hulk. Võõrtööjõud pole hea lahendus, sest nagu
näitavad teiste Euroopa riikide kogemused, suurendavad need perspektiivis
riigi poolt ülalpeetavate arvu.
Rootsieestlaste Liidu arvamuse kohaselt elab Rootsis ligikaudu 15 000 eestlast. Soome puhul on see arv tunduvalt suurem ja kasvab üha. Esmalt tullakse
Soome tööd otsima; kui töökoht leitud, tuleb ka perekond järele. Viimasel
ajal ongi täheldatud paljulapseliste perede ümberasumist Eestist Soome, põhjusteks oluliselt suurem töötasu, suuremad lastetoetused ja muud Soome perepoliitikast tingitud sotsiaalsed hüved. Paljudele peredele on see väljapääsuks
tõsisest vaesusest.
Üldistusena tuleb tõdeda, et väljarännet on põhjustanud eelkõige majanduslikud, demograafilised ja haridusega seotud tegurid. Olulisim näib olevat
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Eesti majanduslik mahajäämus võrreldes siirderiikidega ning sellest tingitud
paremad töötamis- ja õppimisvõimalused välismaal.
Noorte teadmistejanu on piisav argument kodumaalt lahkuda. Euroopas on
üliõpilased ammust aega rännanud ühest ülikoolist teise, sest nii saadud teadmised loovad soodsa fooni teadustööks. Arvestades 2012. aastal vastu võetud
Aarhusi deklaratsiooni, on Eesti riigil kohustus luua kvalifikatsioonile vastavaid töökohti teaduse tippkeskustest kodumaale naasnud teadlastele. Vaatamata nimetatud dokumendile pole Eestis teadlaste seisund sama kõrgelt
hinnatud kui Lääne-Euroopa riikides, mistõttu välismaal õppinud või töötanud teadlased ei leia kodumaal kvalifikatsioonile vastavat tööd ja väärilist
töötasu. Ometi on päevaselge, et eesti tööjõu kvaliteeti saaks parandada innovatsioon ja teadustehniliste lahendite rakendamine tootmisse.
Eestis elavad eestlased tunnevad elavat huvi rahvastikuarengu vastu ning
muretsevad rahvastiku vähenemise pärast. Eesti kuulub väikseimate maismaariikide hulka. 2013.aastal, mil Eestis toimus arvukalt üritusi teemal „Pärijata pole pärandit, pärandita pole pärijat“, muretseti meie väljarändest põhjustatud maakohtade tühjenemise ja mahajäetud kodude pärast. Oluorda saaks
parandada mõistlikku, rahvastiku juurdekasvu soosivat tulevikku suunatud
perepoliitikat rakendades.
Statistikaameti andmeil on 2014. a. meie rahvaarv kõigest 1 311 800. Seetõttu on kõik rahvastikumuutused, eelkõige eestlaste järsk väljaränne, rahvuskeelse kultuuri ja omariikluse säilimise seisukohalt eksistentsiaalse tähtsusega.
Eestluse säilitamine välismaal pole tänapäevastes oludes kestlik, kui ei lisandu mõtet kodumaale tagasipöördumisest. Lahkujatele on tarvis kaasa anda
sõnum, et neid oodatakse Eestisse tagasi – mitte ainult kui talente, vaid nagu
kõiki lihtsalt tublisid eestlasi.

Arhiivimaterjale Välis-Eesti arhiividest.
Eesti riigivanem JUHAN KUKK omandas tehnilise kõrghariduse
Riia Polütehnilises Instituudis.
Eesti riigivanem Juhan Kukk on õppinud aastail 1905 – 1911.a. ja omandanud
kõrgema tehnilise hariduse Riia Polütehnilises Instituudi kommertsosakonnas..
Johannes (Juhan) Kukk asus õppima selles õppeasutuses 1.septembril 1905.a.
Arhiivimaterjalid Riia Polütehnilise Instituudi õppetöö ja õppurite kohta asuvad
Läti Riiklikus Ajaloo Arhiivis ( Latvijas Valsts Vestures Arhivs, lüh LVVA,). Riia
Polütehnilise Instituudi LVVA fond 7175 hõlmab dokumente aastatest 1862- 1919.
Alates 1898. a. oli selle õppeasutuse töökeeleks vene keel ja seetõttu on alljärgnev

62

dokumentides sisalduv tekst tõlgitud vene keelest.
Juhan Kuke õpinguaastate kohta saab teavet kolmest ( I-II- III) Läti Riiklikus Ajaloo Arhiivi (LVVA, lieta nr. 4248 ja nr. 4349 ) allikast:
I Üliõpilase Johannes Kukk `e loengute raamat.
See on sisuliselt matrikkel nr. 7728 ( vene keeles - lektsionnaja knishka), mille
esimene osa on välja antud Riia Polütehnilise instituudi kommertsosakonna poolt
septembris 1905.a. Matrikli teine osa on välja antud septembris 1906. a. ja on olnud
kasutusel kuni 1910. a.
Mahukaim Johannes Kuke õpinguaastaid puudutavatest dokumentidest ongi matrikkel, mille esimeses osa on kirjas, et üliõpilane Johannes Kukk on õppinud vene
keelt, saksa keelt, prantsuse keelt, inglise keelt, 19. sajandi ajalugu, õigusteadust, majandusgeograafiat, majandusaritmeetikat, poliitökonoomiat, entsüklopeedilist füüsikat, entsüklopeedilist keemiat ja õiendanud vastavates ainetes eksamid või arvestused.
Matrikli teises osas on kirjas, et Johannes Kukk on õppinud ja andnud õpingute
mahule vastavalt eksamid üldises raamatupidamises, vene börsi organiseerimise alal,
kaubatundmises, kommertskorrespondentsi alal, statistikas, kalligraafias ja finantsteaduses.
II Riia Polütehnilise Instituudi üliõpilaste vahetusdokumendid
Juhan Kuke kohta koostatud isiklike dokumentide (obmennõje dokumentõ) kirjed
on dateeritud 1909. a. ja need kannavad arhivaalide numbreid LVVA fond n. 7175,
apr.1. lieta 1876 ja LVVA fond nr. 7175, apr.1., lieta 1880 . Viimase IV köide sisaldab 180. leheküljel Johannes Kukele 8. märtsil 1911.a. antud diplomi koopiat.
Diplom on venekeelne ja avaldame alljärgnevalt selle teksti tõlke eesti keeles:
Riia Polütehniline Instituut
kinnitab käesolevaga, et selle esitaja
JOHANNES JURJEVITSH KUKK,
usutunnistuselt luteri usku, sündinud 1.aprillil 1985. aastal, on lõpetanud täieliku
teaduste kursuse kommertsosakonnas ja on sooritanud eksamid erakorralise Härra
Haridusministri pool määratud eksamikomisjoni ees ja selle otsusega 26.jaanuaril
1911.a.on talle omistatud ametinimetusesimese järgu kandidaat kaubanduse alal
õigusega alustada kaheteistkümnendle astmele (XII) tööd riigiteenistusse astumisel
vastaval ametikohal. Seda tõendavad koos instituudi pitsatiga oma allkirjadega:
Riias, 8.märtsil 1911.a.
Direktor: professor, Dr. Waldemar fon Knieriem
			
Nõukogu esimees : B.Schubert
Nr. 670			
Kommertsosakonna dekaan: Bergman
			
Õppekomitee sektetär: allkiri
III Riia Polütehnilise Instituudi teenistujate nimekiri (vene keeles-spisok sotrudnikov), milles on kirja pandud LVVA arhivaalide nr. 7175, apr.1, lieta nr. 1908
lehekülgedelt alljärgnevad andmed:
Üliõpilane nr 7728 Johannes Kukk on sündinud 1. aprillil 1885. a. Eesti kuberman-
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gus .
Isa: Jüri Kukk - talupoeg, elukoht - Salli vallas, Wezenbergi kihelkonnas, aadress
- Salli vald, Kerro küla, sõit läbi Rakke raudteejaama.
Õpingud enne: On lõpetanud VI klassilise kursuse Jurjevi Reaalkoolis 1905. a.
Asus õppima: 1. 09. 1905. a. kommertsosakonda.
Märkused:
1.Vallandatud ( st eemaldatud õppetööst - autori märkus) 9. märtsil kuni 1. septembrini 1907 osavõtu eest poliitilisest kogunemisest ( vene keeles - shodnja).
2. Uuesti vastu võetud üliõpilasesks 1. septembril 1907.a. kommertsosakonda.
3. Lõpetas riiklikud eksamid 26. jaanuaril 1911. ametinimetusega esimese järgu kandidaat kaubanduse alal.
Huvitav on märkida, et paljude õppurite isikuandmete kirjete hulgas on otsused
„õppetööst eemaldatud õppemaksust mittetasumise tõttu“ ja seejärel taas osakonda
vastuvõtmise kohta. Näiteks, parun Arnold Maidell oli sunnitud arhitektuuri osakonnas õpingud katkestama õppemaksu mittetasumise tõttu ja aasta pärast taas alustama.
Juhan Kuke isiklikus toimikus selliseid märkusi pole. See tähendab, et tema talupidajaist vanemad suutsid oma poega Riias koolitada.
Riia õpinguaastail tutvus ja sõbrunes Juhan Kukk paljude hiljem Balti riikide poliitikas silmapaistnud inimestega. Näiteks: Juhan Kuke kursusekaaslane oli Zigfrid
Meirovits, kellest sai hiljem Läti Vabariigi välisminister.
Huvipakkuv on ka asjaolu, et Juhan Kuke diplomi 1911. a. allkirjastanud Riia Polütehnilise Instituudi Rektor Dr Woldemar fon Knieriem on Rootsi mõrvatud peaministri Olof Palme vanaisa.
Arhivaalide põhjal koostanud: Leili Utno, jaanuar 2011.a.

Tänuavaldus.
Täname loomingulise koostöö eest käesoleva
väljaande autoreid ja toimetajaid
Ajakirja „Välis-Eesti” toimetuse kolleegium
22.aprillil 2014
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