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Toimetuse veerg

Ajakirja „Välis-Eesti“ 2016. aasta XXI väljaanne jätkab seniseid sisulisi tra-
ditsioone. Erinevus on selles, et alates käesolevast väljaandest ilmub ajakiri 
veebiversioonis, mis tagab  teabe laialdasema leviku.

Esimeses osas „Kaasaegne Eesti“ avaldame artikleid käesoleval aastal Eesti 
ühiskonnas üles kerkinud olulistel teemadel. Teame, et taas on Eesti riigi suh-
ted Venemaaga pingestunud, mille ohtlikkusele on korduvalt viidanud Põh-
ja-Euroopa riikide juhid ja välispoliitika arvamusliidrid. Reaalsust ilustamata 
tõdegem, et tuntav surve väljastpoolt on ka olnud eestlaste ühtsuse üheks alli-
kaks, pannes meid rahvana ühte sammu astuma. 

Selle meenutamiseks peeti 30.01.2016 Tallinnas Eesti Rahvusraamatukogus 
piirikaitsekonverents „96 aastat Eesti diplomaatilisest läbimurdest“. Oluline 
osa konverentsil esinenuist olid Välis-Eesti Ühingu (VEÜ) liikmed. Üllitame 
siin VEÜ liikme ajaloodoktor Toomas Varraku ettekande „Tartu rahuleping, 
uus piirileping ja suhted Venemaaga“ tervikteksti ning ülevaate VEÜ juhataja, 
Eesti Vabariigi täievolilise ja erakorralise suursaadiku Leili Utno ettekandest 
“Diplomaatiline murrang 1992. a. juulis tippkohtumisel Helsingis“.

Teine käesoleva aasta oluline teema seondub Eesti muuseumidega. Väga 
suure huviga oodatakse Eesti Rahva Muuseumi (ERM) taasavamist Tartus 
Raadil. Mida erilist pakub põhjalikult uuendatud muuseum, saame lugeda Tiit 
Maksimi artiklist, mis kajastab ERM-i direktori Tõnis Lukase poolt VEÜ kor-
raldatud ettekandekoosolekul esitatut.

Sellest, milliseid tundeid võib uuenduslik muuseumimiljöö esile kutsuda 
nendes inimestes, kes mäletavad endisi Raadi muuseumihooneid ja sealseid 
ekspositsioone, kirjutab  meditsiinidoktor Jüri Raudsepp.

Huvitava ülevaate Tallinna Linnamuuseumi ühest erakordsest osast – Kiek 
in de Köki tornist  – visandab selle kaitsetorni ja bastionikäikude direktor Too-
mas Abiline.

Lugejail on võimalik ajaloolase ja diplomaadi Artur Laasti kaasabil leida 
meie ajakirja veebilehekülgedelt huvipakkuvat teavet Viinistu Kunstimuuseu-
mist, mille loojaks ja omanikuks on Rootsis sündinud ja kodumaale naasnud 
Jaan Manitski, endine Eesti Vabariigi välisminister. 

Kuidas läks korda Eesti Naislaulu Seltsi lauluretk Peterburi ja suhtlemine 
Neevalinna  lauluhuvilistega, sellest kirjutab filoloogiadoktor Pille Kippar.

Ajakirja II osa on pühendatud väliseestlastele.
Artiklite valikul arvestas toimetuskolleegium sellega, et viimase 25 aasta 

jooksul on Eestisse naasnud või elama asunud hulgaliselt toimekaid väliseest-
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lasi. Osale neist on ajakirjanduses pühendanud piisavalt tähelepanu. Meedia 
toel on tuntuks saanud nii ministritena tegutsenud kui ka pankade ja suurte 
riigifirmade juhatustes ametit pidanud väliseestlased, rääkimata praegusest 
Vabariigi Presidendist.

Kuid suhteliselt vähe on Eesti lugejaile suurema levikuga kirjasõnas tutvus-
tatud neid väliseestlasi, kelle tegevus on seotud teaduse, hariduse ja kunstiga 
ning eestluse hoidmisega välisriikides. Täiuslikuma pildi saamiseks avaldame 
käesolevas väljaandes nii uurijate-ajaloolaste käsitlusi kui ka nende loomin-
guliste inimeste endi kirjapandut.

Elulood ja saatused võivad meie kaasaja eestlastel olla väga traagilised.
Ühe naise ja ühe mehe, abikaasade Betti Alveri ja Heiti Talviku luuleridu 

lugedes tunnetame elu haprust ja kordumatust ning lahkumiste sügavat valu.

Ajakirja IV osas tutvustame lugejale Välis-Eesti Ühingu tegevust 2016. aastal. 
Juba toimunud ürituste hulgas olid väga meeldejäävad iga paarisnumbriga 

aasta maikuus toimuvad Taaralaskemäe talgud, kus koos Lätist saabunud kü-
lalistega korrastasime  muinsuskaitse all olevat ohvripaika Rae vallas.

Tänavust Välis-Eesti päeva tähistame 26. novembri keskpäeval A. H. 
Tammsaare muuseumis. See mäluasutus on välja kuulutanud Tõe ja Õiguse 
aasta, mille puhul on aeg rääkida sellest, mis teeb A. H. Tammsaarest aeguma-
tu kirjaniku. Ettekande teemal „Tammsaare ja tema poeetika“ teeb muuseumi 
direktor filoloogiadoktor Maarja Vaino.

Välis-Eesti Ühingu kirjastus „Välis-Eesti“ soovib ja ootab lugejate arvamu-
si aadressil leiliutno@valiseesti.org 

VEÜ juhatuse ja ajakirja toimetuskolleegiumi kontaktandmed ning ajakir-
ja „Välis-Eesti“ väljaanded aastaist 2013–2015 on kättesaadavad veebilehel 
www.valiseesti.org  

„Välis-Eesti“ toimetuskolleegium tänab autoreid ja toimetajaid tehtud töö 
eest.

Head lugemist!

Leili Utno,
ajakirja „Välis-Eesti“ peatoimetaja

Tallinnas, 20. mail 2016
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I osa  Kaasaegne Eesti

Tartu rahuleping, uus piirileping ja suhted 
Venemaaga

Toomas Varrak, PhD, DSc

Ettekanne konverentsil „96 aastat Eesti diplomaatia läbimurdest“.
Tallinnas Rahvusraamatukogus, 30. jaanuaril 2016 

Ettekande teesid 
1. Riigi põhiseadus ei ole mitte ainult juriidiline dokument, vaid eelkõi-

ge riikluse poliitiline deklaratsioon, mis kehtib tervikuna nagu see on 
sõnastatud.

2. Rahva tahe demokraatliku poliitilise režiimi alusena ei ole mitte rahva 
füüsiline tahe, vaid rahva juriidiline tahe, mida väljendab põhiseadus.

3.  Riikidevaheliste normaalsete suhete aluseks on ausus, tõe tunnista-
mine ja vastastikune lugupidamine. Ebaõiglusele ei ole võimalik ehi-
tada mingeid püsivaid suhteid. Diplomaatia ja poliitika ülesandeks 
on minimeerida tegureid, mis takistavad normaalsete suhete loomist. 
Järeleandmine ebaõiglusele võib olla füüsiline vajadus, mitte aga mo-
raalne kohustus.

4. Lepinguliselt fikseeritud riikidevahelist piiri võib pidada üheks osaks 
normaalsetest suhetest riikide vahel. Ometi ei tulene heanaaberlikud 
ja vastastikku kasulikud suhted piirilepingu olemasolust. Piirilepingu 
puudumine ei pruugi riikidevahelisi suhteid halvendada ega selle sõl-
mimine neid ka  parandada.

5. Poliitika on praktiline tegevus, mille liikumapanevaks jõuks on hu-
vid. Teadusel on poliitiliste otsuste langetamisele minimaalne mõju, 
kui seda ei toeta avalik võim. Kui avalik võim aga ei järgi oma tege-
vuses põhiseadust, siis on see märgiks, et tegemist ei ole demokraat-
liku poliitikaga, vaid selle mingi väärvormiga, pseudo- või fassaadi-
demokraatiaga. 

Alustaksin oma ettekannet väitega poliitikateaduse põhitõdedest. Ja nimelt: 
riike ei looda juriidiliste aktidega, vaid avaliku võimu tegevuse tulemusena. 
Nõnda loodi ka Eesti riik. Sellele pani sisuliselt aluse Vabadussõjas saavu-
tatud võit. Vabadussõja lõpetanud Tartu rahulepingus tunnustas Ńõukogude 
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Venemaa esimesena Eesti riigi õiguslikku olemasolu. Seetõttu on Tartu ra-
hulepingut nimetatud õigustatult Eesti riigi sünnitunnistuseks. Ajakirjandu-
ses omistatakse see metafoor tavaliselt president Lennart Merele. Tegelikult 
kasutas L. Meri sünnitunnistuse-kujundit mitte Tartu rahulepingu, vaid Eesti 
iseseisvusmanifesti kohta. Tartu rahulepingut nimetati esimest korda Eesti rii-
gi sünnitunnistuseks „Eesti Päevalehe” artiklis „Eesti–Vene piiriläbirääkimi-
sed“ 14.-15. detsembril 1995, s.o. siis, kui oli ilmsiks saamas, et Eesti valitsus 
taganeb „laulva revolutsiooni” poliitilisest vaimust ja demokraatlikult valitud 
Eesti rahvaesinduse, Ülemnõukogu otsustest, millega deklareeriti Tartu rahu-
lepingu kehtivust ja rahulepingus fikseeritud piiri õiguspärasust. Rahulepin-
gu kohta sobib sünnitunnistuse kujund ka paremini: kui Eesti oleks kaotanud 
oma Vabadussõja, siis poleks mingit Eesti Vabariiki ega tema sünnitunnistust 
tekkinudki. Just Venemaa allkiri Tartu rahulepingul tegi sellest Eesti Vabariigi 
sünnitunnistuse.

Samuti nagu Eesti riigi loomine, toimus ka selle taastamine avaliku võimu 
abil, s.o. kümnete ja sadade tuhandete inimeste avaliku väljaastumisega oma 
võõrandamatute õiguste kaitseks. Seekord küll mitte relvastatud võitluses, 
vaid rahulikes demonstratsioonides. Rahva avalike tahteavalduste ees Nõuko-
gude bürokraatia võim lõppkokkuvõttes kapituleerus. Ainult seetõttu sai Eesti 
Ülemnõukogu vastu võtta juriidilise, õigusliku otsuse Eesti riigi taastamise 
kohta. 

Poliitiliselt korralduselt sündis Eesti demokraatliku vabariigina, milles kõr-
geim võim kuulus rahvale. Saksa poliitika- ja õigusteadlane G. Jellinek on 
öelnud, et rahva võimu allikaks on rahva tahe, aga see ei ole mitte rahva füü-
siline tahe, vaid juriidilistel põhimõtetel vormistatud rahva juriidiline tahe. 
Rahva juriidilise tahte vormiliseks väljenduseks on riigi põhiseadus. Seetõttu 
võib põhiseadust pidada riiklust loova rahva poliitiliseks deklaratsiooniks. 
Selline deklaratsioon kehtib täismahus sellisena nagu see on sõnastatud. Kogu 
muu seadusandlus rajaneb põhiseadusel ja peab olema sellega kooskõlas. Kui 
Eesti kehtiv põhiseadus ütleb, et „Eesti maismaapiir on määratud 1920. aasta 
2. veebruari rahulepinguga ja teiste riikidevaheliste piirilepingutega” (§122), 
siis võib ainult kirjaoskamatu inimene või poliitiline demagoog väita, et uue 
piirilepingu sõlmimine Venemaaga on kooskõlas kehtiva põhiseadusega. Kui 
aga tunnistada niisuguse väite loogika korrektseks, siis võiks ka öelda, et 
kuigi Eesti seadus keelab surmanuhtluse, ei ole siiski mingit seaduslikku ta-
kistust surmanuhtluse määramiseks, kui kohtuniku arvates on kuritegu sellist 
karistust väärt. 

Tõsi, põhiseadus ütleb ka seda, et „Riigikogu ratifitseerib ja denonsseerib 
EV lepinguid, mis muudavad riigipiire…” (§121/1). Sellest nagu nähtuks, 
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et uue piirilepingu sõlmimine on siiski võimalik. Siiski ei tühista nimetatud 
paragrahv põhiseaduse sätet, millega Eesti maismaapiir Venemaaga on mää-
ratud Tartu rahulepinguga. Võiks ju arvata, et põhiseaduses peitub vastuolu. 
Kuid põhiseadus kehtib tervikuna, vaatamata temas peituvatele tegelikele või 
näilistele vastuoludele.  Pealegi tuleb seda vastuolu pidada pigem näiliseks. 
Sest peale Venemaa omab Eesti maismaapiiri ja vastavat lepingut ka Lätiga. 
Nagu nähtub 122. paragrahvist, viitab põhiseadus sellele piirile ning lepin-
gule üldisemalt, ilma konkreetset riiki ja piirilepingut nimetamata. Seetõttu 
on just selle piiri osas võimalikud mingid uued lepingud, mille sõlmimine ei 
lähe vastuollu põhiseadusega. Sest piirileping Lätiga ei ole sõnaselgelt põ-
hiseaduse osaks. Niisuguste lepingute ratifitseerimine või denonsseerimine 
kuulub Riigikogu pädevusse. Tartu rahuleping ja sellega määratud  piir Eesti 
ja Venemaa vahel on aga sõnaselgelt (expressis verbis) põhiseaduse lahuta-
matu osa. Selle piiri muutmine ei ole mitte tavapärane riikidevahelise lepingu 
muutmine, nagu Eesti valitsus püüab näidata, vaid EV põhiseaduse muutmine. 
Kuna Eesti põhiseadus võeti vastu rahvahääletusel, siis oleks loomulik, kui 
küsimus uue piirilepingu sõlmimisest Venemaaga pandaks rahvahääletusele. 
Muidugi on põhiseaduse muutmiseks ka muid võimalusi, kuid arvestades kü-
simuse tähtsust ja valitsuse ning Riigikogu koosseisude senist suhtumist Tartu 
rahulepinguga määratud piirisse, oleks rahvahääletus kõige õiglasem viis selle 
probleemi lahenduseks. Vastuseks demagoogidele, kes niisuguse ettepaneku 
peale ruttavad tõenäoliselt osutama põhiseaduse sättele 106, mille kohaselt 
rahvahääletusele ei saa panna välislepinguid ja nende ratifitseerimist, kordan 
veelkord: Eesti jaoks ei ole sisuliselt tegemist piirilepingu sõlmimisega, vaid 
Eesti põhiseaduse muutmisega Venemaa huvides.

Lepinguliselt fikseeritud riikidevahelist piiri võib pidada üheks osaks nor-
maalsetest ja heanaaberlikest suhetest riikide vahel. Ometi ei tulene heanaa-
berlikud ja vastastikku kasulikud suhted piirilepingu olemasolust. Piirilepingu 
puudumine ei pruugi riikidevahelisi suhteid halvendada ega selle sõlmimine 
neid ka ei parandada. Intervjuus Saksa meediaväljaandele „Bild” kinnitas Ve-
nemaa president V. Putin alles hiljaaegu, et tema jaoks ei loe riikide piirid ja 
territooriumid midagi; tema jaoks on olulised inimesed. Ja need ei ole ainult 
sõnad. See on tegelikult Venemaa ametlik poliitika, mis kujunes põhijoontes 
välja veel enne praeguse Venemaa presidendi esmast ametisseastumist. 

Mis on niisuguse arusaamise valguses piirilepingu sõlmimise mõte? Millise 
garantii annaks põhiseadusega vastuolus olev piirileping Eesti julgeolekule 
või kuidas see parandaks suhteid Venemaaga? 

Vaatamata sellele, et uus piir lepiti valitsuste vahel põhimõttes kokku juba 
aastaid tagasi ning vastav leping ootab (peale Venemaa poolt nõutud veel-
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kordset ümbervaatamist) uut ratifitseerimist, ei ole Venemaa selle kokkuleppe 
vastu mingit respekti näidanud. Venemaa sõjalennukite korduvad õhupiiririk-
kumised on Eesti valitsust sundinud paluma oma NATO partneritelt lennuki-
te paigutamist Eestisse, et kindlustada meie õhupiiri puutumatus. Rääkimata 
sisuliselt kokkulepitud piiri räigest, relva ähvardusel rikkumisest ning Eesti 
kaitsepolitsei ametniku röövimisest Eesti territooriumilt. Kas võib arvata, et 
peale piirilepingu sõlmimist näitab Venemaa Eesti piiri vastu suuremat res-
pekti? Jääb valitsuste saladuseks, mida positiivset selle lepinguga loodetakse 
tuua Eesti–Vene suhetesse. Seda enam, et praegune kontrolljoon kahe riigi 
vahel toimib praktiliselt piirina. 

Eelöeldut silmas pidades jääb arusaamatuks, miks Eesti valitsused on jär-
jekindlalt mööda vaadanud 12. jaanuaril 1991. a. sõlmitud Eesti–Vene suhete 
aluste lepingust. Selle lepinguga Venemaa tunnustas Eesti Vabariigi suverään-
sust, samuti Ülemnõukogu otsuseid Tartu rahu järgsest piirist ning riigi õigust 
territoriaalsele terviklikkusele. Lepingu kohaselt kuulus vaid piirirežiim tule-
vikus täpsustamisele.

Normaalsete suhete aluseks riikidevahelistes suhetes on ausus ja tõe tunnis-
tamine. Selle kohta on isegi tabav aforism: parim poliitika on ausus, the best 
policy is honesty. Ausaks ja tõde tunnistavaks saaks Venemaa poliitikat pidada 
juhul kui see kasvõi vaikimisi tunnistaks, et (1) NL okupeeris ja annekteeris 
1940. aastal Eesti ning rikkus sellega nii Tartu rahulepingut kui ka endale va-
batahtlikult võetud teisi rahvusvahelisi lepingulisi kohustusi; et (2) Nõukogu-
de poliitikal Eestis olid selged venestamise ja genotsiidi tunnused, et (3) Nõu-
kogude võimu koloniaalpoliitika  tekitas Eestis komplitseeritud sotsiaalseid, 
majanduslikke ja keskkonnaprobleeme jne.  Venemaa ametlikus poliitikas ei 
näe me niisuguste tõsiasjade tunnistamist. Vastupidi, Venemaa väidab, et Eesti 
astus NL koosseisu vabatahtlikult, et Tartu rahuleping omab üksnes ajaloolist 
väärtust, et oma rahvuse ja riikluse taastamisel on Eesti poliitikal fašistlik ise-
loom jne. Uue piirilepingu sõlmimine selles kontekstis on Venemaale ainult 
täiendav argument oma seisukohtade korrektsusest. 

Väited, et vaatamata uuele piirilepingule on Tartu rahuleping meie jaoks 
endiselt kehtiv, on hale eneseõigustus. Tartu rahulepingut  ja Eesti Vabariiki 
võis soovi korral kehtivaks pidada ja salaja oma kodus tähistada isegi Stalini 
ajal. Ainult avalikult ei võinud seda kuulutada. Ratifitseeritud piirilepinguga 
aga anname Venemaale võimaluse nõuda, et me koristaksime artikli §122 oma 
põhiseadusest kui piirileppega vastuolus oleva sätte. 

Põhiseaduse kohaselt sisemaise ja rahvusvahelise seaduse vastuolu korral 
kehtib rahvusvaheline seadus; põhiseadus on aga sisemaine seadus. Teisisõnu, 
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sõlmides piirileppe, anname Venemaale õiguse nõuda meie põhiseaduse, oma 
siseriikliku poliitika alusdokumendi muutmist. 

Ebaõiglusele, isegi siis, kui sellega on näiliselt lepitud, ei ole võimalik ehita-
da püsivalt häid riikidevahelisi suhteid. 50 nõukogulikku aastat ei kustutanud 
Eesti ühiskonna mälust ja tema väärtuste hulgast riiklikku iseseisvust. Võib 
olla üsna kindel, et Venemaa dikteeritud piirileping jääb püsivaks probleemiks 
kahe riigi suhetes. Peale kasvavad uued põlvkonnad, kes tulevad ikka ja jälle 
tagasi piiriprobleemi juurde, nii nagu meie põlvkonnad tulid tagasi Eesti Va-
bariigi okupeerimise ja anneksiooni probleemi juurde. Paraku ei mõista seda 
meie nn poliitiline eliit oma silmaringi ja huvide piiratuses; ammugi ei pruugi 
sellest hoolida Venemaa oma suurriiklikus uhkuses ning jõus. Venemaalt ei saa 
ka nõuda, et ta peaks tähtsaks normaalseid suhteid Eestiga. Küll peaks Eesti 
diplomaatia ja poliitika kohustuseks olema katsuda kõrvaldada meie suhteist 
kõik, mis takistab selliste suhete loomist. Ajalootõe ja põhiseaduse eiramine 
ning järeleandmised Venemaa ebaõiglastele nõudmistele selleks kaasa ei aita.

Eeltoodu kokkuvõtteks tahaks öelda järgmist. Poliitika (nagu majanduski) 
on praktiline ühiskondlik tegevussfäär. Teadusel või loogikal, kui seda ei toeta 
avalik võim, ei ole poliitilistele otsustele nimetamisväärset mõju. Ei saa loota, 
et mingid arutlused, nii põhjendatud kui need ka poleks, iseenesest mõjutak-
sid praktilise poliitika otsuseid. Kui aga avalik võim ei järgi oma tegevuses  
põhiseadust, so rahva juriidilist tahet, siis on see märgiks, et tegemist ei ole 
demokraatliku poliitikaga, vaid selle mingi väärvormiga – pseudo- või fassaa-
didemokraatiaga. Niisugusel juhul võib valitsevat poliitilist režiimi nimetada 
poliitikateaduse kontekstis poliitilise eliidi sildi taha varjunud oligarhiaks. 

Teadusest või loogikast enam juhindub poliitika huvidest. Seepärast on ehk 
õpetlik kõrvutada käesolevat juhtumit, s.o. uue piirilepingu sõlmimist sellega, 
kuidas sündis Tartu rahuleping ning selle piir. 

Teatavasti soovis Venemaa algselt kahe riigi vahelist piiri tõmmata Kundast  
Rannapungerja jõe suudmeni ning edasi üle Räpina ja Võõpsu lõunasse kuni 
Läti territooriumini. Selle nõudmise toetuseks koondas ta Narva rindele ka-
he-kolmekordses ülekaalus olevad jõud, et murda aasta otsa puhkuseta võidel-
nud Eesti sõdurite vastupanu. Vaatamata raevukatele rünnakutele rindel (mille 
tulemustes ei võidud ju ette kindel olla) ei teinud Eesti delegatsioon J. Poska 
juhtimisel Tartus mingeid mööndusi Venemaa nõudmistele. 

Taasiseseisvunud Eesti valitsused ja diplomaatia on läbirääkimistel režii-
miga, mis vähemalt esialgu oli demokraatlik, käitunud mitte kui Eesti riiki ja 
tema kodanike seaduslikke õigusi ja huvisid kaitsvad poliitikud, vaid pigem 
kui poliitilised ametnikud. Ametnikke aga huvitab eelkõige oma ametikoha 
säilitamine. Ometi ei ähvardanud neid sõjaline oht, läbirääkijate kasutada olid 
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vaieldamatud ajaloolis-õiguslikud argumendid pluss Eesti–Vene suhete aluste 
leping (milles tunnistati Ülemnõukogu otsuseid Tartu rahu ja sellel rajaneva 
piiri kohta, samuti Eesti suveräänsust ning territoriaalse terviklikkuse print-
siipi) ning neid toetas põhimõttes soodne rahvusvaheline õhkkond. Küsimus 
ei ole isegi kompromissis, vaid sisuliselt kapituleeruti Venemaa suurriiklike 
allüüride ja demagoogiliste argumentide ees.

Ehkki läbirääkimiste üksikasjad ei ole avalikkusele teada, võib (selle põhjal, 
mis meedia on nende kohta kirjutanud) öelda, et Eesti diplomaatia ja poliitika  
professionaalne tase ei ületanud läbirääkimistel poliitiliste ametnike horisonti. 
See ei pruugi ilmtingimata tähendada, et põhimõttekindlam poliitika oleks tä-
naseks andnud parema resultaadi. Ehkki teatud märgid selliseks võimaluseks 
olid olemas. Siiski on üsna ilmne, et niisugust eesmärki ei ole tõsiselt püütud-
ki saavutada. 
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Diplomaatiline murrang 1992. a. juulis tipp-
kohtumisel Helsingis

Leili Utno, Välis-Eesti Ühingu  juhataja

30. jaanuaril 2016 toimus Tallinnas Rahvusraamatukogus Tartu rahu käsitlev 
piirikaitsekonverents „96 aastat Eesti diplomaatilisest läbimurdest“, kus esi-
nesid paljud Eesti poliitikud ja teadlased.

Alljärgnev kirjutis on kokkuvõte Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise 
suursaadiku Leili Utno ettekandest.

Juunis 1992 asusin Riias tööle esimese akrediteeritud Eesti Vabariigi diplo-
maadina pärast 52 aastat kestnud pausi Eesti ja Läti riiklikes diplomaatilistes 
suhetes. Päris katkenuks neid suhteid siiski ei saaks pidada, sest 1940. aastate 
lõpul võttis nõukogude võimu poolt katkestatud diplomaatiliste suhete lõime-
otsa üles endine Eesti Vabariigi saadik Rootsis Heinrich Laretei, kes teatavasti 
suhtles oma Läti kolleegidega eksiilis. Sündmuste ja kohtumiste ajakava järgi 
sai selgeks, et 1992. a. suvel asus Balti riikide diplomaatia tulipunkt Riias.

Läti pealinna akrediteeritud Euroopa diplomaadid avaldasid 1992. a. suvel 
ühist arvamust, et kätte on jõudnud välispoliitika murranguaastad, mil seni 
rahvusvahelises keskkonnas tavapärane kahepoolne suhe – diplomaat ja asu-
kohamaa välisministeerium – on vaja asendada multilateraalse diplomaatilise 
käsitlusega.

Selle käsitluse üheks etapiks võib pidada 1992. a. märtsis toimunud toetus-
aktsiooni Stockholmis – Rootsi peaminister Carl Bildt kutsus külla ja võttis 
oma residentsis vastu Läti peaministri Ivars Godmanise, Leedu peaministri 
Gediminas Vagnoriuse ja Eesti peaministri Tiit Vähi koos diplomaatidega. 
Sel neljapoolsel kohtumisel oli olulise teemana päevakorras „Vene vägede 
kohalolek Balti riikides“. Eesti nõudis tagasi Petserimaad, Läti – Abrenet. 
Neid nõudmisi tegi keeruliseks asjaolu, et piirid polnud kaardil täpselt kind-
laks määratud, olid vaid eraldusjooned Nõukogude Liidu  vabariikide vahel. 
Pidevalt tõstatati küsimust vene vähemusest Eestis ja Lätis. Vaatamata neile 
raskendavatele asjaoludele otsustati toetada Balti riikide nõudmisi Vene väge-
de kiire ja täieliku väljaviimise kohta. Tippkohtumisel arutati ka Balti riikide 
majandust elavdavaid meetmeid, mida saaks toetada Rootsi valitsus.

Diplomaatide töö muutus pingelisemaks, kui 1992. a. juuli esimestest päe-
vadest hakati Riias valmistuma 9. ja 10. juulil toimuvaks Euroopa Julgeole-
ku- ja Koostöökonverentsi (CSCE, Conference on Security and Cooperation 
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in Europe) Helsingi tippkohtumiseks, kus oli kavas käsitleda ka Balti riikide 
julgeolekupoliitikat.

Venemaa seisukoht oma vägede Balti riikidest väljaviimise suhtes vajas sel-
geksrääkimist. Oli ju Vene president Boriss Jeltsin 1992. a. juunis teatanud 
oma riigi sõjaväe juhtkonnale, et Vene vägede väljaviimisega Balti riikidest ei 
tohi kiirustada. Ajakirjanduses oli avaldatud Jeltsini sõnum, et „Venemaa on 
otsustanud mitte viia uusi ajateenijaid Baltikumi, kus teenistusaeg on 2 aastat, 
ja nagu isegi aru saate, väheneb vägede arvukus seal pidevalt“. Sellega anti 
lootust, et aja jooksul lõpeb Vene sõjaväelaste  teenistus Baltikumis iseene-
sest. Kuid sellise käsitlusega, mis avaks võimaluse erruläinud Vene sõjaväe-
laste massiliseks elama asumiseks Balti riikidesse, ei nõustunud nende riikide 
valitsused ega avalik arvamus.

Saksamaa valitsus ei soovinud selles asjas enda peale võtta arbiitrirolli. 
Arvestati n-ö oma mätta otsast, et Saksamaal on tegu samalaadse painajaga 
– asus ju sel ajal Ida-Saksamaa territooriumil hulk Vene vägesid, mille välja-
viimise tähtajaks oli määratud 31. august 1994.

Kuid Rootsi riigi esindaja Riias dr. Andreas Adahl kinnitas jätkuvalt, et tema 
riigi juhtkond ja diplomaadid tunnevad tõsist muret Läänemere piirkonna jul-
geoleku pärast.

Samasugust muret jagas minuga ka Suurbritannia diplomaat, viidates oma 
valitsuse aktiivsele huvile Balti–Vene läbirääkimiste suhtes. Lätis akrediteeri-
tud suursaadiku sõnul oli Suurbritannia välisministeeriumi algatusel ja toetu-
sel Stockholmis loomisel kolmandate riikide initsiatiivgrupp Balti küsimuste 
selgitamiseks ja tulemuslike läbirääkimiste soodustamiseks. Eesmärgiks oli 
korraldada Norra, Itaalia, Inglismaa, Saksamaa, Prantsusmaa ja Belgia välis-
ministeeriumi keskastmeametnikele koolitusi Eesti, Läti ja Leedu poliitika 
asjus. Vajadus ja huvi enamat teada Balti riikide kohta oli suur. Paljudes küsi-
mustes esines ka vääritimõistmist. Veel tuleks mainida, et tülitsemise vältimi-
seks polnud plaaniski neile kokkutulekutele kutsuda Balti riikide ja Venemaa 
esindajaid.

Ülalmainitud info kohtumiste ja diplomaatiliste vestluste sisu kohta saatsin 
oma  memorandumites Välisministeeriumi poliitikaosakonnale. Minu teisel 
teenistuskuul, s.t 1992. a. juulis asusid ka Eesti ja Läti välisministeeriumi 
ametnikud tegema ettevalmistusi läbirääkimisteks Vene vägede väljaviimise 
üle. Sellest teavitati Eesti saatkonda Riias. Tegelik töö Riias oli aga juba mõn-
da aega kestnud.

7. juulil 1992 saabus Riiga töövisiidile EV Ülemnõukogu esimees dr. Arnold 
Rüütel. Protokolli kohaselt olin tal vastas Riia lennujaamas, kust siirdusime 
eskordi saatel Läti Seimi villasse Jurmalas. Visiidi eesmärk oli osaleda paar 
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päeva enne Helsingi tippkohtumist Jurmalas Balti riigipeade nõupidamisel, 
kus plaaniti kokkuleppele jõuda kõiki rahuldavas formuleeringus Vene vägede 
väljaviimise kohta.

CSCE läbirääkijate eeltöö oli tehtud ja lõppdokumendi projekt sisaldas  
klauslit Vene vägede väljaviimisest. Olukorda püüti aga pehmendada sobiva-
mate formuleeringutega. Nii pakuti „Vene vägede“ asemel kasutada nimetust 
„võõrväed“. Tegin need läbirääkimistel valitsevat olukorda ilmestavad nüan-
sid Eesti riigipeale teatavaks teel kokkutuleku sihtkohta.

Rahvusvahelisele kohtumisele 7. juulil 1992 olid aegsasti kohale saabunud 
Eesti riigipea Arnold Rüütel, Läti Ülemnõukogu esimees Anatolijs Gorbu-
novs,  Leedu  president Vytautas Landsbergis, Eesti  välisminister Jaan Ma-
nitski, Läti välisminister Janis Jurkans  ja Leedu välisminister Algirdas Sau-
dargas, lisaks veel Eesti ja Leedu suursaadikud, aseministrid ja ametnikud. Ka 
ajakirjandusele oli võimaldatud ligipääs.

Koguneti Seimi villa suurde saali ja algas nõupidamine, kus osalesid kõik 
kutsutud ametlikud isikud. Läti ja Eesti läbirääkijad taotlesid, et lisataks for-
muleering „Võõrvägede kohalolek on oht rahvusvahelisele ja regionaalsele 
stabiilsusele“. Venemaa-poolsed läbirääkijad sellise sõnastusega ei nõustunud  
ja nõudsid, et viivitamatult sõlmitaks leping „for the early, orderly and comp-
lete withdrawal of foreign forces from the Baltic states“. 

Esialgu oli olukord tasakaalus. Siis aga esines Leedu riigipea nõudmisega, 
et koostatud lõppdokumendi projektis oleks fikseeritud vägede väljaviimise 
kindel tähtaeg. Rootsi peaminister Carl Bildt oli teisel arvamusel ja tal õnnes-
tus veenda Leedu presidenti osaliselt loobuma oma nõudmisest.

Kokkulepe saavutati tänu Carl Bildti autoriteetsele seisukohale. Olulist dip-
lomaatilist täiendust lisasid ka rootsi keelt kõneleva Eesti välisministri Jaan 
Manitski aktiivne töö ja kontaktid Rootsi välisministeeriumiga.

Jurmalas kooskõlastatud tekst jõudis järgmisel päeval, 8. juulil 1992 Helsin-
gi tippkohtumisele, kus osalesid kõik Euroopa ja Põhja-Ameerika riigijuhid. 
Teatavasti kuulati seal ära rahvusvahelise poliitika 52 suure tegija kõned. 

Tippkohtumisest võttis osa Venemaa president Boriss Jeltsin. Üheks tähtsa-
maks saavutuseks loeti Carl Bildti ja Boriss Jeltsini kohtumist ning nendeva-
helise isikliku kontakti saavutamist. Tol ajal peeti selliseid kontakte raskete 
poliitiliste erimeelsuste lahendamisel väga oluliseks, eriti suhetes Venemaaga.

Seetõttu õnnestuski 10. juulil 1992 vastu võtta Helsingi lõppdokument, mil-
les sisaldusid hoolikalt läbi räägitud formuleeringud Vene vägede Balti rii-
kidest välja viimise kohta. Tähtis oli, et Venemaa riigipea oli osalenud selle 
dokumendi vastuvõtmisel.

Reaalne tegevuskava Vene vägede väljaviimiseks vajas veel läbitöötamist. 
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Rootsi valitsus oli end selle teemaga sidunud. 30. juulil 1992 kogunesidki 
Euroopa riikide ja USA välisministeeriumi keskastmeametnikud Stockholmis 
arutama, kas kolmandad riigid saaksid panustada eelolevatesse Balti–Vene 
läbirääkimistesse ja kas selleks on vajadust. Sellest kohtumisest sündis The 
Stockholm Ad hoc Group on the Baltic States, mille ülesandeks sai info- ja 
arvamustevahetus Balti riikide välispoliitika kohta. Alustati infovahetuse-
ga, kuid ajapikku kujunes see osavõtjate teadmisi täiendavaks ja Balti riike 
toetavaks missiooniks. Ad hoc Group saavutas oma eesmärgi.  Grupi tööst 
osavõtjad panustasid Balti riikide ja Venemaa ametnike vahelise konsensuse 
saavutamiseks vajalikul moel. 

Diplomaatilisel tippkohtumisel Helsingis vastu võetud dokumentides loodi 
formaalne alus rahvusvahelise organisatsiooni CSCE pikaajalisteks missioo-
nideks Lätis ja Eestis. Alusdokumentides määrati kindlaks tegevused, mida 
CSCE liikmesriigid kohustuvad käivitama enne kriisi või konflikti puhkemist. 
Rahvusvaheline arvamus selle kohta oli suhteliselt üksmeelne.

CSCE polnud konverents selle sõna konkreetses tähenduses, vaid kujutas 
endast jooksvaid läbirääkimisi julgeolekupoliitiliste küsimuste üle. Organi-
satsioonil polnud erilisi survevahendeid, küll aga võis kujutada endast jõudu 
konsensusenõue. Kujutasid ju Baltikum ja sealsed Vene väed situatsiooni, kus 
sooviti Venemaa soostumist formuleeringutega Vene vägede kohta, et vajadu-
sel oleks hoob või lähtepunkt, mida kasutada diplomaatiliste läbirääkimiste 
alustamiseks vägede lahkumise üle.

Seda on ajalehe „Postimees“ veergudel 7.08.2001 vääriliselt ära märkinud 
toonane välisminister Toomas Hendrik Ilves artiklis “Eesti poliitika peegel-
maastikul“: „Õnneks oli Eesti olnud 1992. a. tippkohtumisel piisavalt taibu-
kas surumaks CSCE (nüüd OSCE) lõppkommünikeesse lause Vene vägede 
väljaviimise kohta, millest lääneriigid pidid kinni hoidma. See aga muidugi ei 
takistanud mitmeid poliitikuid nende kohalolekut õigustamast sellega, et me 
diskrimineerivat venelasi.“

Niisiis on alust tõdeda, et tippkohtumistel Helsingis 1992. a. juulis toimus 
oluline läbimurre Baltikumi poliitikas seoses Venemaa relvajõudude väljavii-
misega Balti riikidest.
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Uus ERM – senistest veel erilisem muuseum

Tiit Maksim, Välis-Eesti Ühing

See muuseum on kui kodu – ta võtab kõigilt natuke, aga annab palju ta-
gasi. Temas inimene leiab iseend – siin on võimalik oma juuri tunnetada.

Nii rõhutas Eesti Rahva Muuseumi (ERM) direktor Tõnis Lukas, esinedes 20. 
aprillil Välis-Eesti Ühingu poolt Tallinna Ülikoolis korraldatud akadeemilisel 
ettekandekoosolekul, kus kõneldi ERM-ist kui eestluse terviku hoidjast. Täna-
vu 1. oktoobril Tartu külje all Raadi järve ääres avatava mitmefunktsioonilise 
ja enneolematu haardega suurmuuseumi valmimist määritles Lukas kui meie 
rahva ilusa unistuse teokssaamist. 

Eesti suurimal etnoloogiakeskusel, mille ülesandeks eesti jt soome-ugri rah-
vaste ning Eestis elavate rahvusrühmade kultuuri kajastava ainese kogumi-
ne, säilitamine, uurimine ja tutvustamine, ning mis sündis 1909. aastal Eesti 
Rahva Muuseumi nime all eraasutusena rahvusliku suurmehe Jakob Hurda 
mälestuse jäädvustamiseks ja tema pärandi hoidmiseks, on seljataga kõigiti 
kangelaslik ajalugu. 

Pärast 1940. aasta riigipööret riigistatud ERM jaotati Eesti etnograafiamuu-
seumiks ja Tartu kirjandusmuuseumiks.

Nii sõjapäevil kui ka rahuajal püüdsid patriootlikud muuseumiinimesed tal-
letatud vanavara ja andmestikukogusid iga hinna eest päästa, säilitada ja isegi 
täiendada. Kõik see sai toimuda äärmises hoiuruumide kitsikuses ja ülinappi-
des eksponeerimisoludes, kuid etnograafiamuuseum ometi töötas olusid trot-
sides võimalust mööda usinalt, paistes mõnikord lausa kiiduväärselt silma.

Ülekohtune oleks maha vaikida suur töö ja meeletu vaev, mida riikliku et-
nograafiamuuseumi pere, mis aastail 1952–1963 kuulus Teaduste Akadeemia 
alla, on pidanud nägema selleks, et pärast sõda hädapärastesse oludesse suru-
tuna hoida alal pika aja jooksul kogutud ja sõjahävingust päästa õnnestunud 
unikaalset rahvuslikku rikkust – ka sellist, mida koi ja rooste tahavad rikkuda. 
Kuid suur armastus oma maa ja rahva vastu tiivustas kangelaslikkusele, ning 
nüüd on meil rikkalik vanavaravaramu, mida modernses muuseumis vaadata 
ja säilitada.

Tavainimestelgi pole teadmata, kuidas vanavaramuuseum on osalenud Eesti 
elu uutmises, kaunimaks muutmises. Rahvusliku liikumise kõrgaegadel saa-
vutatu kõrvale tohime panna nüüdiseestlastes oma päritolu, oma juurte, oma 
esivanemate ja nende kodupaiga tunnetamise vastu huvi äratamise. Üks ülla-
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tuslikke saavutusi, milles etnograafid nõustajaina ja õpetajaina peaosi täitsid, 
oli rahvarõivakultuuri ulatuslik taaselustamine. Igipõliste kodukihelkonna 
rahvarõivaste tegemine ja kandmine sai hoo sisse enne 1969. a juubelilaulu-
pidu ja jätkub. Üldrahvalikel pidustustel on päris tavaliseks ja vaata et isegi 
ainumõeldavaks saanud üles astuda rahvarõivais. Tänu etnograafiateaduritele 
on suudetud mõnigi nimekas laulukoor või tantsurühm panna enneolematult 
uhketesse algupärastesse kostüümidesse, millest ajahammas oli alles jätnud 
vaid räbalaid, mis aga õnneks muuseumisse talletatud.

Pole patt väita, et viimastel aegadel maad võtnud kodumurrete taaselusta-
mise vaimgi on suurelt jaolt kosunud tänu sellele ilule, mida pakuvad ehtsad 
eesti rahvarõivad. Mõisted „eesti“ ja „eestilik“ on jälle võinud tõusta suurde 
ausse, igavikku endale otsima. 

Muidugi on etnograafide tööd-tegemised olnud tihedalt seotud rahva elu ja 
olemise teiste uurijate omaga. Kui ERM-i taassünnist mõned vaid ehk und 
nägid ja käsil oli Tallinnasse Rocca al Mare vabaõhumuuseumi rajamine, 
käisid Tartu ja Tallinna etnograafid Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjandu-
se Instituudi (nüüd Eesti Keele Instituut) murdesektoris, kus asus rikkalikke 
ja üksikasjalikult läbi töötanud ülestähendusi vanaaja elust-olust. Väga suure 
osa sellest tarkusest olid paberile pannud Akadeemilise Emakeele Seltsi kor-
respondendid-kogujad. Ka vanal ERM-il oli 1931. aastal loodud korrespon-
dentide võrk, kus selle sajandi alguses leidus ligi 750 huvilist kogu maailmast.

Ja kes veel jõuaks kiita kõike seda, mida ERM-i rahvas on aegade jooksul 
põlistanud muuseumi aastaraamatutesse ja muudesse väljaannetesse!

Olgem õnnelikud ERM-i üle ja uhked kõigi nende inimeste üle, kes selle 
aegade jooksul teoks on teinud!

Nüüd saab 1989. aastast taas oma põlisnime kandja hakata tegutsema en-
nenägematult avarates oludes ja uusi tegevusvaldkondi hõlvates. Vahepeal 
militaarlennuväljaks olnud paika Tartu linna serval on rajatud ainulaadne 350 
meetri pikkune hoone, milles saab muuseumi hindamatuid varasid säilitada, 
uurida ja eksponeerida. Muu hulgas kasutades võimalusi vastavalt kujune-
vatele vajadustele muuta ruumijaotust ja väljapanekupindu. Lisaks sellele on 
ERM-il 50 hektarit mitmelaadseid välialasid, mis täiendavad muuseumihoones 
toimuvat. Ning ümberringi jätkub avarust edaspidi ette võtta uusi arendusi.

Kuna muuseum on ühtlasi haridusasutus, saab erinevas eas huviliste jaoks 
tööle rakendada mitmeharulise koolituskeskuse, kus igas eas huvilised võik-
sid tegelda käsitööoskuste omandamise ja harjutamisega. Näiteks koostöös 
Tartu Ülikooli arheoloogidega oleks võimalik viljelda vanu mineviku uurimi-
se tehnoloogiaid. 

Eksponeerimise vallas võivad ERM-i külastajad hakata nautima kõrgtehno-
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loogilist tipptaset. Näiteks rakendatakse unikaalset eksponaatide paljukeelse 
tutvustamise süsteemi, kus kasutatakse spetsiaalseid lugereid. Külastajate tea-
vitamist sellest, mis nähtaval, ja ka sellest, mis peitub varakambrites, peetakse 
väga tähtsaks.

Ammutamaks teadmisi kõige kohta, mida eksponeeritakse, tuleb huvilistel 
varuda küllaldaselt aega. Kui kultuuriloolise ülevaatenäituse „Ajarada“ ulatus 
on muuseumidirektori sõnul 126 x 10 meetrit, siis alla kahe tunni kestvale tut-
vumiskäigule (s.t ekskursioonlikule läbitormamisele) pole mõtet tullagi. Ka 
puutetundlikud interaktiivsed lahendused (nt 1944. a alanud pagulasteedest) 
võivad pakkuda arvatust suuremat köitvust. 

Ühesõnaga, teadmahimulise külastaja ajakulu uues muuseumis tuleb üpris 
suur. Kuid see-eest on tal tänu ERM-i tööperele võimalik kultuuri arengulugu 
läbi argielu jälgida pikalt ja põhjalikult.

Praegu käivad viimased käikulaskmise eelsed ettevalmistused. Veel otsita-
vat toekaid e-residente, kelle ainelise abiga saaks rakendada innovaatilisi, sh 
interaktiivseid lahendusi, mille najal näidata külastajatele kõike üha veenva-
malt ja kaasakiskuvamalt.

Kogu modernse teenindussüsteemi käivitamine ja selle kõigi võimaluste 
ärakasutamine nõuab muuseumi direktori sõnul „trikitamist ja nuputamist“, 
sest ülimodernsed tehnoloogiad ja seadmestikud on mitte ainult kulukad. Näi-
teks kogude digitaliseerimine avab uusi suuri võimalusi mitmete muuseumide 
varade ristkasutuseks.

Ettekandekoosolekul võeti kõne alla ka väliseestlastelt saadud etnograa-
filine ainestik – mitmedki sümboolse tähendusega või muidu väärtuslikuks 
peetavad esemed on sageli veel 1944. aastal Eestist kaasa võetud või on need 
omandanud erilise rolli võõrsilolekul. Mõndagi sellest on juba talletatud vä-
liseesti muuseumidesse ja arhiividesse, kuid mitmed silmapaistvamad väli-
seestlased eelistavad oma kallisvara toimetada siiski hoiule ERM-i. Püütakse, 
et väliseestlasi ühendaks nüüdis-Eestiga ka esivanemate aineline kultuur, mit-
te ainult võimalus osaleda Eesti Vabariigi valimistel.

Kõige puhul, mida inimesed kogu maailmas ERM-ile soovivad anda, pee-
takse eriliselt tähtsaks, et igal uunikumil oleks n-ö oma lugu –  konkreetne 
seotus konkreetsete inimeste ja sündmustega. 

Isikustatuse nõue kehtib üldse kõige suhtes, mida soovitakse ERM-i tuua 
või saata. Selle põhjal langetab oma otsused ka muuseumi vastuvõtukomisjon.

Ära ei tohi unustada sedagi, et ERM-i hoidlates peitub väga suurel hulgal 
ainestikku idapoolsete soome-ugri rahvaste kohta – ERM kannab ses vald-
konnas austavat rahvusvahelist vastutust nende rahvaste ainelise ja vaimse 
kultuuri säilimise eest.
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Ettekandekoosolekul tõusetus küsimus ka sellest, mis saab ERM-i sõjaeel-
seks koduks olnud Raadi mõisa varemetest. Praegu analüüsitakse ja kalkulee-
ritakse, kas varemed konserveerida või Raadi mõisa häärber tema kunagises 
ilus taastada. 

Puudutamata ei jäänud Tallinnas eramuuseumina tegutseva Okupatsioonide 
Muuseumi senise ja tulevase sisu ning moderniseeritava ekspositsiooni vahe-
line konflikt, mis juba erutab väga paljusid Eesti-huvilisi. Vastuseis kontsept-
sioonide muutmisele on osutunud Eesti kultuurielus küllalt suureks.

„Olnu karm tähendus ei tohi ähmastuda!“ – selline oli Tõnis Lukase arva-
mus Okupatsioonide Muuseumi käekäigu suhtes.

Eesti Rahva Muuseumi järjekordne, sedapuhku üliuuenduslik avamine ku-
juneb suursündmuseks, mille tähtsuse täieliku mõistmiseni jõuab ajapikku. 
Seepärast varugem aega süvenemaks oma rahva minevikku, et ehitada tema 
tulevikku!
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Arvamus: Raadil asuvast Eesti Rahva 
Muuseumist  enne ja nüüd

Enne…

See asus Tartus endises Raadi mõisas, imekauni pargi keskel järvekaldal, 
kuhu pääses üle Emajõe kolme silla kaudu. Üks nendest oli Raekoja platsi 
lõpul alguse saanud Kivisild, haruldus vanade kivisildade reas. Botaanikaaia 
juurest algas betoonist Vabadussild ja turu juurest Pontoonsild, mis kõikus 
suurtel punaseks värvitud metallpontoonidel. Siin-seal tegutsesid Emajõel 
veel ka paadiga ülevedajad.

Saatis mind Eesti Rahva Muuseumisse vanaema, kui olin veel koolipoiss. 
Hoone oli nii väljast kui ka seest muljetavaldav, vanimad osad pärit 18. sajan-
dist. Seda härrastemaja on nimetatud Eesti Versailles’ lossiks.

Kuidas sai see mõis oma nime? On andmeid, et Raadi mõisa nimi tuli Tartu 
rae järgi, kuna kuulus viimasele 1584. aastani. Mõis oli ajavahemikul 1751-
1919 Liphartide suguvõsa oma. R. W. von Liphart (1750-1829) pani kunsti-
kogujana aluse Baltimaade ühele väärtuslikumale ja suuremale kunstikogule. 
Selle täiendamist jätkasid maamarssal Karl von Liphart (1778-1853) ja tema 
poeg, baltisaksa kunstiteadlane Karl Eduard von Liphart (1808-1891). Mõi-
sas oli ka 30 000-köiteline raamatukogu. Maareformi ajal mõis võõrandati. 
Kahjuks müüdi 1918. aastal, teistel andmetel 1920. aastal, väärtuslikum osa 
kunstikogust välismaale. See, mis alles jäi, moodustas Eesti Rahva Muuseumi 
välismaise kunsti kogude põhivara.

Eesti Rahva Muuseumi asutamine sai alguse rahvuslaste Oskar Kallase, 
Kristjan Raua jt mõtetest 1907. aastal. Nemad kavandasid asutust rahvateadu-
se arendamiseks ja säilinud vanavara talletamiseks järeltulevatele põlvedele. 
Mõte teostuski kaks aastat hiljem, 1909. aastal muuseumi asutamisega. 

Ajavahemikul 1922-1943 paiknes muuseum Raadi mõisa härrastemajas. 
Väljapanekuid oli kahekümnes saalis, mis hõlmasid muinasteaduste osakon-
na, etnograafia osakonna koos unikaalse rahvariiete kollektsiooniga jm. Oli ka 
kogukamaid eksponaate, näiteks eesti majariistade toas. Mäletan ka sisseehi-
tatud suitsusauna koos tüüpilise suitsulõhnaga, mis siiani on meelde jäänud. 
Meeles on kuppelsaalis välja pandud suures klaasvitriinis olnud hõbedast Tar-
tu raekoja makett ja muid hinnalisi juveliirikunsti näiteid. Tagasihoidlikumad 
eksponaadid olid puust õllekappade read, neid olevat olnud muuseumi fon-
dides tervelt 2570. Meelde jäi vigurõllekapp, mis oli nagu kapp olema peab, 
kuid millest õlut juua ei saanud! Ja maalid ja maalid ja maalid… 
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Muuseumi käekäigust ja varadest andis muuseumi 100. aastapäeva puhul 
asjaliku ülevaate Raimu Hanson.1

Ühel 1941. aasta juulikuu hommikul, kui magasin vanaema juures Võru 
tänava lõpul asuvas agulimajas, kuulsin kohutavat kärgatust, mis mind ot-
sekui viskas voodist välja. Vanaema oli juba üleval. Jooksin hoovi peale ja 
nägin suurt tumedat suitsusammast südalinna kohal. Poisikese uudishimust 
aetuna tõttasin kohe linna, eelkõige Raekoja platsile, kust avanes kohutav 
vaade rusudes Kivisillale, mida enam polnud. Jõe teisel kaldal askeldasid 
kaevikutes vene sõdurid. Kogu Raekoja plats oli täis suuri ja vähemaid 
kivikamakaid, mida kord aastasadu tagasi olid inimeste käed välja tahunud 
ja paika pannud kaunitarist silla ehitamisel   aastail 1776-1784. Ja nüüd 
tegid kaheksa aastat kestnud ränkraskele tööle sekundi murdosaga lõpu 
vaid lõhkuda oskavad käed! Emajõe Ateena viimsed päevad hakkasid kätte 
jõudma.

Raadi mõisale seekord halastati. Aga 1944. aastal saabus saatuslik hetk tal-
legi, kui Nõukogude lendurid kõik selle rusudeks pommitasid. Nägin neid 
varemeid pärast sõda. Aga ma nägin neis ka kunagist mõisahoonet oma täies 
ilus, mida võimaldab kord lapsesilmadega nähtu taaselustumine mälupildina. 

Nii näen Tartus viibides ikka ja jälle kunagist Kivisilda, kus lapse jalad kord 
vanemate käekõrval ja hiljem iseseisvalt, kui Ülejõel koolis sai käidud, palju 
ja palju kordi on üle silla läinud. 

Raadi mõisahoone ja Kivisild on kaks arhitektuuriobjekti, mis kinnistusid 
mu mälus arhitektuuri etalonidena. Kui hiljem, ülikooli lõpetades sai fakul-
tatiivselt kuulatud prof. Voldemar Vaga kunstiajaloo loenguid, siis lõplikult 
viimistlusid ja vormusid mu arusaamad tõelisest kunstist. Nii olen hilisemas 
elus tahes-tahtmatult võrrelnud arhitektuuri ja kujutavat kunsti lapsepõlves 
kinnistunuga ja prof. Voldemar Vaga antud etalonidega. Kui hiljem külastasin 
Friedrich II ajal ehitatud Sanssouci lossi Potsdamis, jäi võrdluses Raadi mõi-
sahoonega peale viimase valge heledus ja ruumikus.

Varssavi vanalinn pärast sõda taastati ja ehitati üles. Miks pole seda suu-
detud teha Eesti ühe hinnalisema arhitektuurišedöövriga, mis oleks nii väga 
vajalik ajal, kui meil arhitektuur selle klassikalises tähenduses puudub? Mõte 
sellest pole õnneks kadunud. 

Tartu linna kodanik Vambola Tiik kirjutab: „Hoolimata sellest, et Raadi-
le kerkib ERMi uus peahoone, on tervikpildist ikkagi puudu mõisakompleksi 
peahoone. Selle asukoht ja tähendus sel alal on sedavõrd oluline, et ükskõik 
kustpoolt sa ka ei läheneks, tunduvad kõik teised hooned, ka ERMi uus pea-
hoone, tagaplaanil olevana. Minu ettepanek on Tartu linna esmamainimise 
1 Raimu Hanson „Sajas aastas leidub head ja halba“,  Tartu Postimees 13. aprill 2009.
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1000. aastapäevaks (aastal 2030 – J.R.) taastada Raadi mõisa peahoone ja 
viia sinna Tartu kunstimuuseum koos hoidlatega.“ 2

Väärt algatus. Vast ei jää see vaid soovmõtteks, nagu seda on olnud ja jää-
nud Kivisilla taastamine?

Ja nüüd…
Eesti Rahva Muuseumi saaga on jätkunud, nagu ülalpool mainitud, mitte en-
dise asukoha taastamisega, vaid uue hoone kavandamise ja ehitamisega.

Teeksin selleks väljavõtteid Eesti Rahva Muuseumi endise direktori Krista 
Aru artiklist3 ja lisaksin üht-teist muuseumi praeguse direktori Tõnis Lukase 
põhjalikust loengust Tallinna Ülikoolis. 

Kuidas ja milliseks kujuneb Eesti Rahva Muuseumi uus kodu? Selle sünnipäe-
vaks peetakse 2006. aasta 16. jaanuari, mil rahvusvahelise arhitektuurivõistlu-
se žürii kuulutas 108 võistlustöö hulgast võitjaks töö nimega „Memory Field“ 
(„Mälestuste väli“), autoriteks Lina Ghotmeh, Dan Dorell ja Tsuyoshi Tane. 
Endist mõisasüdant ja uut moodsat hoonet hakkab ühendama „Pärimuste park“.  

Nii nagu mõisahoone arhitektid polnud eestlased, nii pole seda ka uue muu-
seumihoone kavandajad. Eestluse materiaalne ajalugu surutakse seekordki 
muulaste valatud vormi. Kui esimesel korral see õnnestus, siis seekord mitte! 

Uus muuseumihoone, pikkusega 355 meetrit, kavandati ja ehitati raudbetoo-
nist ning klaasist. Kui olen õigesti aru saanud, on Eesti Rahva Muuseumi hoo-
ne rajatud endisele Nõukogude sõjaväe lennuväljale. Krista Aru sõnul: „Eesti 
Rahva Muuseumi uus hoone asub samal teljel ja on sama lai, kui on Raadil 
paiknev kunagine Nõukogude sõjaväe lennukite ruleerimisrada. Hoone ühtla-
se kaldega katus sulandub visuaalselt kokku ruleerimisrajaga ja moodustab 
sellelt tõusva platvormi… Lennuvälja ruleerimisraja 7m x 7m paneelide ruu-
dustiku järgi on ka muuseumihoone siseruumid suuremal või vähemal määral 
jagatud ristkülikuteks…“  

Kas see on irvitamine Eesti rahvuskultuuri kodu uue asupaiga üle? Teisi 
sõnu valitud asukoha iseloomustamiseks lihtsalt pole! Kas kogu Eesti terri-
tooriumil, kas kogu Tartu linna paiknemisalal tõesti ei leidunud väärikamat 
kohta? Rõhutan – väärikamat kohta! Eesti rahvast on läbi tema ajaloo aina 
alandatud ja mõnitatud, ning nüüd see jätkub uue muuseumihoone asukoha-
ga?! Mitte ükski tõeline Eesti patrioot ei tõsta sinna oma jalga! See jäägu 
välismaalaste uudistada, kui sedagi. Hoones võivat üheaegselt viibida 3315 
inimest. Aga ikkagi – kust need inimesed võetakse? Elame, näeme.

2 Vambola Tiik „Taastame Raadi mõisa peahoone“, Tartu Postimees 30. jaanuar 2015.
3 Krista Aru „Eesti Rahva Muuseumi ehituslugu: üle saja aasta kestnud teekond ja viies 
üritus“,  Sirp 28. jaanuar 2011.
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Teiseks rahutukstegevaks asjaoluks on muistse sisu sobitamine ultramood-
sasse vormi. Pole ju uue muuseumihoone näol tegemist arhitektuuriga selle 
sõna klassikalises tähenduses, vaid raudbetoonist ja klaasist tehnilise konst-
ruktsiooniga. See on vormilt kolossaalne ilmetu klaaspaviljon, ja ei midagi 
rohkemat. 

Tõnis Lukase sõnul see asja ei muutvat, sest ka enne Teist maailmasõda 
olevat arutatud, kas talupoeglikku pärandit ikka sobib rahvale näidata endises 
mõisahoones. Ilmselt unustati, et mõis oma mõisakultuuri ja rahvas oma ta-
lupoegliku kultuuriga moodustasid miljöölise terviku. Seetõttu sobis eestlaste 
rahvuskultuur endisesse mõisahoonesse suurepäraselt, ei sobi aga karvavõrdki 
klaasist ja raudbetoonist kesta koos seda haldava ja juhtiva XXI sajandi digi-
taliseeritud virtuaalmaailmaga. Anakronism on tohutu. See oleks sama, kui 
paigutada kuldsetest raamidest vabastatud Uffizi galerii, Ermitaaži või Louv-
re’i taiesed mingisse meie kaasaja klaashoonesse, mis meenutab ilma vee ja 
kaladeta hiigelakvaariumi.

Andestatagu minu vahest lapsemeelset skeptitsismi, kuid loodan, et minust 
jääb peagi avatav Eesti Rahva Muuseum külastamata. Sest ma ei suuda leppi-
da mind oodata võiva ebameeldiva kogemusega, mis võib kahjustada minus 
elavat helget mälestust Raadi mõisa härrastemajas asunud kunagisest Eesti 
Rahva Muuseumist. Pealegi kohas, kus kõrvulukustava mürinaga tõusid õhku 
ja maandusid ülikoolilinna rahu häirivad Nõukogude sõjalennukid. Olid ju 
nende eellased oma pommidega purustanud Eesti Rahva Muuseumi ajaloolise 
hoone.

Mälestusi meenutas ja mõtteid mõlgutas meditsiinidoktor 
Jüri Raudsepp

Fotol: Õpetaja Jüri Raudsepp koos 
abikaasa Luulega 2016. aasta kevadel
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Kiek in de Kök  Foto: Jaan Künnap
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Läänemeremaade võimsaim kaitsetorn 
Kiek in de Kök

Toomas Abiline

Kaitsetorn Kiek in de Kök rajati oma esialgsel kujul aastatel 1475–1483 
Tallinna. Algselt mainiti seda torni Tallinna rae arveraamatutes kui „uut torni 
Bolemani sauna taga”, 1577 esines juba nimi “Kyck in de Kaeken”, edaspidi 
nimetati torni “Kik (Kyk) in de Kok”, “Kiek in die Küche”, “Kickenbeck”, 
“Pluffer-Thurm Giecken Köck”. 1696. aastast pärineb tänapäevane nimetus 
“Kiek in de Kök”, mis alamsaksa keeles tähendab „kiika kööki”. Sellest ligi 
38 m kõrgusest ehitisest võis tõepoolest vaadata läbi avarate mantelkorstnate 
lähedal asunud elumajade köökidesse, aga ka linna piirava vaenlase tegevuse-
le tema „köögis”, st lähtepositsioonidel.

Praegune torn sisaldab mitut ehitusjärku. 1483. aasta seisuga oli Kiek in de 
Kök 33,2 m kõrgune, kuni 17,3 m läbimõõduga sõõrjas torn, mille müüride 
paksus ulatus 4 meetrini. Praegune kõrgus koos hiljem rajatud kaitsekatusega 
on 49,4 m.

Kiek in de Köki tulejõud oli erinevalt teistest Tallinna kaitsetornidest väga 
võimas. Siin leidus lisaks avatud heiteplatvormile vähemalt 27 laskekamb-
rit suurtükkidele ja 30 ava käsirelvade jaoks. Torni kuuest korrusest esimesel 
asus sõjamoonaladu, ülejäänud olid ehitatud kaitsekorrusteks. 

Kiek in de Köki ilmet muutsid suurel määral 16.–17. sajandil toimunud 
ümberehitused. 1532 alustati torni lõuna- ja läänekülje kaitseks kivist esk-
arpmüüriga ääristatud muldkindlustuse, Kõrge Rondeeli (Hoge Rundel) ehi-
tamist. Enne Liivi sõda jõuti kõrgendada kaitsetorni rinnatist, millele ehitati 
varikatus.

Tõsisemad tuleristsed sai Kiek in de Kök Liivi sõjas (1558–1583), kui Ivan 
Julma väed 1577. aastal Tallinnat piirasid. Kroonik Balthasar Russow kirjel-
dab, kuidas vaenlane torni nii ööl kui päeval suurtükkidest tulistas, kuid sel-
lele suuremat kahju ei suutnud teha „... kui et ühel küljel nii suure augu torni 
lõi, et sellest paar härga korraga võis läbi pääseda”. Purustuste ligikaudset 
asukohta märgivad hiljem torniseina müüritud kivi- ja raudkuulid.

Ingeri bastioni rajamisega torni lõunapoolsele küljele vahetult enne Põhja-
sõda (1700–1721) jäi torni korpus u 12 m kõrguselt bastioni muldkeha sisse. 
Alumisel korrusel asusid laod, uus sissepääs rajati kolmanda korruse lõuna-
seina endise laskeava kohale. Ehitati ümber trepistik, neli ülemist korrust ko-
handati rataslafettidel suurtükkidele. Torn sai peale katuse, mille tipuni oli 
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esimese korruse põrandast 45 m. 
Sellega oli Kiek in de Kök Põhja-
sõja ajal peaaegu sama kõrge kui 
Pikk Hermann. 

18. sajandi II poolel kaotas kait-
setorn oma sõjalise tähtsuse ja läks 
riigi valdusse (1760). Püssirohu-
torniks nimetatud Kiek in de Kök-
ki kasutas laona linna kindlustus-
küsimustega tegelev Tallinna In-
senerikomando, kes hoidis tornis 
muu varustuse hulgas ka püssiro-
huvaate. 

19. sajandi esimesel poolel sat-
tus torni esimene korrus erakätes-
se, ruumi kasutati aastakümneid 

jääkeldrina. Edaspidi kuulus Kiek 
in de Kök erinevatele omanikele: 

siin asusid nii raskejõustikuklubi, arhiivihoidla kui ka äri- ja eluruumid. II 
maailmasõja aastatel olid siin varjul Tallinna kunstiaarded.

1930. aastatel hakati arutama Kiek in de Köki muuseumiks kohandamise 
võimalust. Esimeste korrastustöödega torni ilmet rikkuvate ümberehituste 
kõrvaldamiseks alustati alles torni andmisel Tallinna Linnamuuseumile 1958. 

Eksponaat Kiek in de Kökis: häbiposti e kaagi 
pea. Elert Thiele, u 1665.a. Foto: Jaan Künnap

Foto: Jaan Künnap
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aastal. Kiek in de Kök avati külastajatele esmakordselt 20. juulil 1958. 1966–
1968 läbi viidud rekonstrueerimistööde käigus kujundati torn lõplikult muu-
seumiks. Tänane ekspositsioon pärineb aastast 2010.

Bastionikäigud

Tallinna muldkindlustuste arvukad salapärased käigud ehitati koos 
bastionidega 17. –18. sajandil.

Varasemad käigud rajati tõenäoliselt alates 1630. aastaist seoses Tõnismäe 
vastu püstitatud muldkindlustuste, esmajärjekorras vana Wismari raveliini 
ehitamisega. Intensiivsemalt toimus käikude ehitamine alates 1672. aastast, 
kui rajati Rootsi bastion ja Ingeri poolbastion. 1686. a. kinnitatud kindlus-
tamiskava põhjal valmisid 1710. aastaks Rootsi ja Ingeri bastionid, Wismari 
raveliin ja raveliini ees De la Gardie reduut. Ingeri ja Rootsi bastionid on 
tüüpilised viisnurksed muldkindlustused, mille muldkeha hoiavad välisküljel 
üleval kivist eskarbimüürid. 

Bastionide rajamisel oli nende ülesandeks linna ründamise korral mitmes 
suunas, eelkõige piki kindlustusi, tiibtuld anda. Suurtükid seisid bastioni üla-
serval reas, bastionide vahel asus kolmnurkne Wismari raveliin, kindlustuste 
ees vallikraav, üle selle viisid pikad puusillad. Bastionide muldkehasse rajati 
varjatud käigud, et muuta sõdurite, laskemoona ja muu varustuse ümberpaigu-

Stseen bastionikäikude ekspositsioonis: bastionikäigud Põhjasõjas Foto: Jaan Künnap
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tamised vaenlase eest peidetuks ning tema tule eest kaitstuks. Käikudel oli ka 
luureülesanne – neid kasutati vaenlase maa-aluse mineerimistöö jälgimiseks. 
Käigutunnelid on paekivist, reeglina 1,5 m laiad ning 2,5 – 3 m kõrged, kaetud 
silindervõlvidega, seinte paksus ulatub nelja meetrini. Piki eskarbimüüri kul-
gevates käikudes on kuni 2,5 m laiad kambrid – kasematid. Käikude lagedes 
on ventilatsiooniavad, erinevaid tasandeid ühendavad trepid, tunnelite kogu-
pikkus ulatub sadade meetriteni. 

Külastajatele avatud käikude pikkus on 380 m. Käigud ühendavad mõlemat 
bastioni ning nüüdseks kadunud Wismari raveliini, korrates maapõues viima-
se kunagisi piirjooni. Tõsisemas sõjategevuses ei osalenud bastionid kunagi 
ning seega ei leidnud ka käigud aktiivset kasutamist. XVIII sajandil hakati 
käike osaliselt kasutama laoruumidena. Muldkindlustused arvati sõjaliste ob-
jektide nimekirjast välja 1857. aastal ning pärast seda rajati Ingeri ja Rootsi 
bastionidele pargid. 1936. aastast alates kohandati bastionide maa-alused käi-
gud õhukaitse varjenditeks.

Nõukogude ajal said need iseseisva elektri- ja ventilatsioonisüsteemi, ehi-
tati välja veevarustus ja telefoniside. Tegemist oli omamoodi maa-aluse lin-
nakesega koos magamis- ja tualettruumidega. Aastatel 1976-1977 koristasid 
käike Kodulinna Maja lapsed. 1980. aastatel toodi Ingeri bastioni e. Harjumäe 
alla käikudesse Kunstifondi skulptuuriladu, kust see mõne aasta pärast varaste 
eest mujale koliti. Sellest alates on käigud seisnud tühjadena. Alates 1990. 

Stseen bastionikäikude ekspositsioonis: varjendid II maailmasõjas Foto: Jaan Künnap
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aastatest leidsid hüljatud käikudes peavarju kodutud. Tänaseks on realiseeru-
nud linna ammune unistus käigud inimestele tutvumiseks avada. Tallinn on 
juurde saanud uue põneva turismiobjekti, legendaarsed “salakäigud” Tallinna 
all ootavad külastajaid.

Ekspositsioon

Tallinna Linnamuuseumi ekspositsioon uuenenud muuseumikompleksis 
kannab koondnimetust „Ajarännak. Tallinn 1219 – 2219”. Mida siis „rännak 
ajas”  külastajale pakub?

Püsiekspositsioon algab Kiek in de Köki kolmandalt korruselt, kus saame 
ülevaate linnakindlustuste arenguloo varasemast etapist – vertikaalkindlustus-
te ajajärgust. Makettide kujul on eksponeeritud kolm linna hävinud väravaehi-
tist - Nunne, Viru ja Harju väravad ning kõik linnamüüri tornid 1530. aastate 
seisuga. Väärtuslikuks eksponaadiks on 1683. aastal Rootsi Kuningriigi forti-
fikatsioonide ülema, Eric Dahlbergi tellimusel valminud Tallinna kindlustuste 
maketi täpne koopia (originaal asub Rootsi Sõjaajaloo Muuseumis Stockhol-
mis). Korrusel võib näha ka 1660. aastal Elert Thiele poolt Tallinna kaagi 
jaoks nikerdatud suurt puust 
mehepead ning 1939. aastal 
„Arsenali” tehases valminud 
täpset koopiat 1525.a. Tallinna 
timuka mõõgast. 

Rohkesti teadmisi ja ajaloo 
võlu pakub film „Kroonik Balt-
hasar Russow” jutustab (autor 
Igor Ruus), mida külastaja saab 
jälgida kolmel suurel ekraanil.

Torni neljas korrus on pühen-
datud sõjalistele sündmustele 
Tallinnas läbi aegade. Põne-
vamateks eksponaatideks on 
vastvalminud pronksist koo-
piad Liivi sõja aastatel Tal-

Stseen bastionikäikude ekspositsioo-
nis: “Ajarong” viib tulevikku! 
Foto: Jaan Künnap
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linnas valatud suurtükkidest 
„Lõvi” (1559, meister Kars-
ten Middeldorp) ja „Kibe 
surm” (1560, meister Kort 
Hartmann), koos kogu va-
jaliku laadimisvarustusega. 
Torni hinnaliseimaks aardeks 
on aga Lambert Glandorpi 
Mustpeade mälestusepitaaf 
aastast 1561, millel näha ka 
vanim teadaolev Tallinna vaa-
de. Taas saab vaadata ka filmi, 
kus jutustaja rollis seekord 
Vana Toomas.

Viiendal korrusel on vaa-
tamiseks väljas kogu Lin-
namuuseumi relvavara, mis 
hõlmab nii külm- kui tulirelvi 
14. – 20. sajandini. Tegemist 
on ühe mahukaima relvaaja-
loo alase väljapanekuga Eesti 
muuseumides. 

Kiek in de Köki 3. korrus Foto: Jaan Künnap

Kiek in de Köki 4. korrus Foto: Jaan Künnap
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Kuuendal korrusel leiab külastaja eest stiilse disainiga kohviku (disainer 
Leonardo Meigas), mis pakub tänuväärt võimalust jalgu puhata ning nautida 
suurepäraseid linnavaateid. Korruse pilkupüüdvaimaks kujunduselemendiks 
on hiiglaslik „suurtükikuul-ajanäitaja”.

Bastionikäikude ekspositsioon algab lõbusa animafilmiga (OÜ Produkt-
sioonigrupp) linnakindlustuste ajaloost ning viib siis külastaja „ajarännakule” 
- giidi poolt juhitud jalutuskäigule piki tunneleid. Väljapanekust osa on pü-
hendatud käike asustanud kodututele ja punkaritele, saab tutvuda nõukogude-
aegsete tsiviilkaitse varjendite ning sõjaeelsete õhu- ja gaasikaitse varjendite 
miljööga. Vaataja jaoks ehk kõige elamuslikum-ehmatavam on ekspositsiooni 
1944.a. 9. märtsi pommitamist käsitlev osa, kus heliefektide ja filmimontaaži 
abil on võimalik läbi elada pommitamise kogu traagikat.

Asjatundlikule külastajale pakub kindlasti rõõmu lähemalt silmitseda täp-
seid koopiaid Põhjasõja aegsetest Rootsi armee mundritest (konsultant Kalle 
Kroon) ning heita pilk autentse atmosfääriga, veel korrastamata käiguosadesse. 

Külastajate hulgas on populaarne ka fantaasiaretk Tallinna tulevikku. Is-
tudes „ajarongi”, originaalse lahendusega allmaasõidukisse, saab kaasa teha 
kujuteldava retke tulevikku, aastasse 2219, mil möödub 1000 aastat Tallinna 
esmamainimisest.

Lisaks mainitule on muuseumis avastamiseks ka teabemahukas multimee-
diapogramm „Tallinn- retk läbi sajandite” (teostus OÜ A4) ning torni teemali-

Kiek in de Köki 5. korrus Foto: Jaan Künnap
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ne arvutimäng lastele (OÜ Ecwador). Ekspositsiooni ettevalmistamisele andis 
oma panuse suur osa Tallinna Linnamuuseumi kollektiivist, kujundajad olid 
Leonardo Meigas ja Ivari Männi.

Tallinna Linnamuuseumi seisukohalt on Kiek in de Köki ning bastionikäiku-
de ühendamine väga õnnestunud lahendus. Tervikuks on seotud kaks unikaal-
set militaararhitektuuri mälestist, millele muuseum on püüdnud anda lisaväär-
tuse  atraktiivse ekspositsiooni näol, mis pakub  teavet nii linna ajaloost kui ka 
elamusi erinevas vanuses külastajale. Muuseum on asunud täitma oma rolli ka 
mitmekülgse kultuurikeskusena, tegutsedes galerii ja kontserdipaigana.

Toimetuselt:
Muuseum Kiek in de Kök ja bastionikäigud on Tallinna Linnamuuseumi fi-

liaal. Seda juhib direktor  Toomas Abiline. Muuseumis töötab 2 pedagoogi, 4 
giidi ja  mitu giid-järelvaatajat. Bastionikäikudesse pääseb ainult giidi saatel. 

Alates 2014.a. on Kiek in de Kökil otseühendus kohvik-muuseum Neitsitor-
niga, mis oivaliselt täiendab seda ainulaadset linnakindlustusi tutvustavat 
muuseumikompleksi.

Muuseumi töötajad 2013. a
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Jaan Manitski kunstimuuseum Viinistus

Artur Laast, Välis-Eesti Ühing

Viimased tosin aastat on väga tuntuks saanud väike kaluriküla Viinistu, mis 
paikneb Põhja-Eesti rannikul Lahemaa rahvuspargis. Nimelt ostis endine vä-
lisminister, ärimees ja kunstikoguja Jaan Manitski 1998. aastal kunagise kalu-
rikolhoosi pankrotivara. 2002. aastal avas ta renoveeritud hoonetes erakunsti-
muuseumi. Lisaks rajas Manitski kolhoosi vanasse katlamajja kontserdisaali, 
asutas suveteatri ning ehitas restorani ja hotelli. Sadamast lähevad ekskursioo-
nid lähedal asuvale Mohni saarele.

Natuke selle maalilise rannaküla ajaloost. Viinistut on mainitud esmakord-
selt 1372. aastal, arvatakse et asula nime algne kuju oli Finnisdorf, soomeküla. 
Põhjasõda ja katk vähendasid oluliselt Viinistu rahvaarvu, see taastus alles 19. 
sajandil. Läbi aegade oli Viinistu rahva peamine elatusallikas kalapüük, mida 
täiendas sõbrakaubandus Soomega. Pärast keeluseaduse

kehtestamist Soomes 1919. aastal lisandus sellele tulus piirituse salakau-
bavedu. Enne teist maailmasõda elas külas umbes 500 inimest. Pärast nõu-
kogude aja küüditamist ja sõjasündmusi oli külla jäänud vaid 146 elanikku 
(tänapäeval 120 püsielanikku).

Traagilist lähiminevikku meenutab installatsioon ränkrasketest (betoonist!) 
kohvritest restorani ja muuseumi vahelisel alal. Rannarestoran “teeb kum-
marduse kalurikülale” - kala pärineb Lahemaa vetest, roogasid valmistatakse 
rannarahva põhimõtteil, et värske kala lihtne maitse ongi parim. Hea saagi 
korral suitsutakse kala hoovil asuvas suitsuahjus. Hoone on ühtlasi Viinistu 
konverentsi- ja kultuurikeskus. 

Peamiseks magnetiks, mis toob siia arvukalt külalisi, eriti suvahooajal, on 
teatrietendused ja kontserdid “katlamajas”. Ja kahtlemata suurepärane Kuns-
timuuseum, parimaid erakogusid Eestis, mis asub vanas kalatöötlemise kül-
mhoones. Külastajat üllatab esmaklassiline kollektsioon, millesse kuulub 
ligi 1000 Eesti kunstiteost alates baltisaksa aegadest (valdavalt Düsseldorfi 
koolkond) kuni Pallase koolkonna kunstnikeni ja tänapäevani välja. Vanade 
veemahutite sisse on ehitatud nn. tünngaleriid, kus eksponeeritakse ajutisi näi-
tusi. Selle unikaalse projekti autor on arhitekt Emil Urbel   Muuseumi kogud 
kajastavad omaniku Jaan Manitski, erudeeritud ja hea kunstimaitsega, maail-
ma näinud väliseestlase eelistusi, kus silmatorkaval kohal on Eduard Wiiralti 
arvukad teosed, meie graafika suurkuju nii Eesti kui Pariisi perioodi tööd, s.h. 
kuulsad “Kabaree” ja “Põrgu”. Tahtmatult meenub Viinistus etendatud tükk 
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“Põrgu värk” (2005, lavastaja Hendrik Toompere juunior), mis jutustas kunst-
nik Wiiralti okkalisest teest elus ja kunstis. Selles etenduses möödus vaataja 
ees terve galerii eesti kunsti ja kirjanduse tegijaid (näit. N. Triik, K. Mägi, A. 
Tassa,  Fr. Tuglas). 2004. aastal Viinistus mängitud “Külmetava kunstniku 
portree”  peategelane oli eesti maalikorüfee Konrad Mägi. Tema ja paljud tei-
sed “Pallase” kunstnikud on esindatud oma parimate töödega Jaan Manitski 
kunstimuuseumis.

Lisaksin mõne sõna selle kauni muuseumi rajaja ning omaniku kohta, kes 
on ju Eestis üldiselt hästi tuntud isiksus. Kunagi siinsamas, Viinistu kalurikü-
las 1942. aastal sündinud poisslapsega olid tema vanemad sunnitud peagi sõja 
jalust ja vahelduvate võõrvõimude eest lahkuma kodumaalt võõrsile. Rootsis 
õppis Jaan Manitski Göteborgi ülikoolis majandusteadust (1968) ning töötas 
seejärel mitmes rootsi finantsettevõttes. Eestisse tuli ta esimest korda 1989. 
aastal. Juba 1992. aasta mais sai temast Eesti Vabariigi välisminister. Allakir-
jutanu astus välisteenistusse sama aasta juulis ja tema esimeseks ülemuseks 
oli just Jaan Manitski, meenutused tollasest koostööst on säilinud mul kõige 
meeldivamad. Tema näol oli tegemist elegantse eurooplasega, sündinud dip-
lomaatiliste omadustega härrasmehega. 

Välisministeeriumi koosseis oli kümme kuud pärast iseseisvuse taastamist 
alles komplekteerimisel, professionaalseid diplomaate meil lihtsalt ei olnud. 
Meid oli alguses vähe, ligi sadakond töötajat, saatkondade võrk alles loomi-
sel. Minu esimese diplomaatilise passi number oli, näiteks, 000097. Järgneval 
kahel aastal oli muu kõrval meie diplomaatia tähtsaim eesmärk võõrvägede 
lahkumine Eesti territooriumilt. Sel ajaloolisel hetkel astus kaptenisillale Jaan 
Manitski, tema rahvusvahelise suhtlemise kogemus kulus meile marjaks ära. 
Mälestusväärne on keerulises situatsioonis toimunud visiit Moskvasse ok-
toobris 1992 ja läbirääkimised Vene välisministri Andrei Kozõreviga, kus mul 
oli au minister Manitskit saata.   

Harva võime kõneleda sellisest eduloost, kus kodumaale juba kuldses kesk-
eas naasenud pagulasest on saanud edukas ärimees ja poliitik ühes isikus. 
Tema mitmetahulises tegevuses on Viinistu “projekt” kahtlemata erilisel ko-
hal ja selle tunnistajaks on enamus Eesti elanikke. Väga liigutav on see, kui 
palju aastaid hiljem oma sünnipaika tagasi tulnud inimene muudab praktiliselt 
uueks vaikselt hääbuva paigakese elu. Viis aastat tagasi nimetati Jaan Manits-
ki teenete eest “kohaliku elu edendamises” Harju maakonna aukodanikuks. 
Töö kiidab tegijat. 
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Eesti Naislaulu Seltsi lauluretk Peterburi 

Pille Kippar, filoloogiadoktor

Eesti Vabariigi 98. aastapäeva puhul korraldas Ees-
ti Naislaulu Selts veebruaris 2016 lauluretke Peter-
buri. Viisime naaberrahvale laulukosti. Nelja suure 
bussiga – kaks Tartust ja kaks Tallinnast – olime 
teekonnal 20.–23. veebruarini. Kaasa sõitis 10 koori 
180 lauljaga.

Euroopa suurlinn Peterburi on Eestile ikka nii lähe-
dal, et jõudsime ka Kroonlinna põigata ja külastada 
sealseid eestlastele tähtsaid paiku. 

Endiselt on alles sõjaväearst Eduard Michelsoni elu-
maja, kus meie Lydia Koidula oma südamlikud Eestit igatsevad luuletused 
kirjutas. 

Enam pole küll olemas Kroonlinna luteri kirikut, kus pastor Matthias Jo-
hann Eisen eesti-, saksa-, soome- ja rootsikeelseid jutlusi pidas (1888–1912) 
ning paralleelselt Peterburi Jaani kirikus tegutsenud Jakob Hurdaga eesti rah-
valuule kirjapanekuid vastu võttis ja kus Miina Härma orelit mängis ning lapsi 
õpetas (1903–1915). Vana kogudusemaja on siiski säilinud. Aga imeilus Mere 
katedraal – kõikidest uskudest meremeestele just enne Esimest maailmasõda 
valminud pühakoda – on just-just taastatud, pälvib imetlust ja tähelepanu.

Peterburi oli esimene suurlinn, kus lihtne eesti talutüdruk või -poiss maa-
rahva seisusest lahkus ja tööliseks hakkas. Peterburis said koolituse mitmed 
eesti kultuuriinimesed, teadlased, maailma-avastajad. Peterburiga on seotud 
meie esimeste muusikute ja kunstnike kujunemine. Seal said tuule tiibadesse 
hiljem kodumaal töötanud eesti klaverimeistrid, kelle pille helilooja Alo Põld-
mäe praegu  klaverimuuseumisse kogub ja propageerib. Selles linnas õppinud 
Neeme Järvi on taas Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri peadirigent.

Laulunaiste esimene “päris” kohalolekupäev, pühapäev, 21. veebruar, algab 
“Petrovskaja Akvatorija” muuseumis. Tunnise vestluse jooksul talutab giid 
meid ümber Peterburi – ühe maketi juurest teise juurde. Saame teada linna 
kujunemisloo. See on linnaosade, kanalite, paleede ja mälestussammaste ra-
jamise ning tsaaride valitsemise ja võitluste elav ja liikuv ajalugu. Isegi tros-
kad sõidavad tänavatel ja paadid kanalitel! Saame linnast ja selle ajaloost hea 
ülevaate. Peterburi Merebasseini muuseum on hästikavandatud asutus, mida 
linna rajamise 300. aastal (2003) veel polnud.
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Ringsõidul tutvustab giid Boris Gorbunov meile nüüd juba tegelikkuses tal-
vise linna sadu paleesid, kirikuid, kanaleid, mälestussambaid, meenutab ühe 
või teise ehitise ajalugu, omanikke ja kunagisi funktsioone. Ta on hea giid, 
kel mõlemad keeled täiesti suus; 12-aastase Eesti Raadio korrespondendiks 
olemise ajal on Peterburi talle omaseks saanud, ta tunneb seda väga hästi. 

Peale arvutute õigeusukirikute on Peterburis olnud veel viis luteri kirikut 
ja viis juudi sünagoogi, kaks katoliku kirikut, budausuliste ja muhamedlaste 
palvepaik – tsaariajal on kõigile jätkunud ruumi ja tähelepanu.

Keskpäeval läbime Triumfiväravate (Moskva väravate) 12 kolonni; need 
olevat valatud türklaste suurtükkidest pärast üht Vene–Türgi sõdadest. Praegu, 
veebruaris 2016, on jälle türklastega suhted sassis…

Koguneme nendesamade väravate juurde Peterburi Moskva rajooni kultuu-
rimajja proovile. Saal on kena ja avar, rõduga, toole ca 25 x 30. Proov sujub 
5-minutise täpsusega, aega tagasivõtmiseks või kordamiseks pole. Kõigepealt 
natuke lahtilaulmist (dirigent Aivar Leštšinski, kes kogu ettevõtmise eesot-
sas), seejärel eraldi koorid oma lauludega, lõpuks seitse ühist laulu. 

See oli tõeline sõpruskontsert! Alustasid kohalikud, piiterlased. Vanem 
koosseis, Peterburi kultuurikeskuse „Moskovski” rahvakoor laulis refrääni-
laule solistidega: rohkete aumärkidega soliidses eas mundrimees; teine bari-
ton veel; klaverisaade ka. Saalis kena valge klaver, lauljatel ühtlane riietus. 
Teisena esines Leningradi oblasti kultuurikolledži kammerkoor „Alma Mater” 
– nemad alustasid Tormisega eesti keeles.

Eesti kooridest laulsid eraldi Tallinna Ülikooli naiskoori vilistlaskoor (Lin-
da Kardna), Tartu „Domina“ (Anneli Koppel), Tallinna „Gaudete“ (Mait 
Männik) ja „Carmina“ (Margit Võsa, Eesti Naislaulu Seltsi esinaine). Iga-
ühelt kolm laulu. Repertuaaris mitmeid varasemate vene heliloojate laule, 
mille piano-esitused õnnestusid kaunis hästi. Ühislaulude ajal oli suure koori 
lauljatel natuke pime ja kitsavõitu – nii suure koosseisuga ju seal tavaliselt ei 
laulda. Lood sujusid aga korralikult.

Pärast kontserti ootasid kõrvalruumis lauad mineraalvee, mahlade ja omaaeg-
sete  traditsiooniliste juustu-vorsti-võileibadega (s maslom i bez masla) ning 
küpsised, kompvekid ja präänikud. Jagati suveniire, pildistati, vahetati aadresse. 

Mõne aja pärast astusid klaveri juurde tudengitekoori meesliikmed, kes alus-
tasid, noodid käes, eesti keeles ja klaveri saatel P. Sarapiku “Mesipuud”. Neile 
oli vist küll üllatus, et kogu meie ligemale 200-liikmeline seltskond kohe kaasa 
lõi. „Ta lendab mesipuu poole” on ju Eestis kujunenud selliseks ühislauluks, 
mida iga koor laulda oskab. Hea laulupeotunne tekkis! Selline ühislaulmine 
loob eriliselt hea ühtekuuluvustunde. Alustati veel ”Kungla rahvast”, millele 
eestlased aina uusi salme lisasid, kuni neli täis sai. Kena õhtu oli! 
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Siis sõitsime oma “Azimuti” rikkalikule rootsi-laua-õhtusöögile. Hakkaja-
mad maandusid seejärel ülakorrusel (18) pubi-baaris, kust avanes hea vaade 
linnale. Teatati, et kohti pole... Eestlaste lauda oleks ehk mahtunud ka… Või-
mendus oli (vähemalt minu jaoks) liiga vali.

Keegi mõtiskles:
„Läheks veel vaatama, kuidas ikka need Peterburi sillad üles tõstetakse…“
„No mis te lähete, talvel ju laevaliiklust pole ja sildu ei tõsteta.“ 
„Aga õiget talve ei ole ju ka…“ 
Kolmanda reisipäeva hommikul külastasime endist tsaar Aleksander II 

mälestuskirikut, nüüdseks mosaiigimuuseumiks taas üles ehitatud „Spas na 
krovi”. See oli ülev ja võimas! Sõjapäevil ja hiljemgi mitmeks otstarbeks ka-
sutatud hoone toimib nüüd täiesti kaasaegse muuseumina – pakub teadmisi 
ehitusest, Venemaa ajaloost, mosaiikides kasutatud kivimite päritolust. Lah-
ked giidid jagavad teavet.

Kiriku lähistel sai külastada suveniiriturgu.
Pärastlõunal tutvustas Peterburi Jaani kirikut selle taastamisel olulist osa 

etendanud Jüri Trei, 1990. aastatel Eesti konsul Peterburis. Siis tagastati kirik 
ennistatud Eesti Vabariigile. See kirik oli ka kunagine eestluse häll, kust 1917. 
a. korraldati Eesti iseseisvumise toetuseks rongkäik Paleeväljakule. Aastast 
1881 kuni oma surmani 1906.aastal töötas siin pastorina Jakob Hurt. 

Nüüd on Peterburi Jaani kirik saanud kohalike eestlaste kohtumispaigaks 
ning meeldivaks ja armastatud kontserdisaaliks. Eriti tihti on käinud kohal 
RAM, kes tegi ära suure töö ka taastamise käigus. 

Meiegi, Peterburi sõitnud ENLS-i koorid, proovisime selle kiriku kõla. “Ta 
lendab mesipuu poole” võttis meeleliigutusest kurgu kibedaks. Suur naiskoor 
kõlas hingeminevalt.

Eesti naiskooride teine kontsert peeti Nevski prospektil endises Peeter-Pau-
li saksa (luteri) kirikus, kus nüüd asub ühtlasi kogu Venemaa luterliku kiri-
ku keskus. Selle väga hea akustikaga kiriku saatuseks oli mitmekümne aasta 
jooksul olla ujumisbassein – poodiumid külglöövides on veel alles. 

Seegi kord esinesid kontserdil noored kohalikud – Peterburi Primorski ra-
jooni noortekeskuse koor „Rondo” etendas või tantsis Veljo Tormise „Hälli-
laulu” nagu meiegi noortekoorid teinud on.

Sel kontserdil sujus eesti naiste ühislaul eriti hästi. Mitme lausa uue laulu 
kõrval esitasime ka Lydia Koidula sõnade ja tema oma viisiga laulu „Isamaa”, 
peaaegu et hümni Eestimaale. Selle seadis naiskoorile Miina Härma (1926). 
Laul tuleb esitamisele tänavusuvisel laulupäeval Pärnus ja arvatavasti jääb 
naiskooride isamaalaulude põhivarasse. 

Samasuguse püha tunde kutsus lauljates ja kuulajates esile Vene keisririigi 
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hümni autori Aleksei Fjodorovitš Lvovi, Tallinnas sündinud tsaariarmeeoh-
vitseri vaimulik laul „Sinu puhast palet kummardame” (Pretšistomu tvojemu 
obrazu), millega mõlemad kontserdid lõpetasime.

Viimasel hommikul enne kojusõitu külastasime Vassili saarel asuvat hil-
jaaegu remondist tulnud Peeter-Pauli kindlust ja kirikut, Vene imperaatorite 
matmispaika. Siin just tuli silme ette kogu noorpõlves õpitud Vene tsaaride 
suguvõsa oma kullatud kirstudes. 

Vanematele lauljatele kujunes see  lauluretk omaaegsete käikude ja teadmis-
te värskendamiseks, mitmed nooremad lauljad käisid lähedalasuvas suurlin-
nas esmakordselt. Märkasime rõõmuga, et Peterburis ehitatakse palju uut, aga 
samas püütakse ka hoolega ennistada sajanditetaguseid kultuuriobjekte.

Aitäh Eesti Naislaulu Seltsile! Aitäh giididele Viiu Fjodorovale ja Boris 
Gorbunovile väga hea juhenduse eest!

Ühine ettevõtmine seob ja ühendab lauljaid, meid endid. Võib-olla ühendaks 
ka naabritega veel rohkem, kui saaksime järgmisel ühisel kontserdil kasvõi 
ühe laulu vastuvõtjatega üheskoos laulda, harjuda teisi kuulama ja arvestama. 

Pille Kippar,
koorilaulja alates 1950. aasta laulupeost
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II osa  Välis-Eesti
Välis-Eesti teadlane Jaan Puhvel

Aeg on teinud oma töö ja terve põlvkond emigratsioonis tegutsenud rahvusva-
heliselt tuntud eesti teadlasi on tänaseks meie seast lahkunud. 

Õnneks on veel tegev tuleval aastal oma 85. juubelit tähistav Jaan Puhvel, 
California Los Angelese ülikooli klassikalise filoloogia ja indoeuroopa müto-
loogia emeriitprofessor, kes on väga tuntud tänu oma hetiidi etümoloogilisele 
sõnaraamatule. Ta on muistse hetiidi keele parimaid tundjaid maailmas. 

Aastal 2011 jõudis see unikaalne orientalistika projekt kaheksanda köiteni. 
Ligikaudu aastail 2000 kuni 1200 eKr Väike-Aasia idaosas asunud võimas 
Hetiidi kuningriik, mille pealinn oli Hattuša, on tuntud vaid kiilkirjas savi-
tahvlite kaudu. Neis sisaldub hindamatu informatsioon Vana-Ida ajaloo ja kul-
tuuri kohta. Hetiidid olid lähedased naabrid Mesopotaamia ja Egiptusega, mõ-
ned tekstid vanaegiptuse, sumeri ja akkadi keeles on säilinud ja tuntud ainult 
hetiidikeelsetes tõlgetes. Ka eesti keelde akkadi keelest tõlgitud eeposes “Gil-
gameš” (2010) on ainult hetiidi tõlkes säilinud osad eestindanud prof. Puhvel.

Jaan Puhvel sündis Tallinnas 1932. aastal ja lahkus koos vanematega 1944. 
aastal Rootsi, kus ta lõpetas 1949. aastal Rootsis gümnaasiumi, samal aastal 
kolis perekond Kanadasse. Ta asus õppima Montréali ülikoolis, valides eria-
laks ladina ja prantsuse keele ning õppides juurde ka vanakreeka keelt, ning 
lõpetas ülikooli 1951. aastal. Järgmisel aastal suundus ta õppima Harvardi üli-
kooli, täiendades ennast vahepeal, aastail 1954-55 Pariisis.1959. aastal kait-
ses ta Harvardi ülikoolis filosoofiadoktori kraadi võrdleva keeleteaduse alal 
väitekirjaga larüngaalteooria  rakendamisest indoeuroopa morfoloogias. See 
on ilmunud ka eraldi raamatuna (“Larungeals and the Indo-European verb”, 
Berkeley and Los Angeles, 1960).

Eesti keeles on Jaan Puhveli töid ilmunud kolmes raamatus Tartu kirjastuselt 
Ilmamaa: “Võrdlev mütoloogia” (1997), “Ulgvel ja umbes” (2001) ja “Võõ-
raile võõrsil”, (2007) ning Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi (EAO) aastaraa-
matuis.

“Võrdlev mütoloogia”, Ilmamaa 1997, ISBN 9985821238  
“Ulgvel ja umbes”, Ilmamaa 2001, ISBN 9985770110 (artiklikogu) 
“Võõraile võõrsil”, Ilmamaa 2007, 
Jaan Puhvel on Tartu ja Tallinna ülikooli audoktor

Kirjutise on koostanud Artur Laast
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Austraalia eestlane Glory Toom

Leili Utno, Välis-Eesti Ühingu juhataja

Melbourne`i eestlaskonna hulgas tuntud 
ja tunnustatud  Glory Toomiga tutvusin 
1997.a. novembris, mil külastasin eesti 
seltse Austraalias. Olin külla kutsutud Mel-
bourne`i Eesti Ühing (MEÜ) „Kodu“ tava-
pärasele igal aastal novembris  tähistatava-
le Välis-Eesti Päevale. Seda päeva tähistas 
MEÜ „Kodu“ skautide laagris Melbourne`i 
lähistel. Koguneti pidulikus meeleolus va-
bas looduses, kaasas lapsed ja toidukorvid.

Minu esinemisele järgnenud vestluses 
avaldasid Austraalia eestlased muret eesti 
keele ja meele püsimise pärast, nii kodus 
kui pagulasperede järglaste hulgas. Enamus 
kohalolijaist kõneles väga head eesti keelt, 

ka rahvalikke väljendeid ja vanasõnu oli kuulda. Sõbralikke vestluskaaslasi ja 
ka oma koju küllakutsujaid oli palju. Minu esimeseks võõrustajaks oli Glory 
Toom, MEÜ „Kodu“ etnograafia ringi juhataja, paljude kaunite taieste autor. 
Glory on üks neist sihikindlatest eesti kultuuri ja keele viljelejatest välismaal, 
kelle tegevus on kaasa aidanud  eesti keele ja meele hoidmisele Austraalias.

Glory elutee algas Tartus. Tema isa, Johannes Mikk, oli fotoateljee omanik.  
Glory isa teatakse kui kunstfotograafi, kelle fotod Võrust ja Petseri kloostrist 
on tänaseni hoiul Tallinna linna muuseumis.

 Glory Mikk alustas koolihariduse omandamist Tartu  Teises Keskkoolis ja 
Tartu Progümnaasiumis. Viimast ei õnnestunud  tal lõpetada 1944. a. alanud 
venelaste sõjaväelaste pommirünnakute  ja sissetungi tõttu. Progümnaasium 
hävitati. Kuna Glory oli 13-aastaselt kooliõpingutele lisaks kuulanud ka Pu-
nase Risti esmaabi loenguid, siis saadeti ta praktikandina  Tartu  Maarjamaa 
kliinikusse tööle  Saksa sõjaväe haigla raskelt haavatute osakonda. 19.sep-
tembril 1944  evakueeriti haigla koos personaliga läbi Haapsalu Ida-Preisi-
maale, sealt Gotenhafeni, kus töölt äkitselt  vabastati.  Omal jõul ja nõul jõudis 
Glory 1945.a. märtsis Soltausse, läbis sõjaliini  ja naases taas haiglatööle. Sõja 
lõppedes otsustasid inglise tsooni juhid paigutada patsiendid koos õdedega 
sõjaväelaste vangilaagrisse, kus rasketes tingimustes ja kasina toidu eest tuli 
töötada kuni 1946. a. alguseni. Sealt suunati  Glory  põgenike laagrisse, kus 

Glory Toom Melbourne`is
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oli eesti kool. Viimase keskkooli klassi lõpetas Glory Saksamaal Stolzenaus 
Eesti Keskkoolis. 

Sealt edasi viis tema pagulasetee Inglismaale, kus pakuti mitmeid töökohti. 
Glory asus meditsiinilise õe elukutset omandama. See õnnestuski 3, 5 aasta 
jooksul. Peatselt seejärel  tutvus Glory Muhu saarelt pärit Ivan Toomiga. Nad 
abiellusid. Nii sai temast Glory Toom. Perre sündis 2 tütart. 

1960.a. kolis Glory koos perega Austraaliasse. Austraalias asus ta tööle 
Melbourne`i haiglas, kus töötas õena 2 aastat, seejärel operatsioonisaali üle-
mõena 24 aastat. 

Glory Toomi  eestlaste seltsielus kaastegemine Melbournes algas käsitöö 
ringist, mis on kestnud 30 aastat, sealhulgas juhatajana 16 aastat. Glory on 
rahvatantsu rühmas tantsinud üle 15 aasta ja olnud sama palju aastaid Mel-
bourne Eesti Seltsi juhatuse liige, lisaks veel Skautide Sõprade Seltsi esinaine 
12 aastat.Austraalia Eesti Seltside Liit andis tänavu Glory Toomile Aukirja 
pikaajalise tegevuse eest eestluse heaks Melbourne`i Eesti Majas.

Glory tütar Hilja Toom on  hariduselt 
farmatseut, lõpetanud British Colum-
bia Iniversity. Töötab farmatseutide 
õpetajana Melbourne'i  ülikoolis. Töö 
kõrvalt leiab Hilja aega dirigeerida 
väikest kohalikku eesti koori ja juhatab 
Soome Maja soomlaste koori, kes on 
korduvalt auhindadega pärjatud igaas-
tatel Austraalia Soome Päevadel. Kas 
on tegemist emalt päritud missiooni-
tundega? Tõenäoliselt küll!  Tutvusin 
Hiljaga Torontos, ESTO 2000 ajal, mil 
saatus tõi meid kokku ühise õhtusöögi 
laua juurde ESTO balli ajal. Loomu-
likult saime kohe sõpradeks, rääkides 
nii rohuteadusest, Eesti kooridest vä-
lismaal  ja kohtadest, kus olime reisinud. Lõpuks selgus, et olin  3 aasat varem 
tutvunud Hilja ema Gloryga maailma teisel poolel. Niisiis, üleilmsed eestlaste 
üritused ja kultuuripeod ongi selleks, et ühiste huvidega inimesi lähendada.

Paljudele Austraalia eestlastele on olnud Glory innukus, oskused  ja tegut-
semisrõõm  eeskujuks, kuidas olla ja jääda eestlaseks nii kaugel sünnikodust 
Eestis.

Tänan siinjuures Gloryt käesoleval aastal mulle saadetud sisukate ja meeldi-
vate kirjade eest, mille põhjal see kirjutis on  koostatud.

Pildil on esiplaanil Glory Toom Mel-
bourne` eestlaste rahvapeol omatehtud 
Alutaguse rahvarõivastes.
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Ühe Pariisi eesti kunstniku lugu

Artur Laast, emeriitdiplomaat

Skulptor Maire Männik (1922, Tartu - 2003, Pariis) oli üks väljapaistvamaid 
väliseesti kunstnikke. Tema isa, kirjastuse Loodus direktor Hans Männik an-
dis 1930. aastatel välja kuulsa 8-köitelise “Eesti Entsüklopeedia” ja asutas 
trükikoja Ilutrükk. Okupatsioonivõimud vangistasid ta 1940. aastal, tema sur-
makoht ning -aeg on teadmata. 

Maire Männik õppis 1942. aastal Tallinnas Voldemar Melliku ning 1942-
1944 Pallases Anton Starkopfi juures. 1945. aastal saabus ta põgenikuna 
Rootsi, kus trotsides raskeid olusid õppis aastatel 1947-1952 Kõrgema Ra-
kenduskunsti kursustel skulptuuri ning Stockholmi ülikoolis kunstiajalugu ja 
psühholoogiat. Aastatel 1953-1956 täiendas ta end Pariisis Académie de la 
Grande Chaumière´is Ossip Zadkini ateljees skulptuuri alal ning 1954 École 
des Beaux-Arts´is  kiviskulptuuri alal. Järgmised viiskümmend aastat elas ja 
tegutses kunstnik Pariisis. 

Maire Männik oli Prantsusmaa Skulptorite Liidu ja Rahvusvahelise Medali-
kunstnike Liidu (FIDEM) liige. Alates 1955. aastast esines ta pidevalt rahvus-
vahelistel kunstinäitustel Pariisis ja mujal Euroopas. Tema töid on Prantsuse ja 
Rootsi muuseumides, Helsingi Soome Rahvusmuuseumis, Londoni Eesti Ma-
jas, Pariisi Rootsi kirikus, Tartu ülikoolis, A. H. Tammsaare muuseumis, Eesti 
Kunstimuuseumis, Tartu Kunstimuuseumis ja paljudes erakogudes Euroopas, 
Austraalias ning Ameerika Ühendriikides. Männiku loomingusse kuuluvad nii 
Marie Underi ja Anton Hansen Tammsaarei büstid, väikeses formaadis pead 
(Eugene Ionesco, Nana Mouskouri, Edith Piaf), Prantsuse Rahapajas vermitud 
pronksmedalid kui ka Père Lachaise’i kalmistul asuv Eduard Wiiralti hauamo-
nument.

Prantsuse riik tellis Maire Männikult Pariisi vabastaja kindral (hiljem 
marssal) Philippe de Hauteclocque Leclerci mälestussamba, mis seisab Is-
sy-Les-Moulineux’ raekoja hoone ees. See meisterlik töö on kahtlemata Maire 
Männiku loomingu suursaavutus  Kuigi tegemist oli ametliku tellimusega, on 
sellele 1989. aastal püstitatud monumendile omane Mairele iseloomulik vaba, 
improvisatsiooniline  vormikäsitlus, kangelasest kindralit on kujutatud vääri-
kas lihtsuses.

Maire Männikul oli kaks ateljeed, üks neist asus Momtparnasse´il ja oli 
värvikas näide sellest, kuidas elasid Pariisi kunstnikud sada aastat tagasi, 20. 
sajandi alguses. See oli küll kõrge laega - ligi 5 meetrit, väga maaliline ruum, 
aga talvel oli seal külm ja suvel palav. Sooja andis ainult väike raudahi, bur-
suika. Siin maaliti ja vooliti skulptuure, aga siin ka elati, valmistati süüa ja 
magati, puudusid tavapärased mugavused. Siin hoiti ka juba valminud suuri 
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ruumilisi kompositsioone, mida Maire paljudel vabaõhunäitustel demonstree-
ris. Neis taiestes ühendas ta abstraktsed vormielemendid loodusmotiividega. 
Õnneks on need ja teised tema tööd pärast tema surma kodumaale toodud ja 
Kumu hoole all.

Teine, uuem Maire ateljee asus  Issy-Les-Moulineux’s,  Pariisi satelliitlin-
nas. kus ma ka teda külastasin. Mäletan ühte meeleolukat koosviibimist, see 
oli Maire 75. sünnipäev ja kohale oli saabunud arvukaid külalisi, Pariisi eest-
lasi. Kuna ateljee asus esimesel korrusel ja väljas oli juba soe, siis istusime 
ateljee ees väikeses aias. Aastail 1995 - 1998, mil ma saatkonnas töötasin, oli 
meil Mairega palju sõbralikke kohtumisi ja vestlusi. Ta oli väga seltskondlik 
ja liikuv inimene, alati elegantne - tõeline pariisitar, kuigi tema elu siin kuns-
timekas ei olnud kunagi meelakkumine. 

20. märtsil 1998 tähistasime Pariisis Eduard Wiiralti 100. sünniaastapäeva. 
Hommikul olid Père Lachaise´i kalmistule tulnud Eesti saatkonna töötajad, 
Pariisi eestlased ja külalised Eestist. Maire Männik asetas esimesena lilled 
hauakivile, mille ta oli ise kujundanud 1954. aastal, mil kunstnik maeti. Vai-
kuses kõlas ooperilaulja Helvi Raamatu kaunis hääl. Päeval vaatasime koos 
prantslastest külalistega Rein Raamatu joonistatud filmi “Põrgu” ja Mark 
Soosaare “Maised ihad”, mõlemad filmimehed olid kohale sõitnud. Õhtul 
meenutasime Wiiraltit suurema seltskonnaga tema lemmikkohvikus Mont-
parnasse´il, kuulsas Le Dôme´is, mida ta sagedasti külastas ligi kolmekümne 
aasta jooksul. Maire oli meie seas ainuke, kes oli kohtunud Wiiraltiga 1950.-te 
alguses.

Maire Männiku teoseid on ekspo-
neeritud kodumaal 1994. aastal Eesti 
Kunstimuuseumis korraldatud näi-
tusel “50 aastat Eesti kunsti eksiilis” 
ning 1997. aastal Eesti Rahvusraama-
tukogus korraldatud näitusel “Maire 
Männik. Medalid ja ideekavandid”. 
Oktoobris 2002 toimus tema teos-
te näitus Pariisis. Küllap tulevad ka 
uued näitused, kuid meie 20. sajandi 
väljapaistva skulptori looming jääb  
ootama monograafilist käsitlemist.

Maire Männik ja Artur Laast Parii-
sis 1998. aastal
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Neli aastat USA väliseestlane, 
kolm last kaasas

Inna Feldbach, tõlkija

Väliseestlase põlv algas minule hetkest, kui ütlesin 1997. a suvel jah-sõna 
mulle abieluettepaneku teinud USA ja Eesti topeltkodakondsusega Alan Peter 
Treile. Olin tutvunud temaga ta tütre kaudu, kes töötas aastaid Eestis ajakir-
janikuna ja olin teinud ka Alanile inglise-eesti tõlketööd. Tal oli nimelt käsil 
raamat Eesti paadipõgenikest, kes läksid üle Atlandi, kui Rootsi riik hakkas 
ähvardama neid NSV Liidule välja anda. Alan oli mõnda neist inimestest 
USAs intervjueerinud ja materjal äratas temas suurt huvi. Raamatu ilmumine 
oli kavandatud uhkelt korraga eesti ja inglise keeles, ainuke häda oli, et kir-
jutatud oli vaid mõni peatükk ja need ma 1997. a suvel ka eesti keelde panin, 
lootuses, et Alani plaan kord tõesti teoks saab.

Alani vanemad olid Saaremaalt USAsse välja rännanud 1929. aastal, algul 
laevapuusepast isa, kes viis mõne aasta pärast Saaremaalt kaasa ka 17-aastase 
pruudi Alice Roosti, Alani tulevase ema. Alan sündis 1931. aastal. Meil oli 
temaga ligi 22 aastat vanusevahet, nii temal kui minul oli esimesest abielust 
kummalgi kolm last. Kärgperet me ei moodustanud, sest Alani lapsed olid mi-
nust vaid mõni aasta nooremad. Minu poeg oli 13-aastane, kaksikud tütred 10.

Peab ütlema, et kuigi see ootamatu saatuskäänak tundus meile põnev, tegi 
see mulle ka üsna suurt hirmu. Teha oma lastest võib-olla alatiseks väliseest-
lased? Enda kohta teadsin ju kindlalt, et peale igasuvise Eestis-käimise, tulen 
ma siia kindlasti tagasi, kui peaksin kunagi üksi jääma. Aga lapsed? Kas jään 
neist siis ookeani kaugusele, kas minust ei saagi lapselapsi kasvatavat vana-
ema, vaid alatiseks igatsuse küüsis piinlev üksildane vanamemm? Sellele sün-
gele tulevikuvaatele ei pidanud mu närvisüsteem vastu, uni kadus sootuks ja 
ma sain tunda lausa medikamente vajavat ärevushäiret. 

Alan käis sageli Eestis, sest oli seotud ühe reklaamifirma nõustamisega ja 
julgustas mind nagu ta iganes sai: lapsed omandavad inglise keele, saavad 
näha maailma ja kui Eestisse tagasi tahavad pöörduda, siis on neil rikas koge-
mustepagas, mis siin kasuks tuleb. Jah, aga konks oli selles, kas nad ikka ta-
havad Eestisse tagasi tulla. Ise olin inglise filoloog, nii et lootsin leida võõrsil 
tööd ja astuda magistrantuuri, mida ma paari aasta pärast ka tegin.

Meil oli kolimiseni terve õppeaasta jagu aega, lapsed pidid veel ühe klassi 
Eestis läbi tegema, nii et Eesti tolmu otsustasime jalgadelt pühkida 1998. a 
suvel. Kuhu aga rajada uus kodu? USA inimesed on ju suures osas nomaadid: 



42

kus hea töökoht, seal kodu. Kolitakse pidevalt ja oma suurest riigist tavatse-
takse rääkida umbes nii, et mulle meeldib Uus-Inglismaa (USA kirdenurk) 
või mulle meeldib California või hoopis suured puutumatu loodusega osarii-
gid nagu Nevada või Oregon. Meile on see sügavalt võõras, võib-olla oleme 
nõus elukohta töökoha tõttu vahetama vaid Tallinna-Tartu-Pärnu trajektooril, 
ei enamat. 

Alan leidis, et Delaware’i osariigis, kus ta toona elas, ei ole laste kasvatami-
seks hea õhustik. Sain seda oma nahal tunda, kui tal külas käisin. Vaid hetkeks 
jätsin enne ärasõitu kohvreid toast auto juurde kandes käekoti kohvri peale, 
kui läinud see oligi, pass, lennukipilet, raha – kõik kogu täiega. Meil tuli teha 
politseile avaldus ja pöörduda New Yorgis Eesti konsulaati, et ma Eestisse 
üldse tagasi saaksin – pass oli ju läinud. Ajutine pildiga sissesõidudokument 
lubati mulle väljastada kuidagi nõuka-aega meenutavalt pika aja, 3 päeva pä-
rast. Aga kui mul poleks olnud kõrval jõukat meest, kel oli New Yorgis üüri-
korter ja võimalus mulle uus lennupilet osta? Siis pidanuksin paljaks varas-
tatuna nagu ma olin, magama pargipingil. Olime konsulaadi töötempo pärast 
niivõrd nõutud, et Alan helistas Eestisse Ülo Nugisele. Mõni aasta tagasi, kui 
Eesti iseseisvus välja kuulutati, elas kadunud hr Nugis parajast Alani pool ja 
Alan spondeeris tema inglise keele õppimist. 1991. a augustis oli Alan Nugi-
sele öelnud: „Kuule mees, Eestis sünnib ajalugu. Sa peaks seal olema, oled ju 
Ülemnõukogu esimees.“ Hr Nugis arvas, et küll aseesimees Marju Lauristin 
temata toime tuleb ja jätkas USAst lahkumata keeleõpinguid. See talle Rii-
gikogu järgmise koosseisu valimistel esimehe koha maksiski, arvas tookord 

Washingtonis, kus lapsed sattusid vaimustusse Al-
bert Einsteini mälestussambast

Vahel harva käisime ka New Yorgis, Loodusumuu-
seumis, kunstimuuseumides ja muude vaatamis-
väärsustega tutvumas. Linna südames Rockefelleri Keskuses on väike uisuväli, kus 
tüdrukud said oma varasema lapsepõlve uisutamisoskust meelde tuletamas.
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Alan. Meil sõlmusid Ülo Nugise 
perega sõbrasuhted ja Eestis ol-
les kohtusime vahel tähtpäevade 
puhul. Kui ma aga New Yorgis 
passita Eesti kodanikuna hädas 
olin, aitas hr Nugis konsulaati 
helistades asja siiski pisut kii-
rendada. 

Niisiis tuli 1998. a suveks lei-
da koht, kuhu abiellumise järel 
elama asuda. Alan kiindus väga 
mu kaksikutest tütardesse, kes 
autos alati laulsid ja õppisid siis 
Tallinna Muusikakeskkooli 4. 
klassis, üks klaveri, teine viiuliklassis. Muusikaõpingud ei tohtinud katkeda. 
Nii leidiski Alan USA rikka kultuurieluga linnu käsitlevaid raamatuid uurides 
mõned paigad, kus olid head laste muusikakoolid, nende seas Northamptoni 
Massachusettsi osariigis. Käsime seal ka kohal. Linnake on umbes Viljandi 
suurune, asub Connecticuti jõel ja on ümbritsetud laugete metsaste mägedega. 
Lähim suur kultuurikeskus on 3-tunnise sõidu kaugusel asuv Boston. Muusi-
kakoolis pandi tüdrukud kirja ja määrati neile pilliõpetajad. Kõik näis sujuvat. 
Ka pojale valisime sobiva kooli.

Lapsed olid inglise keelt õppinud võõrkeelena vaid mõne aasta. Ma polnud 

Mari proovib üht väga ameerikalikku pilli 
bandžot, mille tõi kooli muusikaõpetaja.

Muusikakooli lauluansamblis näeb harjutamas ka tumedanahalist tüdrukut. Selle 
eluperioodi hea tulemus oli lastel igasuguse võõraviha väljajuurimine. Tagasi tulles 
olid nad pahased sõprade peale, kes nimetasid näiteks aasia inimesi kilideks. USAs 
puutub  inimene tõesti igal sammul kokku nii musta kui kollase rassi esindajatega.
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sugugi kindel, et nad kohe 
hakkama saavad, oletasin, 
et pean nende eest kooli-
tükke tegema ja et koolist 
tullakse algul koju, silmad 
vees, aga need kartused 
osutusid alusetuks. Asi, 
mis lapsi koolis kohaneda 
aitas, oli sisserändajatele 
mõeldud inglise keele õp-
pimise eriprogramm. Kui 
ülejäänud klassil algas ing-
lise keele või kirjanduse 

tund, läksid immigrantide lapsed omaette inglise keele tundi, kus nendega 
tegeldi nende keeleoskuse tasemest lähtuvalt. Koolis oli Tiibeti lapsi ja kõi-
ge rohkem muidugi hispaaniakeelsest kodudest pärit õpilasi, Selline süsteem 
oleks ülimalt teretulnud ka praeguses eesti koolis, kuhu ajutiselt võõrsil elanud 
lapsel on väga raske tagasi tulla. Neil on tavaliselt tagasi tulles eesti keel roos-
tes ja eesti kultuuriteave kasinaks jäänud. Uhke välismaal elamise kogemus 
siin ei aita. Sain seda tunda oma lapsi Eestisse nelja aasta pärast tagasi tuues. 

Aga rääkides edasi Ameerika riigikoolist (ja riigikoolis me lapsed käisid, sest 
pidime raha kokku hoidma pigem tulevase kõrghariduse jaoks, mida USAs 
naljalt tasuta ei saa), niisiis rääkides Northamptoni riigikoolist, siis seal said 
nad sellise inglise keele järeleaitamissüsteemi ja klassikaaslastega suhtlemi-

se toel juba pole aastaga loa võtta osa tava-
listest inglise keele ja kirjanduse tundidest 
oma klassis. Mitte ühtegi koolitükki ma las-
te eest tegema ei pidanud ja kellelgi polnud 
võõrkeelses koolis nii raske, et sealt oleks 
nutuga koju tuldud.

Praegusel William Shakespeare’i 400. 
surmaastapäeval tahaksin rääkida, kuidas 
toimus Ameerika põhikoolis selle inglis-

Kohe esimesel kooliaastal lavastati meie linnakeses 
projekti korras Mozarti „Võluflööt“ ja Mari, kes on 
laval Kihnu kampsuniga, valiti muusikakoolist trupi 
koosseisu laulma Mozartil ette nähtud kolme ingli-
poisi aariat.

Igasuguse valehäbita pandi lapsed linnakeses 
musitseerima, kõrval muusikakooli nimega kor-
janduskarp, sest igaüks pidi maast-madalast 
mõistma, et koolipidamine maksab raha ja selle 
nimel tasub ka linnarahvale oma oskusi näida-
ta. Mari viiulit mängimas.
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keelse kirjanduse suurkuju loominguga tutvumine. Kõik tegid selle kõigepealt 
läbi 8. klassis, algul poeg, siis tüdrukud. Õppekavas oli ette nähtud terve vee-
rand (pool semestrit) Shakespeare’i loomingu õppimist. Üks mu tütar hakkas 
niivõrd armastama Elizabeth I aegset inglise keelt, et kippus vahel ise midagi 
selle aja sonetivärsside laadset koostama – nii võimsalt mõjusid talle tundides 
läbi võetud Shakespeare’i sonetid. Shakespeare’i näidenditest valiti aga lähe-
maks tutvumiseks välja „Suveöö unenägu“. (Hiljem, kui poeg keskkooli jõu-
dis, võeti läbi ka „Romeot ja Juliat“. Hamletit peeti noortele ehk esialgu liiga 
keerukaks ja eks tulegi tõdeda, et „Romeo ja Julia“ on keskkooli teismelistele 
ülimalt sobiv klassikalektüür.)

Aga tagasi „Suveöö unenäo“ juurde. See tükk lavastati järgmisel moel. 
Iga õpilane pidi õppima pähe umbes 10 rida autentset Shakespeare’i teksti. 
Kõigepealt läksid lavale näidendi alguosa õppinud õpilaste trupp, ülejäänud 
olid pealtvaatajad. Kui esimesed oma osaga lõpule jõudsid, hüüdis õpetaja 
„Freeze!“ (Tarduge!) ja trupp vahetus. Lavale läksid järgmised. Kuna näidend 
on aga ju väga naljakas, armastajapaarid lähevad metshaldjate nõiatriki tõt-
tu sassi, metsakuninganna armub aga hoopistükkis eeslipeaga tegelasse, oli 
kõigil lõbu laialt. Lapsed said korraga nii näitlejaks kui publikuks olles aru 
teatri fenomenist. Nad ei lakanud rääkimast, kuidas nad klassikaaslasi nende 
naljakates osades vaadates naerust kõhtu kinni hoidsid. Eelnevalt oli näidend 
muidugi tundides läbi töötatud ja sisu oli kõigile selge. Teatritegemiseks läks 
alles pärast seda. Emad, ka mina, pidid kodus õpetaja juhendi järgi tegema 
lihtsad kostüümid, nii et aktsiooni olid haaratud ka pereliikmed. Sellist teatri-
tegemise meetodit julgen kindlalt ka Eesti koolidele soovitada.

Arvan, et siin ongi paras koht lõpetada esimene osa mu väliseestlaseks 
olemise mälestustest. Ja kuna Eesti teatrid on tänavu ette valmistamas lausa 
kolme „Suveöö unenäo“ suvelavastust, jääme huviga ootama, kuidas see neil 
õnnestub.
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Minu õde ja vend peredega välismaal

Lauri Suurmaa, Välis-Eesti Ühing

Viimase 20 aasta jooksul on kümned tuhanded eestlased leidnud endale uue 
kodu välismaal, ent säilitanud valdavalt sideme ka kodumaaga. Äraminemi-
se põhjused on olnud erinevad, peamiselt muidugi parem töötasu ja töötingi-
mused. Valdavalt on mindud Soome, rohkemal määral ka Suurbritanniasse ja 
Iirimaale, Rootsi, Saksamaale, Austraaliasse. Suur osa tuleb teatud aja pärast 
tagasi kodumaale. Nende seas on mitmeid mu tuttavaid ja sõpru. 

Arvatavalt elavad välismaal mingi aja oma elust umbes pooled noorema 
põlvkonna eestlastest, enamasti põhjuseks töö või õpingud. Kodumaale tulles 
tuuakse kaasa uusi kogemusi ja teadmisi. Maailmas ringi liikumise positiiv-
seks küljeks on avardunud silmaring ning uued ideed, mida saab kodumaal 
kasulikult rakendada.

Küsitluste järgi, mis on tehtud välismaale läinud eestlaste seas, tunnistab 
suurem osa, et nad ei tea, kas jäävad välismaale alatiseks. Sama lugu on ka 
minu noorema õe ja vennaga, kes elavad välismaal juba viis aastat. Mõlema 
sattumist välismaale põhjustas mitme erineva asjaolu kokkulangemine. 

Vend Sven lahkus perega kõigile ootamatult Saksamaale, kus kindlat kohta 
ja tööd ees ei olnud. Ent üsna kiiresti on ta uuel kodumaal sisse elanud ning 
korraliku töö- ja elukoha leidnud. Ta on põhjendanud Saksamaal elamist pa-
rema töötasuga, mis võimaldab peret ära toita. Üksinda elades ta tõenäoliselt 
Eestisse jäänud, sest tema eriala võimaldaks ka kodumaal päris tasuvat tööd. 
Ühtlasi leiab ta, et perekonnaelu on Saksamaal harmoonilisem – vähem on 
kokkupuuteid mõnede sugulastega, kellega oli kodumaal liiga palju vastu-
meelset kontakti jne. Vend ütleb, et kui nad Eestis elasid, siis polnud neil nii 
palju aega lähedastega vabal ajal midagi koos teha, kui praegu Saksamaal 
olles. Samuti peab ta positiivseks sakslaste sõbralikku ühiskonda ja suhtumist; 
võimalik on leida kergemini uusi sõpru kui Eestis. Heaks peab ta ka Saksamaa 
koolikorraldust.

Kindlat tegevusplaani tal praegu ei ole: „Elan lihtsalt aasta kaupa ja vaatan, 
mis elu toob.“ Üks kindlam argument on vennal veel ka see, et kui töötada 
Saksamaal vähemalt 8 aastat, siis kindlustab see tulevikus hea sealse pensioni.

Mujal kui praeguses kohas – Baierimaal ‒ nad elada ja töötada ei tahaks;  
Soomes, kus elab palju eestlasi, samuti mitte.

Eestis elamise osas on vend positiivsemalt meelestatud elust väljaspool Tal-
linna – meeldiks elada Lõuna-Eestis või Pärnumaal, ent sellises kohas ei saaks 
tema arvates garanteerida pere ülalpidamiseks piisavat sissetulekut. 
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Samuti igatsevad rohkem Eesti järele venna abikaasa ja kaks last. Olukord 
muutuks, kui abikaasa saaks kindla töökoha.

Samuti tunneb vend puudust oma vanematest ja vanemast vennast, kes Ees-
tisse maha jäid, ning õest, kes elab praegu Šotimaal ja tunneb puudust võima-
lustest lähedastega rohkem koos olla.

Õe  Liivi välismaale mineku põhjus on peamiselt majanduslik, samuti või-
malus end erialaselt paremini rakendada. Ta on õppinud pianistiks ja on ena-
masti töötanud Muusikaakadeemias kontsertmeistrina, s.t saatnud lauljaid ja 
teisi muusikuid. Vestlustest on jäänud mulje, et tema erialal pole olnud võima-
lik kodumaal head ja tasuvat töökohta leida. Eestis pakuti Muusikaakadeemias 
vaid veerand töökohta. Kaks last aga vajavad head haridust ja üleskasvatamist. 
Abikaasa on tal samuti muusik ega teeni piisavalt, et üksi peret ülal pidada. 
Uues töökohas Šotimaal Glasgow Kuninglikus Muusikaakadeemias on tal aga 
kahjuks ülemäära suur töökoormus, kuid ebapiisav sissetulek, s.t pole garan-
teeritud püsiva lepinguga kindlat töökohta. Elamiskulud on samas väga kõrged. 

Üks äraolemise argument on õel turvalisus – Eestit ähvardab tema teada 
Venemaa sõjaline oht, aga lapsed peavad olema turvalises kohas.

Minu venna ja õe ning mitmete teiste eestlastest tuttavate kogemus välis-
maal näitab, et kindlalt ei planeerita alaliselt välismaale jäämist. 

Eestlaste seas on palju tublisid ja andekaid inimesi, kes alati ei leia rakendust 
või väärilist sissetulekut kodumaal, või pole võimalik õppida teatud erialasid. 

Tendents, et paljud noored elavad mingi aeg muus riigis, on omane ka pal-
judele teistele Euroopa maadele, sealhulgas Lääne-Euroopas. Rootsi noored 
käivad väga aktiivselt Ameerikas ja Euroopas õppimas, aga Inglismaa noored 
teevad farmitööd Austraalias, nagu ka paljud eestlased. 

Nii et selles pole midagi iseäralikku vaid Eesti jaoks. Põhiküsimus ongi sel-
les, kui paljud tulevad ka koju tagasi, et ei toimuks tasakaalu nihkumist vaid 
teatud suundades.  

Viimased statistilised andmed räägivad, et Eesti on muutunud juba sisserän-
numaaks, sh sisserännanutest üle poole on tagasirändel Eesti kodanikud. See 
annab lootust!

Üks probleem on veel: mida tunnevad ja mõtlevad need, kelle lähedased 
jäävad maha kodumaale, kui kellegi laps läheb elama välismaale. Ka siin on 
tõenäoliselt tegemist väga erinevate kogemustega.

Üks hea asi on see, et sinu sugulane saab rakendust paremal töökohal, ent 
kurvastav on pikemaajaline eemalolek ja võimalus vaid paar-kolm korda aas-
tas kohtuda.

Positiivne on, et äraläinud pereliikmetel külas käies on võimalik neid kohti 
pikemalt külastada ja minna ka sellistesse kohtadesse, kuhu muidu tavaliste 
reiside jooksul ei satu.
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Me tuleme lapsepõlvest. Tahan olla eestlane

Andres Inn, PhD

Lapsepõlves olid mu arusaamad rahvuslikust identiteedist kahtlemata mõjus-
tatud sellest, et mu vanematel, nagu paljudel teistel meie rahvuskaaslastel, õn-
nestus põgeneda Stalini röövlivägede ja kommunistliku terrori eest välismaale. 

Mina sündisin Saksamaal. Viieaastaselt kolisin koos vanematega USA-sse,-
kus kasvasin üles ja sain hariduse. Kodus kasvatati mind eestlaseks. Pühapäe-
vad veetsime eesti seltsis, kus valitsesid eesti keel ja eesti vaim. Kui kuulasin 
Vabariigi aastapäeva kõnesid, sain aru, et midagi paremat kui Eesti ei olegi 
olemas. Eesti oli minu ja teiste põgenike jaoks püha. Eesti oli meie mineviku 
ja tuleviku unistuste maa. Teadsin, et Eesti on maa, kus elavad eesti keelt kõne-
levad ausad, head ja usaldusväärsed inimesed – sellised, nagu minu vanemad.

Sügaval Brežnevi stagnaajal külastasin emaga esimest korda Eestit. Kui 
me Helsingis astusime Tallinna-sõiduks „Georg Otsa“ laevale, millel terve 
meeskond rääkis eesti keeles, tulid mulle silma rõõmupisarad. Kõik olid nagu 
omad! Kõik nad olid eestlased, head ja usaldusväärsed nagu mu ema ja isa! 
Tundsin ennast selle kogukonna õnneliku liikmena. Olin eestlane!

Kui sirgusin meheks, elasin ja töötasin USA-s, mitmetes Euroopa riikides, 
Hongkongis, Hiinas, Mongoolias; praegu asun Eestis. Olen saanud tuttavaks 
paljude rahvastega  ja nende rahvuslike identiteetidega. Olen saanud aga ka aru, 
et kuigi rahvastel on omapärasusi ja iseärasusi, mida võib nimetada identitee-
diks, pole sama rahva liikmed siiski ühe vitsaga löödud – iga inimene erineb ka 
oma rahvuskaaslastest oluliselt. Kõikidel itaallastel ei ole head lauluhääl, kõik 
hispaanlased pole kuumaverelised, kõik prantslased ei ole head armastajad.

Kahjuks pole ka kõik eestlased ausad, head ja usaldusväärsed. Välismaal 
hakkasime sellest aru saama, kui Vene kommunistlik impeerium lagunes ja 
paljudel eestlastel avanes esmakordne võimalus välismaale sõita. Võtsime 
neid algul ka hästi vastu. Mu sõber Jüri võõrustas oma katuse all pikemat või 
vähemat aega rohkem kui 50 külalist, mõned pered elasid tema kodus kauem 
kui pool aastat. Pikapeale muutusid aga abipalved tervetelt, töövõimelistelt 
inimestelt väliseestlastele tüütavaks. Kui kaks noormeest, kellele üks tuntud 
California eestlane pakkus öömaja ja toetust, röövisid ta maja ja mõrvasid ta 
naise, said ka väliseestlased aru, et kõiki rahvuskaaslasi ei tohi usaldada. 

Kodueestlastel, kes pidid pool aastasada elama kurjuse impeeriumis, oli mõ-
nede „seltsimeeste“ suhtes umbusklik olemine elu ja surma küsimus. Et elada, 
pidi nad oskama eraldada sikke talledest ja olema usaldamise suhtes äärmiselt 
ettevaatlikud.
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Eelmisel aastal viibisin Välis-Eesti Ühingu poolt korraldatud mõnusal kok-
kusaamisel Kihnu saarel. Lõkketule ümber siirdus jutt eestlusele. Paljud sa-
mastasid eestlust ja eestilikku identiteeti Kihnu seelikute ja põlledega, eesti 
laulude ja rahvatantsuga, joomisega, eesti keelega ja isegi nahavärviga. Mina 
olen palju vabameelsem, sest olen olnud eestlaste kokkutulekutel, kus kained, 
teksapükstes inimesed räägivad inglise keeles ega oska laulda meie rahva-
laule. Isegi sellises seltskonnas leiab neid, kes oma vanematelt või vanava-
nematelt päritud armastusest eestlaste põlise kodumaa vastu peavad ennast 
eestlasteks.  Teatud määral kehtib see ka minu kohta. Olen eestlane, vähemalt 
osaliselt, sellepärast, et ma tahan olla eestlane.

Lapsena olin olnud eestlane ainult oma kodus ja omaste seltskonnas. Kasu-
tasin eesti keelt ainult suhtlemisel oma vanematega ja nende väheste eestlas-
tega, kes olid nagu oma perekonna liikmed.  õttis kaua aega, et aru saada, et 
paljud, kes räägivad eesti keelt, ei olegi minu sõbrad ega sugulased ega hooli 
minu heaolust. Tasapisi hakkasin aru saama, et tahtmine olla eestlane on ainult 
pool idenditeedist. Teine ja tähtsam pool on kuulumine eestlaste hulka. Seni, 
kuni ma eestlaste hulgas ei ole omainimene, ei saa ma olla tõeline eestlane. 
See pole eriti sügav mõte, aga üritan seda paremini selgitada.

Oma ema elusügise päevadel tahtsin talle meelde tuletada ilusaid aegu tema 
nooruspõlvest, millest ta oli mulle jutustanud: kuidas ratsutas noore neiuna 
läbi kodutalu metsade ja üle kodutalu põldude; kuidas külarahvas sõitis  talvel 
saanide ja regedega Suure-Jaani, Taevere, Põikva ja Võhma vahet. Et meenu-
tada neid nooruspäevi, tõin ma ta tagasi Eestisse, oma kodutallu ja muretsesin 
meile ka hobused.

Minul, elukutselisel süsteemianalüütikul, ei olnud mingeid maaelukogemu-
si. Avastasin, et hobused on suured, tugevad ja hirmuäratavad loomad. Algul 
julgesin hobustega tegelda ainult siis, kui neil olid  päitsed peas, loom köiega 
kinni, ja mul vits käes ja mobiil taskus.  (Mobiil selleks, et abi kutsuda, kui 
need elukad mind vigastavad.)

Aga hobustega tegelemisel jõudis kätte hetk, kus nad hakkasid mulle meel-
dima ja hirm nende ees kadus. Hobused tajusid seda. Kui hobustest said minu 
lemmikloomad, sain nende lemmikperemeheks. Nüüd, niipea kui hoovi astun, 
tulevad hobused galopis mind tervitama ja uudistama. 

Arvan, et see on analoogne rahvusliku identiteediga. Esiteks, peab tahtma 
olla eestlane, aga tähtsam on see, et ka teised eestlased leiavad, et sa kuulud 
nende hulka.

Mäletangi seda hetke, kui sain aru, et mu kodukandi rahvas peab mind 
omaks. Kaheksa kilomeetrit kodutalust pidas Jaan Vahtra ehitusmaterjalipoo-
di. Minul oli sinna tihti asja ja ühel päeval, kui läksin midagi ostma, olin unus-
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tanud rahakoti koju. Jaanil polnud sellest midagi. Tema andis mulle kauba ja 
ütles, et „maksa järgmine kord, kui tuled“.  Sama lugu kordus ka toidupoes. 
Sain aru, et ma polnud enam kaugelt tulnu. Olin omainimene.

Nüüd, kui on päevakorda jõudnud järjekordne presidendi ametissemäärami-
ne, olen mõlgutanud mõtteid sellest, kas need, kes pakuvad end presidendiks, 
on eestlaste enamikule ja minule omainimesed. Kas nad tahavad olla ja on au-
sad, head ja usaldusväärsed eestlased, kes väärivad presidendi kui Eesti rahva 
esindaja ametit?

Nad teavad, et ametlikuks kandidaadiks võivad nad saada ainult 21 riigiko-
guliikme armust. Mida Eesti rahvas arvab, ei oma mingit tähtsust. Nad teavad, 
et ametisse saab neid panna ainult kaks kolmandikku Riigikogu liikmetest või, 
tõenäolisemalt, poliitikutest koosnev valimiskogu. Mida Eesti rahvas arvab, ei 
oma neile mingit tähtsust.

See on kahtlemata põhjus, miks kõik presidendiks tahtjad siunavad popu-
lismi ja teevad kõik, mis suudavad, et rakendada „arvamusliidrid“, õigemini 
– palgalised arvamusekujundajad, poliitikuid mõjutama. Rahva arvamusega 
pole neil vaja arvestada –  vox populi, vox Dei on Eesti partokraatlikus süs-
teemis ajast ja arust. Presidendikandidaadi kandidaadid ei selgita, mis oleks 
sobiv alternatiiv rahva arvamusele, populismile. Elitism? Kommunism? Anar-
hia? Oligarhia? Esinduslikus valitsemissüsteemis peaksid poliitikud esindama 
rahva tahtmist. Rahva tahtmine aga kahjuks on presidendiks pürgijate jaoks 
vähetähtsust.

Paljud poliitikud, eriti endised kommunistid, kes juba okupatsioonipäevil 
õppisid partei generalnaja linija keerdkäike osavalt läbima, on suurepärased 
teesklejad. Aga nii osavad meie presidendikspürgijad ka ei ole, et nad oskak-
sid küllalt hästi teeselda, et nad on ausad, head, usaldusväärsed eestlased kes 
sobiksid Eesti Vabariigi presidendiks. Mu sõber, teravmeelne ja teravkeelne 
Roosa Udu väidab: „Selliseid tüüpe ei kohta tänaval ega kohvikus ega tööl. 
Neid leiab ainult Riigikogus.“ Nad ei tahagi ausate eestlaste hulka kuuluda. 
Presidendikandidaadid, kes ei austa oma rahva arvamust, kes ei ole ausad, 
head ega usaldusväärsed, ei kõlba Eesti Vabariigi presidendiks, sest rahvas 
neid kindlasti omaks ei pea.

Kavatsen teha kõik, mida mina suudan, ja kutsun üles ka kõiki ausaid eest-
lasi võitlema selle nimel, et järgmistel valimistel saaksid Riigikokku ausad, 
head ja usaldusväärsed inimesed, kes arvestavad Eesti rahva tahtega. Inime-
sed, kes tõeliselt lähtuvad meie põhiseaduse esimesest paragrahvist, mis sätes-
tab, et Eesti on demokraatlik vabariik, kus kõrgeima võimu kandja on rahvas. 



51

Kodukoht

Leili Utno, Välis-Eesti Ühing

Kui ma pärast 30-aastast eemalviibimist 1994. a. märtsis Eestisse naasesin ja 
kodutallu  Uuetoale jõudsin , oli maareform Eestis juba alanud.

Meie 44 ha suurune talu oli minu vendade ja õe soovil ning isa Jaan Utno ( 
1902- 1996) nõusolekul nende vahel juba kokkuleppeliselt ära jagatud. Oma-
nikuta oli ainult 8,3 ha suurune maatükk sooheinamaad, mille lääneservas  
kõrgus muistise tähisega Taaralaskimägi.  Mäel kasvas kaski, pähklipuid ja 
lepavõsa läbisegi. Varases lapsepõlves käisime seal koos isa või vanemate 
vendadega pähkleid korjamas. Klassikaaslastega või üksi polnud lubatud sin-
na minna, sest teerada sinna polnud ohutu. Sooheinamaa oli  kiikuv ja tükati 
vee all.

Maajagamise kohta sõnas minu hea isa, et ˮSa oled nüüd linnainimene, 
suurtes linnades elanud üle veerandsaja aasta. Ma mõtlesin, et mis sina maaga 
teed? Kui soovid, siis võid meie talu maade  tagastamise ajal saada oma nime-
le  sooheinamaa koos Taaralaskimäega?  Poisid ega Sinu õde  seda ei taha. Kui 
ka sina ei taha, annan riigile, et maa ei jääks ilma hooldajata ripakileˮ. Maa 
küsimustes minu agronoomi haridusega isa sõna maksis. Nõustusin selle pak-
kumisega, sest müstiliste legendide Taaralaskimägi oli osa minu lapsepõlvest.

Mida on teada Taaralaskimäe kohta?
Arvatakse, et see 150 m läbimõõduga  ning 3,68 m kõrgune mägi, mille 

keskel asub 40cm sügav 8 meetrise läbimõõduga lohk. Legendide järgi on see 
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lohk ohverdamiskoht ja võib olle tegemist ka peidetud varandustega. Ohvri-
koht kannab  Muinsuskaitse inventari numbrit 466.

Lisaks heinamaale pakkus isa õigluse põhimõtetest lähtudes mulle veel 
meie endise taluhoonete läheduses asuvat lehispuudest ääristatud elamukrunti 
juhuks, kui soovin uut maja ehitada. Loomulikult  nõustusin, sest heinamaa 
turuväärtus oli tol ajal nullilähedane ja ehituseks seda maad kasutada polnud  
võimalik.

Niisiis, alates 1995. a. olen maade õigusjärgsele omanikule tagastamise käi-
gus saanud sooheinamaa ja Taaralaskemäe omanikuks ja hooldajaks.

Sajandivahetusel rauges minu venna Sulev Utno huvi  tema omanduses ole-
vate Uuetoa talu maade vastu. Tema pakkumisele vastates sain temale tagas-
tatud põllumaid 9,6 ha lisaks. Päritud elamukrundile tee ääres ja lehiste varjus 
püstitasime uue elumaja ja abihooned.

Ülejäänud Uuetoa maid oleksin ka  meelsasti tagasi ostnud, kuid turumajan-
duse keerdkäikude laines osa neid langes detailplaneeringute ohvriks.

Suur osa neist kuulub välismaalastele. Meie  talu kaardil naabruses olevate 
maade kohale on joonistatud sadakond ruudukest, mis kõik ootavaid ehitajaid 
või paremaid aegu. 

Niisiis kogu talu meie endiste 
maade mõistes meil taastada ei 
õnnestunud. Minu omanduses on 
kokku  maid 17,8 ha, mis on pa-
ras mahetalu mõõt. Alates 2012.a. 
oleme koos abikaasa Lembituga 
mahetootjad. Kasutame oma esiva-
nematelt päritud maad sertifitseeri-
tud mahetatra je teiste tervislike 
kultuuride kasvatamiselks.

Arvan, et esivanemarelt päritud 
maa harimine on üks paljudest 
eestlaseks olemise viise.

Uuetoa peremees Lembit Kommel 
ja perenaine Leili Utno pärast 
laulatust Jüri kirikus 1998. aastal.
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Lähendagem Kodu-Eestit ja Välis-Eestit
Tiit Maksim, Välis-Eesti Ühing

Kuigi Eesti meedia pole Välis-Eesti Ühingut minu meelest erilise tähelepanuga 
hellitanud, leiab aastate tagant siiski mõne kena näite selle kohta, kuidas ikka-
gi on aidatud Välis-Eestit lähendada Kodu-Eestile. Siiski tahaks küsida: ehk on 
VEÜ-lased ise eestipäraselt liiga tagasihoidlikud, et Eestiski neist enam teataks? 

Toome ühe positiivse näite. Malbeloomulise allakirjutanu pealehakkamisel 
alustas rahva poliitikaleht Kesknädal 2010. aastat 3. jaanuaril ilmunud pikema 
kirjutisega „Mõni sõna Välis-Eesti Ühingust ja väliseestlaste keelelistest elamus-
test“. Uudiseks pakuti, et tolle aasta 28. jaanuaril võis 1940. aastal tegevuse kat-
kestama pidanud ühing, mille eesmärgiks ühendada eestlasi ja estofiile üle maail-
ma, tähistada tegevuse taastamise 15. aastapäeva. 

Nädalalehes tõsteti esile, et tihedamalt sidumaks kõigis ilmakaartes asuvaid 
väliseestlasi Eestiga, on VEÜ pakkunud tõest teavet Eesti inimeste ja nende elu 
kohta. Selleks on Eestis korraldatud väliseestlaste osalusega üritusi, mis taotlevad 
eestlaste rahvusterviklikkust vaimses mõttes ning kõigi maade eestlaste kultuuri- 
ja haridusalase koostöö edendamist.

Mis tehtud, mis teoksil? Lühidalt anti ülevaade 2. juulil 2009 Tallinnas peetud 
Välis-Eesti 6. kongressist teemal “Eesti riik ja tema väärtused”. Kavas olid ette-
kanded teadlastelt. Eesti rahvastikust 21. sajandi alguses kõneles Tallinna Üli-
kooli Eesti Demograafia Instituudi juhtivteadur Allan Puur. Eesti keeleteadlaste 
missiooni käsitles keeleteadlane ja tõlkija Kristiina Ross. Eesti muusika suurku-
just Rudolf Tobiasest andis värvika ülevaate Eesti Muusikaakadeemia dotsent 
Tiia Järg. Et eesti keele käekäik on erutanud eestlasi läbi aegade, ei puudunud 
sellealanegi käsitlus ajakirjanik Tiina Tammanilt. 

Igatahes tookord sai Välis-Eesti Ühingus tehtut laiemalegi lugejaskonnale tea-
tavaks. 

Pärast siinmeenutatud ajahetki on välis- ja kodueestlaste sidemete arengus aga 
lisandunud veel palju kiiduväärset. Kuivõrd sellest Eestis teatakse?

Küllap peabki toimima niimoodi: kui ikka midagi on rahvale öelda, tuleb sellest 
teada anda. Loota iseeneslikule teabelevile on tänases infouputuslikus maailmas 
asjatu.



54

III  osa  Luuletusi

Betti Alver

Meie ühe suurima luuletaja Betti Alveri sünnist möödub tänavu 110 aastat.
Meenutame sel puhul, et Eesti luule absoluutsesse tippu kuuluvad tema “Tä-

hetund” (1965) ja “Korallid Emajões” (1986). Ühtlasi on need teosed reek-
viemiks kõigile neile, keda julm ajastu sõudis “kaotsi meelega või kogema-
ta”, teiste seas tema 1947. aastal Siberis hukkunud abikaasale Heiti Talvikule, 
poeedile Jumala armust.

Tähetund

Mis küsib elulahkmel heitlik maru!
Kuid sina enesele annad endast aru.

Ja olgu öö kuitahes pikalt pime –
sa otsaeest ei pühi oma nime.

Puulehtki vaatab valgust, vajub vette
koos teistega. Ja siiski omaette.

Sul puudub sirav siht? – Eks mine
ja taipa, mis on aina tarbimine.

Kas tead, mis heldemaks teeb tasapisi?
Miks julm ei olda iial juhtumisi?
Miks lillekiivrid roostega ei kattu?
Miks elu tähetund on kordumatu?
Miks tulukene tuisuööde kestel
ei kustunud, ei kustu inimestel?

Eks küsi endast parematelt.
Eks küsi surnutelt. Ja elavatelt.

Kuid ära iial küsi kaduvikult
sa enam neid, kes läksid juhuslikult
kottpimedasse läbi leeteluha.

Oh usu, nendele on ükstapuha,
kas laevamees kord sõudis laternata
nad kaotsi meelega või kogemata.
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Korallid Emajões

Ikka meenuvad minutid,
millal
viras vikerkaar
üle vee.

 Me seisime raudsel sillal.
 Sinu ees oli
 raudne tee.

Aeg raputas aardeid mu ette.
Sinu ees oli 
raudne tee.

 Raudsillal
 viskasin vette
 ma punakorallidest
 kee.

Kõik mu aegade aarded on hallid.
Jumet
pole ka jumalatõel.

 Veepõhjast
 vaid punakorallid
 vahel viravad
 Emajõel.
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Heiti Talvik

Peatselt möödub 70 aastat Heiti Talviku (1904-1947) surmast Siberis. Poeet 
tunnetas oma saatust ette: “Ah, ma teadsin juba noorelt / raheroosk mu rapsab 
toorelt”.  Üldtunnustatud on Talviku värsi meisterlikkus, tuntud tema kuulus 
vormel “Meie kohus on sundida saledasse stroofi / elementide pime raev”. 

Kaks tuntumat eesti kirjandusteadlast Vabas maailmas - Aleksander Aspel 
(Iowa ülikooli professor) ja Ants Oras (Florida ülikooli professor) hindasid N. 
Liidus hukkunud Heiti Talviku annet väga kõrgelt. A. Aspel kirjutas ajakirjas 
“Mana” nr. 4,1958: “...me kaotasime Heiti Talvikuga mitte ainult suure luule-
lise ande, vaid ühe oma suurimaid vaime, ühe neist tõe ja inimsuse sangareist, 
keda on vähe isegi suurtel rahvastel”. Nüüd on saanud selline hinnang Eestis 
üldiseks. 

Meenutame siin Heiti Talvikut 1925. aastal kirjutatud luuletusega “Legen-
daarne”. Imeilus suvepäev kuldses valguses, Elu pidupäeva võrdkuju, lookleb 
raugelt õhtu poole, Kahte venda hoiab Looja nägematu käsi, ja kuigi “sinirün-
kad mere taga” lubavad rõõmu, aimub neis ka tulevasi murepäevi. Maagiline, 
lummav luuletus.

Legendaarne

Üle heliseva luiteliiva
keerleb kajakate legendaarne lend.
Üle virvendava, valge liiva
matkan ma, käekõrval väike vend.

Vahupärleid ritta lükib meri,
hiilgab, hõbetab neist kogu kaldaviir.
Lainte rütmi kajastab mu veri,
igas libles tuikab päiksekiir.

Tunnid helepalgsed pikka kaovad,
pikka läände lookleb raugust õhkuv rand.
Vennakesel silmad kinni vaovad,
käies väsinuks jääb väike kand.

Aga kõrgelt nägematu käsi
hoiab hellana meid kangastuval teel.
Astu, vennakene, ära väsi,
rõõmsad ended ootavda meid eel.

Näed neid sinirünkaid mere taga,
sinna manitses meid ükskord isa hääl.
Pilved vestlevad sääl jumalaga,
kuldne valgus luilab nende pääl.

Tule, tule! Üle valge neeme,
läbi helge päeva virvendab me rand.
Sinna kaome, rinnas kuldne seeme,
igavese päikse võrsuv and.
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IV osa  Välis-Eesti Ühingu tegevusest  
2016. aastal

2016.aastal on Välis-Eesti juhatuse koosolekutel korduvalt käsitletud ühe ajaloo-
lise teaduskongressi  järjepidavuse võimalusi.

Nimelt, möödub käesoleva aasta augustis 20 aastat ühest unikaalsest teadus-
sündmusest  - Eesti Teadlaste  Kongress 11.-15.augustini 1996 Tallinnas. Eestis  
tuli üleilmselt kokku Eesti teadlaskond, kokku 520 eesti teadlast 12 riigist, et 6 
päeva jooksul esitada oma teaduslike uurimistööde tulemusi  ja arutleda nende 
üle rahvuskaaslastega.Välis-eesti teadlased tutvusid kolleegidega kodumaal, kes 
teadsid paljusi nende  publkatsioonide põhjal kuid polnud neid näinud ega terekätt 
saanud ulatada. Nüüd see võimalus oli avanenud.  Kongress kujunes suurejoone-
liseks eestlaste vaimu koondavaks ürituseks.

Kongressi lõpuaktusel avaldati lootust, et selliseid teadlaste kongresse tuleb ka 
edaspidi.

Muutunud teaduskorraldus Eestis pole soosinud sellise kongessi taastoimumist. 
Välis-Eesti Ühing loodab, et seoses eelolevate Eesti Vabariik-100 üritustega 

kohtuvad taas eesti teadlased kodumaal ja see rikastab ideede ja heade ettepane-
kute poolest Eesti riiki ja rahvast.

Välis-Eesti Ühingu tegevuskava 2016. aastal

23.01.2016  – Välis-Eesti Ühingu aastakoosolek ja taasasutamise 21. aasta-
päeva tähistamine. Kell 11 Tallinnas, Mustamäe tee 4.

30.01.2016  – Konverents “96 aastat Eesti Vabariigi diplomaatilisest läbi-
murdest“. Ettekannetega esinevad VEÜ liikmed Andres Inn, Anto Raukas, 
Leili Utno, ToomasVarrak.

05. 03. 2016 – Visiit ja ekskursioon Kiek in de Köki muuseumisse. Võõrus-
taja  VEÜ liige pr. Olga Kala. 

27. 02. 2016 Osalemine Järvamaal Paides pärimuskultuuri konverentsil 
„Kesk-Eesti  - kultuutriruumide risttee“. Osavõtja ja VEÜ esindaja ajalooma-
gister Artur Laast.

12. ja 14. 03. 2016 – Eesti emakeelepäeva tähistamine talgutega: kirjutame 
omi mälestusi, esseesid ja arvamusi meie üldkogul 23.01.2016 Eesti Punase 
Risti peasekretäri pr. Riina Kabi poolt kingitud raamatusse.

20. 04. 2016 – Akadeemiline ettekandekoosolek Tallinna Ülikooli Senati 
saalis. Esineb Eesti Rahva Muuseumi direktor Tõnis Lukas. 

22. 05. 2016 – Kevadine kokkutulek Taaralaskemäel ja Uuetoal. Kavas on 
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korrastada muinsuskaitseala Taaralaskemäel. Koos üritame süüdata eelmise 
suve langenud puude püramiidid ja püstitame uusi. Kogunemine Jüri kiriku 
parklas kell 11.

10. 06. 2016 – Ilmub ajakirja „Välis-Eesti“ 2016, XXI väljaanne veebiver-
sioonis  VEÜ kodulehel www.valiseesti.org/ajakiri.

18. ja 19. 06. 2016 – Välis-Eesti Ühingu suvepäevad Suure-Jaanis. Osaleme 
Suure-Jaani muusikafestivalil. Ööbimine Viljandi hotellis JustRest. Korraldab 
juhatus.

18.–24. 09. 2016 – Külastame Ungari eestlasi. Osaleme Egeri piirkonnas 
viinamarjade koristusel ja veiniteol. Reisikorraldaja EST-Reisid, registreeri-
mine tel. 55512021 – Jaanika Lemetsar.

26.11. 2016 – kell 12  Tammsaare muuseumis,  Kadriorus,  Tallinnas.
Välis-Eesti päeva tähistamine A. H. Tammsaare muuseumis. Kuulame muu-

seumi direktori Maarja Vaino ettekannet „Tammsaare ja tema poeetika“ ja 
räägime sellest, mis teeb Tammsaarest aegumatu kirjaniku.  

Kell 13 - Kohvilaud. Juubilaride ja  VEÜ auliikmete  õnnitlemine Tammsaa-
re muuseumi  kirjanike saalis.

Lugupidamisega,
VEÜ juhatus,
Kontakt ja info : e-posti aadressil: leiliutno@gmail.com 
või telefon  372-5035269 . 
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KUTSE
Austatud kolleeg!
Palume Teie osavõttu 26. novembril 2016 kell 12.00 
Tammsaare muuseumi saalis, aadressil Koidula tn.12A
Tallinnas toimuvast

VÄLIS-EESTI  PÄEVALE
pühendatud kirjanduslikust ettekandekoosolekust.

Kavas:
1. A.H.Tammsaare muuseumi direktori 
filoloogiadoktori  Maarja Vaino loeng 
“Tammsaare ja tema poeetika” .

2. Emeriitdiplomaadi Artur Laasti vestlus 
“Eestikeelne  poeesia Välis-Eestis”.

3. Juubilaride õnnitlemine kirjanike saalis. 

Kohvilaud. 

Lugupidamisega,
Välis-Eesti Ühingu juhatus
Osavõtust palume teatada e-posti aadressil: 
leiliutno@gmail.com  või  tel. 5035269.

VÄLIS-EESTI ÜHING
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Ühest varakevadisest kultuurikonverentsist 
Järvamaal

26. veebruaril 2016 toimus Paides pärimuskonverents “Kesk-Eesti - kultuu-
riruumide risttee”. Ajakava oli väga tihe ja ettekanded sisukad. Konverentsi 
tervitasid kultuuriminister Indrek Saar ja Järva maavanem Alo Aasma ning 
Rapla maavanem Tõnis Blank. Sündmuse puhul ilmus ka heliplaat Süda-Eesti 
kui kultuuriruumide risttee eri paikade muusikalisest folkloorist nii Eesti Rah-
valuule Arhiivi salvestustest kui ka tänapäevases esituses (Järva-Jaani, Anna, 
Peetri, Vigala, Märjamaa, Koeru, Kolga-Jaani). Konverentsil kõlas mitu muu-
sikalist vahepala elavas esituses..Osavõtjaid oli saabunud suurejoonelisse 
Paide Kultuurikeskusesse arvukalt pealinnast, Tartust ja maakondadest. Vä-
lis-Eesti Ühingut esindas konverentsil allakirjutanu.

Mis on pärand ja pärimuskultuur? Võtame abiks netist ammutatud teadmi-
sed:

Pärimuskultuur on levinud suulise pärimuse või jäljendamise teel ning ja-
guneb aineliseks kultuuriks ja vaimseks kultuuriks ehk folklooriks, mis haarab 
kunstilise rahvaloomingu liigid, nagu rahvaluule ja -muusika, rahvatantsud 
ja -mängud, aga ka traditsioonilised tõekspidamised, teadmised ja oskused, 
rahvausundi ja -kombestiku, käsitööoskuse, rahvameditsiini, rahvapedagoo-
gika jm.

Pärimuskultuuri nähtustel puudub mingi kindel, kirjas või muul moel fik-
seeritud kuju ning nad levivad ajas ja ruumis variantidena. Leviku aega ja 
ruumi on raske piiritleda, nagu pole võimalik piiritleda ka üldse traditsiooni 
ehk pärimuseaega ja ruumi. Suulise kultuuri nähtusi võib tekkida ka tänapäe-
val. Mõiste pärimuskultuur eeldab aga kindlasti seda kandvat kollektiivi, kes 
tunnetab seda omana, olgu see siis mingi kitsam kogukond või terve rahvas.

Puhas suuline traditsioon saab siiski eksisteerida vaid kirjaoskuseta ühis-
konnas, pikaajalise kirjaoskusega ühiskonnas on kirjalik levik trükisõna kau-
du paratamatult sekkunud protsessi. Tänapäeval on lisandunud oluliste kul-
tuurilevi vormidena meedia ja internet, mis vahendavad ka pärimuskultuuri 
ning saavad ise ainet viimasest. Pärimuskultuur on seega mitmetahuline ja 
keerukas nähtus – ajas ja ruumis leviv ja muutuv protsess, alati keerukam kui 
mistahes definitsioon.

Sissejuhatava ettekande “Piirkondlik pärand ja identiteediloome” tegi Mar-
ju Kõivupuu, kes arutles Kesk-Eesti kultuurilise identiteedi tekkimise ja oma-
pära üle. Sellele on kahtlemata kaasa aidanud piirkonna geograafiline asend, 
mille piire on eri aegadel erinevalt määratletud. Sellest kõneles Henn Sokk, 
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kes näitlikustas oma ettekannet mitmete maakaartide näitamisega. Ja see, et 
Süda-Eesti on teiste kultuuriruumide “ristteel”. tõestas ka Mall Hiiemäe ette-
kanne “Uskumustest ja tõekspidamistest Kesk-Eestis”, mis on seotud teiste 
maakondadega huvitaval moel - nimelt on uskumused ja kombed levinud kir-
dest edelasse, mööda kaldjoont Ida-Virumaalt Pärnumaani.

Teiste ettekannete seas äratas elavat huvi Reet Piiri teema “Kesk-Eesti toi-
dukultuurist” läbi aegade ning Eevi Rossi ettekanne “Kuidas rääkis Kesk-Ees-
ti inimene”.

Soome Tuglase Seltsi kultuurisekretär, mitmele Eesti piirkonnale pühenda-
tud populaarsete reisijuhtide autor Tapio Mäkeläinen tutvustas oma äsja ilmu-
nud raamatut “Tapion matkassa Keski-Viroon”, mille kirjutamisel aitasid teda 
paljud Järvamaa inimesed.

Koverents tõestas, kui vajalik on iga maakonna, valla ja asula kultuuri ed-
sine teaduslik uurimine, sest nendest piirkondlikest fragmentidest koosneb 
meie rahvuskultuur kui tervik, meie kui rahva identiteedi alus. See alus kan-
nab meid läbi elu nii kodu- kui välismaal.

Artur Laast, Välis-Eesti Ühing

Toimetuselt: Artur Laast osales Välis-Eesti Ühingu esindajana ülalmainitud 
üritusel
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Talgud Pajupea küla Taaralaskemäel

Kalju Sipp, Välis-Eesti Ühing

22. mail pidasid Välis-Eesti Ühingu liikmed ja nende külalised Rae vallas 
nimetatud ohverdamiskohal talgud. Põletati kaks metsakuiva hunnikut, kol-
mas jäi jaanilaupäevaks. Põliste omanike järglane, praegune omanik Leili, 
kes on võtnud selle muinsuskaitse objekti enda hoole alla, rääkis, mida ta on 
mäest kuulnud. Enne kuivendamist nõukogude ajal lainetas siin künka ümber 
kevadeti vesi, Leivajõgi jääb ainult 400 m kaugusele. Alla sajameetrilise lä-
bimõõduga küngas ise kõrgub kuni 3,5 m üle ümbritseva niidu. Mäel olevatel 
kividel ei olevat ohverdamislohke.

Arutati mäe nime üle. Artur arvas, et vast laskus siia Taara, kui lendas Emu-
mäelt Saaremaale. Kalju pöördus kokkutulnute nimel Taara ja Maaema poole 
selgitamaks, miks tosin huvilist on siia kogunenud.

Ilusal ja heas korras Uuetoal kostitas meid pererahvas Leili ja Lembit, kõlas 
akordeonimuusika, prooviti üles võtta lauluviisi ja tantsis kolm murutütart. 
Professor Toomas rääkis oma möödunud aastal ilmunud elulooraamatu saa-
misloost.

Muinsuskaitse objekt Taaralaskemägi asub Rae vallas, Pajupea külas  Uue-
toa talu maadel, mille omanikuks on Leili Utno. 

Käesoleval aastal osalesid talgutel ka Lätist külla tulnud Marika ja Leili.

Pildil vasakult Kalju Sipp kogub mõtteid kuidas Maaema poole pöörduda, 
keskel Leili Utno ja paremal Leili Gladkji Lätist.

Foto Lauri Suurmaa kogust.
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Pildid talgupäevast. Foto Lembit Kommeli kogust.
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KOKKUVÕTE
Nagu ajakirja käesolevas numbris, nii on ka läbi aastate Välis-Eesti Ühingu  välja-
antav ajakiri “Välis-Eesti” pühendanud palju tähelepanu nende kaasmaalaste vaim-
sele loomingule, keda saatus paiskas Teise maailmasõja lõpul sünnimaast kaugele.

Vaatamata kõigile raskustele jätkasid teadlased kodumaal alustanud uurimistege-
vust, paljudest said suurte Lääne ülikoolide professorid. Loodi eestikeelne ajakir-
jandus ja kirjastused, moodustati loomingulisi inimesi koondavad organisatsioonid. 
Need eestlased elasid Vabas Maailmas ja neid ei ahistanud raudse eesriide taga va-
litsenud riiklik terrorirežiim, kus paljudel põgenikel oleks tulnud jagada kodumaale 
jäänute traagilist saatust – küüditamine, vangilaager, alandav kollaboratsionism.

Pagulased demonstreerisid üllatavat võimet luua üle ilma laiali asuvatest eestlas-
test ja estofiilidest toimiv ühiskond, mille eredaks ilminguks said suurejoonelised 
ESTO kultuurifestivalid, Lääneranniku Eesti Päevad ja Austraalia Eesti Päevad. 
Nendest suurkogunemistest said võõrsil olevad eestlasted elu- ja vaimujõudu. Nen-
de ürituste kaja ületas riikide piire ja vahemaid.

Toimetusel on soov tähelepanu juhtida Välis-Eesti Ühingu ajakirjas avaldatud 
artiklitele, sealhulgas alates 2013. a. veebilehel http:// www.valiseesti.org/ olevate-
le ja Tartu kirjastuse Ilmamaa viljakale tegevusele, kes annab jätkuvalt välja sarja 
“Eesti mõttelugu”. Selles sarjas on nüüdseks ilmunud juba kaugelt üle 100 köite 
paljudel teadusaladel – ajalugu, geograafia, psühholoogia, kunsti-, kirjandus- või 
muusikateadus, filosoofia, poliitiline mõtlemine, astronoomia, meditsiin jms –   te-
gutsenud või tegutsevate Eesti teadlaste tööde valimikke. 

Olulist tähelepanu on kirjastus Ilmamaa tänuväärselt pühendatud paguluses te-
gutsenud eestlaste teaduslikule loomingule, vt. https://et.wikipedia.org/wiki/Ees-
ti_m%C3%B5ttelugu  

Nendest enamik on rahvusvaheliselt tuntuks saanud eriteadlased, kellest nii mõ-
nestki on juttu olnud ajakirjas “Välis-Eesti”.

Nimetagem siinkohal Andres Didot, Ants Orast, Aleksander Aspelit, Ivar Grünt-
halit, Karl Ristikivi, Ivar Ivaskit, Oskar Looritsat, Ernst Öpikut, Arthur Võõbust, 
Jaan Puhvelit, Eduard Tubinat, Karl Robert Pustat, Karl Ast Rumorit, Edgar Kanti.

Kõik “Eesti mõtteloo” köited kokku moodustavad eesti rahvusliku vaimujõu 
suurejoonelise monumendi ja kõnelevad meie rahvuse raugematust loomingulisest 
tegevusest läbi Eesti jaoks uskumatult raskete aegade. Kõik see peaks andma meile 
optimismi tulevikuks.

Lugupidamisega,
selle Välis-Eesti ajakirja väljaande XXI
toimetaja Artur Laast
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TOETAGEM EESTI MUUSIKA- 
JA TEATRI AKADEEMIA 

SUURE KONTSERDISAALI 
EHITAMIST

2015. a muusika-aastal tähistati Välis-Eesti päeva Eesti Muusika- ja Teatri-
akadeemias (EMTA). 
See kõrgkool (end. Tallinna Konservatoorium) on 95 õppeaasta jooksul üles 
kasvatanud mitu põlvkonda eesti heliloojaid, koorijuhte, interpreete, lauljaid 
ja muusikateadlasi.

Seoses sellega, et juba 20 aastat ei ole riik leidnud võimalust ehitada Eesti 
Muusika- ja Teatriakadeemiale 1996. a. lubatud ja kavandatud suurt kontser-
disaali, on EMTA andekate noorte õppimis- ja esinemisvõimalused Tallinnas 
piiratud.

Seepärast tulid Välis-Eesti Ühing ja EMTA Üliõpilasesindus mõttele kuuluta-
da EMTA suure saali ehituse toetuseks välja üleilmne korjandus.

Nüüd ongi sel eesmärgil avatud Välis-Eesti Ühingu eriotstarbeline 
arveldusarve:   Swedbank nr. EE70 2200 2210 6321 2915 
  S.W.I.F.T.kood HABA2X  Reg. kood  10060701.

Palume toetada EMTA kontserdisaali ehitust annetusega ülalmainitud arvele!

Muusika ühendab!
Lugupidamisega,
Välis-Eesti Ühingu juhatus
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