2020 Välis-EEsti ÜhingU ajakiri · XXV aastakäik

Välis-EEsti

Välis-Eesti Ühingu ajakiri 2020 nr 2

XXV aastakäik

sisUkOrd
Toimetaja veerg
i osa kaasaegne Eesti
Toomas Varrak Põhiseadus ja poliitika II
Ene Grauberg Kõrgharidusest ja Eesti tulevikust
Rein Einasto Rahvuslikest mõttemaastikest

3
10
18

ii osa Välis-Eesti
Artur Laast Luuletaja Kalju Lepik 100. Mälestuskonverents Koerus.
Leili Utno Eesti filosoof Fanny de Sivers 100.
Urve Randmaa Eesti sillad
Anne Taklaja Intervjuu rahvastikuministriga
Demograafiline kirjutis samasooliste abielu teemal
Lauri Suurmaa Uus album Eesti Vabadussõjast

23
30
36
38
43
45

iii osa Välis-Eesti Ühingus
Leili Utno Meie autorite konsonandid ja vokaalid
Lauri Suurmaa Välis-Eesti suvepäevad Jūrmalas, Ventspilsis ja Rundāles
Leili Utno Ettevõtlik Tallinna Teadlaste Maja. Koostöö. Kaasteelised.

46
49
56

Õnnitleme
Eestlaste aja lugude kirjutaja Mats Traat
Artur Laast Mats Traadi esikromaanist
Greete-Lisette Järvi 30
Jüri Martin 80
Välis-Eesti Päev 30.11.2019 Rahvusraamatukogus

59
60
62
63
64

Välis-Eesti Ühingu kirjastuse „Välis-Eesti“ 2020. a väljaanne nr 2
ISSN 1736-2776
toimetus:
Peatoimetaja: Leili Utno
Toimetaja: Lauri Suurmaa
Toimetuskolleegium: Inna Feldbach, Artur Laast, Tiit Maksim, Leili Utno
Autoriõigused kuuluvad autoritele ja toimetuskolleegiumile.
Kontaktaadress: Välis-Eesti Ühing, Õismäe tee 112-32 Tallinn 13513
e-post: leiliutno@valiseesti.org tel 372-659200 või 5035269, http://www.valiseesti.org

1

Toimetaja veerg
Välis-Eesti Ühingu ajakirja „Välis-Eesti“ toimetus tähistab käesoleva ajakirja „Välis-Eesti“ XXV, 2020 teise numbri väljaandmisega Välis-Eesti Päeva ja 25. tegevuse aastapäeva.
Aastail 1996-2020 on selle ajakirja veergudel avaldatud 275 artiklit, sh Välis-Eesti ajaloo või kaasaegse Eesti diasporaa tegevust käsitlevatel teemadel
(vt. Leili Utno artikkel „Meie autorite konsonandid ja vokaalid“ selles ajakirjas).
Ajakirja sisuline struktuur on alates algusaastatest vormitud selliselt, et
väliseestlased saaksid meie ajakirja lugedes tõepärast teavet kaasaegse Eesti
arengute kohta ja lugejad Eestis tutvuksid Välis-Eesti edumeelsete ideede ja
saavutustega omakultuuri ning hariduse edendamisel. Artiklite valik ajakirjas
avaldamiseks lähtus nõudest, et kirjapandu sisu ja sõnastus vastaks ideele väliseestlaste ja kodueestlaste vaimsest ühtekuuluvusest. Enim seob ja innustab
ju meid, rahvuskaaslasi, ühiste eesti riiklike tähtpaevade, ajalooliselt riigile
oluliste sündmuste ja isikute aastapäevade tähistamine.
Teada on, et 24.veebruar on eestlaste suur pidupäev ja lipupäev kõikjal, kus
meie ka ei viibiks. Seetõttu olid kaks eelnevat ajakirja aastakäiku: „Välis-Eesti“, XXIII, 2018.a. väljaanne pühendatud Eesti riigi loomisele seoses Eesti
Vabariigi 100. sünnipäevaga ja ajakirja „Välis-Eesti“ XXIV, 2019. a. väljaanne, milles on avaldatud ajaloo uurijate artikleid võiduka Eesti Vabadusõja
(1918-1920 ) sündmuste ja lahingute kohta, tunnustus eesti rahvale.
Mainitud ajakirja numbrites on kirjutatud Välis-Eesti Ühingu 1933. a. algatatud Välis-Eesti kogukondades Austraalias ja USA-s juurdunud traditsioonist, mis on tähistada novembrikuu viimasel nädalavahetusel üleilmselt Välis-Eesti Päeva ja selle tava elushoidmisest Tallinnas.
Käesoleva ajakirja numbri esimeses osas “Kaasaegne Eesti“ on lugeda akadeemilisel tasemel kirjutatud artikleid teemadel: Eesti kui õigusriik, haritud
eesti rahvas ja loodushoid. Need teemad on kaasaegse Eesti riigi alustalad.
Selle osa artiklite autorid on poliitikateaduste doktor Toomas Varrak, loogikateadlane professor Ene Grauberg ja geoloog emeriitprofessor Rein Einasto,
kes on oma eriala tunnustatud teadlased, paljude teaduspublikatsioonide ja
õpikute autorid.
Artiklis „Poliitika ja põhiseadus II“ selgitab Toomas Varrak, milles seisneb riigi panus traditsioonilise perekonna kaitsel ja kuidas on see sätestatud
Eesti Vabariigi Põhiseaduses, mis on kirjutatud selgete lihtlausetena, arusaadav oma riigi kodanikele. Loeme kinnitust selle kohta, et Eesti Põhiseadus on
tavakodanike õigusliku kaitse institutsioon, mitte poliitikute torupill. Autor
kirjutab käesoleval ajal ilmnenud mõningate poliitikuteks hakanud tegelaste
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põhiseaduse väärtõlgendamisest valijate häälte sissekasseerimise eesmärgil,
mis tekitab jätkuvalt segadust ühiskonnas.
Selle ajakirja väljaande teise osa „Välis-Eesti“ veergudel vaatame ajas tagasi ja meenutame lugejale, et eesti luuletaja Kalju Lepiku ja filosoofi Fanny
de Siversi sünnist möödus sel aastal 100 aastat. Nende elutee on varasest noorusest kulgenud kaugel sünnimaast, kuid nende looming on seotud Eestiga.
Kalju Lepiku luuletused ja eseed on kirjutatud eesti keeles. Võib öelda, et
Rootsis elades oli Kalju Lepiku vaimne kodu eesti keel. Tema luuletustes
ilmnev sügav ja tugev koduga seotud tundeelamus on hästi arusaadav neile,
kes oma kodu on kaotanud. Teame, et 20. sajandi sõdade tagajärjel on kodust
lahkuma sunnitud inimeste hulk väga suur. Arvatavasti iga neljas eestlane on
eelmisel sajandil oma kodust poliitilistel põhjustel ilma jäänud.
Sel põhjusel ja erakordse andega õnnistatud meie tundeid sõnas väljendanud Kalju Lepik on armastatuim isamaalise luule ja kodumaa loodust luules
ülistanud kõigi eestlaste ühine poeet, kus meie kodud ka ei asuks.
Kalju Lepiku 100. aastase sünnipäevale pühendatud konverentsist Koerus,
luuletaja elust ja loomingust kirjutab käesolevas ajakirjas ajaloomagister Artur Laast, kes ka valis meile lugemiseks, nt eeloleval Välis Eesti Päeval 28.
11. 2020 mõned luuletused Kalju Lepiku loomingu suurest varasalvest.
Allakirjutanu artikkel „Eesti filosoof Fanny de Sivers 100“ on põgus ülevaade selle eesti kirjaniku ja filosoofi eluteest ja loomingust. Artiklis meenutab
autor unustamatut kohtumist Fanny de Siversiga 1997. a. Pariisis.
Välis-Eesti aktiivsete ühiskonnategelaste algatuste kohta on lugeda Anne
Taklaja kirjutatud intervjuuust Eesti rahvastikuministri pr Riina Solmaniga.
Artiklit illustreerib üleilmsete eestlaste koostöö programmi, mida alustatakse
2021. a., esialgse versiooni sissejuhatav tekst.
Köitvalt on ajaloomagister Lauri Suurmaa kirjutanud k.a. Välis-Eesti Ühingu suvepäevadest Jurmalas ja Ventspilsis ja 17.-18.sajandil Kuramaa aladel
paiknenud hertsogiriigi ajaloost.
Sotsiaalteaduste magister Urve Randmaa jagab lugejatega häid mõtteid
eestlaseks olemisest kirjutises „Eesti sillad“.
Head lugemist!
Lugupidamisega,
Dr. Leili Utno
Kirjastuse „Välis-Eesti“ ja ajakirja „Välis-Eesti“ peatoimetaja.
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I osa
Kaasaegne Eesti
Põhiseadus ja poliitika II
Toomas Varrak, poliitikateaduste doktor
Viimastel aastatel on Eesti poliitikas ja kultuuriavalikkuses diskussiooniteemaks kerkinud vähemused ja nende õigused. Traditsiooniliselt on selleteemaline diskussioon käsitlenud põhirahvuse kõrval riigis elavaid väiksemaid
ajaloolisi rahvusgruppe (vähemusrahvusi) kelle põhiasuala on enamasti mujal. Tänastes arenenud lääne ühiskondades on vähemustediskussiooni fookus
aga nihkunud mitmesugustele sotsiaalsetele vähemustele, eelkõige migrantidele ja LGBT seltskonnale. Nihke põhjuseks on sotsiaalse demokraatia
kontseptsiooni laiendamine vähemustele, kes seni on pakkunud sotsiaalse
õigluse poliitikale vaid vähest huvi. Eestis näib sel pinnal tuure koguv diskussioon kulmineeruvat järgmiseks kevadeks kavandatud rahvahääletusega
abielu mõiste küsimuses. Vajaduse rahvahääletuseks tekitas LGBT seltskonna
ja nende poliitiliste toetajate häälekas ja kohati agressiivne avalik surve, mille
eesmärgiks on laiendada abielu mõistet ka samasooliste paaride kooselule.
Selleks otsitakse argumente põhiseadusest, demokraatia mõistest, vabaduse,
võrdsuse ning solidaarsuse põhimõtteist, isegi religioonist. Tavaliselt ei paku
niisugused põhjendused midagi enamat, kui õige armetut demagoogiat. Või
peab ütlema- harimatust? Sest kõik need allikad ja põhimõtted, millest ammutatakse argumente samasooliste kooselu võrdsustamiseks abieluga (ehk
täpsemalt- samasooliste paaride õigust abielluda), on üles ehitatud mõisteile,
mille sisu on tunduvalt komplitseeritum kui lihtsameelsed poliitilised aktivistid seda ilmselt aduvad ja kodanikule pähe määrida üritavad. Nii näiteks
võib Eesti raamatukogude elektroonilises kataloogis leida ainuüksi demokraatia kohta kümmekond erinevat määratlust või liiki. Hollandi kultuuriajaloo
klassik Johan Huizinga ütleb ajalooliste terminite, sh demokraatia kohta, et
neil on väärtust vaid nii kaua, kui nad märgivad selgesti piiritletud ajavahemikku minevikust. Praktilises kasutuses peab ta eksitavaks (a) terminoloogilist inflatsiooni, s.o. mõiste kasutamist väljaspool selle ajaloolist konteksti ja
(b) mudelite loomist (3). Viimase all mõistab ta ajaloolise mõiste kasutamist
normatiivses tähenduses. Siin pole siiski koht seda komplitseeritust lähemalt
vaadelda. Toodud viitest ehk piisab.
Traditsioonilise abielu mõiste võib leida Eesti keele seletavast sõnaraama3

tust. See ütleb, et abielu on mehe ja naise (harilikult ametlikult registreeritud)
perekondlik liit ja kooselu; Perekond aga abielupaar koos järglaste ja lähisugulastega. Nii on see fikseeritud ka Eesti perekonnaseaduses. Kui seda sajanditevanust traditsiooni kuulutaksid ainult lihtkodanikud, siis teeks meie maailmavaateliselt liberaaldemokraatlik peavoolu massimeedia nad lihtsalt lolliks
ja tambiks maa alla. Kuid traditsioonilise seisukoha taha on asunud arvestatav
poliitiline jõud, mida ignoreerida või rumalaks kuulutada on raskem. Selle jõu
tasalülitamiseks esitatakse süüdistusi inimõiguste eiramises, riigi taganemises
oma rahvusvahelistest kohustustest, vastuolust põhiseaduse ja demokraatia põhimõtetega. Niisugust argumentidega soovitakse nurjata rahvahääletust, mis
peaks selgitama, kas abielu mõiste õiguslik laiendamine samasooliste paaride
kooselule on ikka kooskõlas põhiseaduse ja demokraatia põhimõtetega. Katse
ebaõnnestumisel aga kutsutakse kodanikke tegema rahvahääletusest umbusaldusavaldus erakonna vastu, kelle initsiatiivil see korraldatakse.
Mõisted (sh abielu) on mõtlemise instrumendid. Nende abil mõeldakse asjadest neid iseloomustavate tunnuslike omaduste ja suhete kaudu. Ehk teisisõnu, mõisted eristavad asju. Erinevate asjade ühendamine ühise mõiste alla
ei soodusta ei selget mõtlemist ega selge maailmapildi tekkimist, milles olemuslikult erinevad asjad üksteisest eristuvad. Seetõttu pole ka abielu mõiste laiendamine samasooliste inimeste kooselule põhjendatud. Mehe ja naise
abielust sünnivad perekonda lapsed, kellele nende vanemad on ema ja isa.
Samasooliste paaride kooselust lapsi ei sünni. Sellist paari ei saa seetõttu nimetada perekonnaks ega nende kooselu abieluks. Kui niisugusel paaril ka
lapsed on, siis igatahes mitte nende enda sünnitatud. Seetõttu võib paremal
juhul samasooliste paari nimetada lapse jaoks kasuvanemaiks, halvemal juhul
aga mingiks lastekodu aseaineks. Selline paar ei ole laste jaoks isa või ema
nende mõistete tegelikus tähenduses, vaid ainult üks nendest. Ja sedagi vaid
kujundlikus või ülekantud tähenduses. Nii on abielu ja kooselu eristamine
mõisteliselt erinevate asjadena igati põhjendatud. Üks nendest kooselu vormidest teenib ühiskonna kestvuse huvisid, teine on üksikisiku ajutise ilmaliku
heaolu teenistuses. Ühiskondlikus mõttes on neist esimene konstruktiivsete
eesmärkide, elu ja kultuuri jatkuvuse teenistuses; teine aga õõnestab elu jätkuvuse aluseid, pidades ühiskondlikust huvist olulisemaks üksikisiku subjektiivseid vajadusi.
Kõik, mida eeltooduga öeldakse, on ammu leidnud koha keele ajalooliselt kujunenud sõnavaras. Olgu aga lisatud, et sellest mõttekäigust ei tulene
mingeid järeldusi või hinnanguid, mis käiks perekondade või samasooliste kooselupaaride sisemiste emotsionaalsete suhete, kooselu kvaliteedi või
keelekasutuse kohta. Need asjad on vastavate paaride eraelu küsimused, mida
4

siinkohal pole põhjust puudutada.
Eesti riigis pole vist kunagi ilmutatud demonstratiivset tõrjuvust homoseksuaalide ja nendele lähedaste gruppide või üksikisikute vastu ei avalikus, ei
eraelus. Kui nüüd on sellest tekitatud avalik probleem, siis selle taga on need
tegelased ise oma demonstratiivsete nõudmiste ja väljaastumistega. Seetõttu
puudutab eelnev üksnes seda, kuidas tuleks keeles juurdunud mõisteid kasutada õiguslikus kontekstis, ilma et nad üksteist kattes ajaksid omavahel segamini oluliselt erinevat sotsiaalset sisu kandvad mõisted. Kas siis nii, nagu see
on keeleajaloolises praktikas tavaks. Või nii, nagu seda soovivad LGBT aktivistid ja neid toetavad poliitikud. Väidetavalt sotsiaalse õigluse ja vabaduse
nimel (või hoopis vähemuste hääli jahtides?) on need valmis pea peale pöörama eesti keele ajalooliselt juurdunud mõistekasutust. Seda soovi võiks pidada
ka katseks ehtida samasooliste kooselu võõraste sulgedega. Kas sellest peaks
ehk aru saama nii, et nimetatud vähemused tunnevad sisemist ebamugavust
oma staatuse tõttu ja soovivad seepärast keeleliselt peitu pugeda enamusgrupi
selja taha?
Vähemuste poliitilist agendat aktiivselt toetavad poliitikud näevad oma vastaste argumentatsioonis inimõiguste rikkumist, riigi taganemist rahvusvahelistest kohustustest, vastuolu põhiseaduse ja demokraatia põhimõtetega. Sellised
väited äratavad imestust. Kuidas siis nii - demokraatia põhimõtete häälekad
eestvõitlejad ei taha abielu mõiste asjas anda otsustusõigust kodanikele, kes
põhiseaduse kohaselt on riigi kõrgeima võimu kandja Eestis? Rahvahääletuse vastased peaksid selgitama, millisest demokraatiast nemad räägivad? Ja
kuidas soov võtta kõrgeima võimu kandjalt sõnaõigus poliitiliselt tundlikus
küsimuses sobib kokku demokraatiaga, rahva võimu mõistega? Või siis taganemine rahvusvahelistest kohustustest! Kas sellest tuleb aru saada nii, et
riigikogu on võtnud Eesti riigile rahvusvahelisi kohustusi, mis on vastuolus
põhiseadusega? Vaatamata sellele, et põhiseadus taolisi lepinguid sõlmida ei
luba. Venemaaga sõlmitud uue piirilepingu valgusel oleks seda küll kerge
uskuda. Samas tekitab niisugune asjaolu, kui see peaks õige olema, küsimuse taoliste otsuste legitiimsusest ning lepingute õiguslikust kehtivusest. Mõlemal juhul on süüdistus vastuolust rahvusvaheliste kohustustega absurdne.
Igatahes ei ole niisugusel juhul põhjust argumenteerida, et rahvahääletuse
korraldamine abielu küsimuses läheb vastuollu põhiseaduse ja võrdse kohtlemise põhimõttega. Sest põhiseadus ütleb selgelt et perekond rahva püsimise ja
kasvamise ning ühiskonna alusena on riigi kaitse all. Samasooliste kooselu ei
aita kuidagi kaasa rahva püsimisele ega kasvamisele ning sellel pole põhjust
otsida riigi kaitset,
Väidetega vastuolust põhiseadusega nopivad poliitikud põhiseadusest vaid
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sätteid, millega põrmustada poliitilisi vastaseid. Kuid põhiseadus kehtib tervikuna, isegi siis, kui selles on vastuolud erinevate sätete vahel. Niisugune
vastuolu, ei muuda üht vastuolulist sätet kehtetuks ja teist kehtivaks, vaid
nõuab otsust, millist sätet ühel või teisel juhul tuleb rakendada. Kujundlikult
tohiks olukorda iseloomustada ligilähedaselt ehk nii: kui haiguse ravimiseks
on valida aspiriini ja penitsiliini vahel ja neist soovitakse kasutada vaid üht,
siis sellest ei järeldu, et nagu teine ei olegi ravimina kasutatav. Millist ravimit
kasutada, see sõltub ikka diagonoosist ja haiguse iseloomust.
Põhiseaduse tõlgendamise ja kohaldamise lähtekohaks on põhiseaduse
preambul. Mitte mingid muud põhimõtted, isegi mitte inimõigused. Põhiseaduse preambul ütleb, et Eesti riik ja tema põhiseadus on loodud Eesti rahva
riikliku enesemääramise kustumatul õigusel....ja peab tagama eesti rahvuse
ja kultuuri säilimise läbi aegade. Samasooliste kooselupaaril ei ole rahva püsimiseks ja kasvamiseks midagi pakkuda. Seetõttu ei saa see kanda abielu
nimetust, olla sellega võrdsustatud ja perekonnaga ühiselt riigi kaitse all.
Eesti poliitilises praktikas on üsna tavaline ka viitamine kellelegi ebasobiva poliitilise otsuse või seisukoha vastuolule põhiseadusega. See kehtib ka
abieluteemalise rahvahääletuse kohta. Erilised mihklid selles asjas on juristid. Kuid ka vabariigi president on terane avastama poliitikute otsustes riiveid
põhiseadusega. Endine õiguskantsler A. Jõks on vähemalt kahel korral väga
enesekindlalt teatanud, et rahvaküsitlus, ja eriti sellele pakutavad provisoorsed küsimused (nii nagu need on pärit riigikogu demokraatia töögrupist)1 on
põhiseaduse vastased. Tundub, et tema arvates ei tohiks tavakodanik ilma
juristide abita üldse midagi arvata põhiseadusest või poliitiliste vaidlusküsimuste lahenduse põhiseaduslikkusest. Sest igal poliitilisel otsusel on õiguslik
aspekt, mille ümber juristidel on võimalik lõpmatult oma tarkusi demonstreerida ja targutada. Ka pole ta nähtavasti kunagi kuulnud ega mõtisklenud,
millest räägib vanasõna - küsija suu peale ei lööda või kuidas see maksiim on
seotud demokraatiaga. Endise õiguskantsleri arvamust jagab peaministri poolt
väljapakutud küsimuse sõnastuse kohta (kas abielu peab jääma Eestis mehe
ja naise vaheliseks liiduks?) põhiseaduse väljatöödanud assamblee liige L.
Hänni, Temagi jaoks on selline küsimus põhiseaduse vastane.
Jättes kõrvale nende küsimuste sõnastuse õnnestumisest (mis on teisejärguline), tahaks osutada selles asjas kapitaalsematele asjaoludele. Sest milline
ka ei ole sõnastus, oluline on, kas rahvahääletusel osalejad saavad aru sellest,
milles on nende ette seatud küsimuse tuum, milles seisneb alternatiiv, mille
ette nad on seatud. Selle tuuma peaks kodanikule selgeks tegema rahvahääa. Kas EV tunnustab abielu üksnes mehe ja naise vahelise liiduna?
b. Kas EV-s kehtib abielu üksnes mehe ja naise vahelise liiduna?

1
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letusele eelnev avalik ja objektiivne debatt, milles erinevad pooled saavad
võrdselt sõna. Kui meedia sellele ainult ruumi annaks. Ei hakka ükski hääletusel osaleja juristina analüüsima, mida esitatud küsimus ikka tegelikult tähendab või kuidas sellele peaks vastama. Tema vajab otsuse tegemiseks vaid
arusaamist vaieldava probleemi tuumast ning mõistma, milles seisneb valiku
alternatiiv. Muidugi ei teeks kellelegi kurja, kui need oleksid esitatud selge küsimuse vormis. Aga juba praegu mobiliseerivad referendumi vastased
kommunikatsioonispetsialiste ja rahalisi vahendeid, et massilise ajupesuga
saavutada endale sobiv tulemus. Selle seltskonna demokraatiakäsitlus ei rajane mitte tavakodaniku elukogemusest tuleneval vabal valikul, vaid massilise
ajupesu võimalustel seda valikut kujundada.
Ehkki põhiseaduse koostamisel on ka juristide käsi mängus, ei ole põhiseadus oma olemuselt mitte õiguslik akt, vaid eelkõige oma iseseisvust kuulutava
rahva poliitiline deklaratsioon sellest, kuidas ta kavatseb oma riiklikku elu
korraldada. Erinevalt tavalistest õiguslikest dokumentidest, seaduseelnõudest, lepingutest jmt ei vaja niisugune poliitiline deklaratsioon kooskõlastamist või ühtlustamist mingite muude õigusaktidega. Tavalised õigusaktid
erinevad põhiseadusest ka oma kitsama sotsiaalse ja poliitilise haarde, struktuurse ülesehituse, ning spetsiifilise keelekasutuse poolest. Käibekeele mõistete asemal kasutatakse neis termineid.
Põhiseadus on aga rahva poliitilise tahte avaldus, sõnastatud kehtivas käibekeeles, millest kõik kirjaoskajad kodanikud on õpetatud ühte moodi aru saama. Nagu öeldud, kehtib põhiseadus tervikuna ja sellisena, nagu ta on sõnastatud. Pole juristide asi õpetada kodanikke, milles seisneb nende põhiseaduses
väljendatud poliitiline tahe. Põhiseaduse enamasti lihtlausetest koosnev tekst
ei ole nii keeruline, et selle mõistmiseks peaks paluma juristi abi. Juristide
pretensioonid kodanikke õpetada, mida põhiseadus lubab ja mida mitte, on
kirjaoskajate kodanike jaoks kui mitte juristide ülbus, siis katse manipuleerida tavakodanike vähemate teadmiste ja oskustega õiguse vallas. Nii näiteks
tuleb pidada suvaliseks õiguskantsleri, riigikohtu ja inimõiguste teabekeskuse
interpreteeringut, millega perekonna põhiseaduslik kaitse laieneb samasoolistele paaridele. Selliseks järelduseks ei paku põhiseadus küll mingit pidet.
Taoline tõlgendus on põhiseaduse, so poliitilise deklaratsiooni suvaline
võrdsustamine tavalise õigusaktiga, mille töötlemiseks on kasutatud juriidilise
analüüsi võtteid. Nii tuletab juristide arusaam poliitikast paratamatult meelde suurt satiirikut ja naljameest J. Hašekit. Valitseva poliitilise mentaliteedi
naeruvääristamiseks I maailmasõja eelses Austrias moodustas ta mõõduka
progressi erakonna seaduse raames. Erakonna nimi valiti pilkeks nendele, kes
uskusid, et seadusel on prioriteet poliitika ees.
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Ka L. Hänni näeb abieluteemalises rahvaküsitluses vastuolu põhiseadusega. Selle põhjendamiseks osutab ta järgnevale. Põhiseaduse kohaselt on rahvahääletuse otsus riigiorganitele kohustuslik. See tähendab, et küsimus tuleb
sõnastada nii, et oleks selge, mida riigiorganid peavad tegema rahva üht või
teistpidi langetatud otsuse korral. Praegu jääb selgusetuks, mida tehakse siis
kui ülekaalu jäävad ei vastused. Eeldada, et siis ei pea riigiorganid midagi
tegema on L. Hänni sõnul põhiseaduse eiramine, sest rahvahääletuse otsus on
riigiorganitele kohustuslik.
Selles seoses tuleb öelda järgmist. Põhiseaduse järgi võib rahvahääletusele
panna [1]seaduseelnõu või [2] muu riigielu küsimuse. Abieluteemalise rahvahääletuse korral ei ole tegemist seaduseelnõuga vaid muu riigielu küsimusega.
Kuidas ka hääletamisele pandud küsimus ei oleks formuleeritud, jagunevad
vastused sisuliselt igal juhul - poolt &vastu, so annavad poliitiliselt selge
tulemuse. Nõuda, et rahvahääletus kirjutaks riigiorganitele või poliitikutele
muudes riigielu küsimustes täpselt ette, mida nad rahvahääletuse otsuse realiseerimiseks tegema peavad, meeldiks kindlasti juristidele, kuid oleks liiast.
Rahvahääletuse otsus on poliitiline, mitte juriidiline.
Rahvahääletusel vastuvõetud seaduseelnõu tuleb põhiseaduse kohaselt viivitamatult välja kuulutada. Seaduseelnõu tagasilükkamine rahvahääletusel
toob kaasa riigikogu laialisaatmise ja erakorralised valimised. Kuid kuidas
peaks toimima muudes riigielu küsimustes vastuvõetud otsusega (näiteks
presidendi otsevalimiste asjas), millel on poolthäälte enamus, selle kohta põhiseadus juhendit ei anna. Sest muud riigielu küsimused ei pruugi mahtuda
mingi kindla malli alla. Niisugusel juhul tuleb rahvahääletuse otsuse kohustuslikkusest mõista nii, et riigiorganid asuvad viivitamatult ette valmistama
selle elluviimist, milles see ka ei seisneks.
Ka ei anna põhiseadus otsest käitumisjuhendit juhuks, kui rahvahääletus
mingis muus riigielu küsimuses annab tulemuseks vastuhäälte enamuse. Kuid
seaduseelnõu on riigielu küsimus nii nagu seda on ka muud riigielu küsimused. Mõlemad kuuluvad seega ühisesse õiguslikku kategooriasse. Seega
peaks olema selge, et ka teisel juhul nõuab vastuhäälte enamus riigikogu laialisaatmist ja erakorraliste valimiste korraldamist. Eeldada, et erinevate riigielu
küsimuste rahvahääletusel peaks vastuhäälte enamuse korral riigiorganitel
tekkima erinevad kohustused, pole alust. Ehk sobiks siinkohal nimetada (erinevate riigielu küsimuste) võrdse kohtlemise põhimõtet? Igatahes pole põhjust väita, et vastuhäälte enamuse korral jääb ebaselgeks, millise kohustuse
seab see otsus riigiorganitele.
Kokkuvõtteks tahaks öelda järgmist. Esiteks, eelseisva rahvahääletuse kontekstis ei välju selle vastaste argumentatsioon üldjuhul demagoogia raamest.
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Selle eesmärgiks on kasseerida vähemusgruppide toetus oma poliitilisele
agendale. Paljasõnalised süüdistused vastuolust põhiseadusega, väited demokraatia põhimõtete või rahvusvaheliste kohustuste rikkumisest ei muuda seda
argumentatsiooni tõsiseltvõetavamaks. Pigem paistab, et süüdistajad ise ei
orienteeru neis asjus piisavalt. Pidev kordamine annab sellisele argumentatsioonile psühholoogilise sõja labase iseloomu, millega tahetakse eesti keele
väljakujunenud mõistesüsteem pöörata vähemusgruppide huvides pea peale.
Teiseks. Juristide tsunftist lähtuvad väited abieluteemalise rahvaküsitluse
põhiseadusevastasusele osutavad sellele, et nende autorid ei mõista poliitika
ja jurisprudentsi põhimõttelist erinevust. Nende jaoks paistab poliitika olevat
mingi õigusteaduse eriharu, milles kodanikke peab juhendama, sh selgitama
mida põhiseadus kodanikule lubab, mida mitte. See sarnaneb rohkem juristide
diktatuuri kui demokraatiaga. Viimasel juhul vääriks see nime - bürokraatlik
demokraatia. Just sellisesse demokraatiasse sobib poliitilise korrektsuse, so
eetika politiseerimise nõue, nn vihakõne kriminaliseerimine, arvamuse kvalifitseerimine laimuks jne. Need kõik annavad juristile võimaluse teenida hagide pealt. Aga koos sellega erodeerub kodanike arvamus ja sõnavabadus,
mille viimane kaitseliin on põhiseadus. Selleks, et põhiseadus saaks täita rolli,
mille kodanikud talle rahvahääletusel andsid, peab tal kui poliitilisel deklaratsioonil olema immuniteet igasuguste katsete vastu juriidilisteks tõlgendusteks. Ainult nii võib põhiseadus olla ka tavakodanikule õigusliku kaitse viimaseks instantsiks, sest tavapärase õigusteenuse hind ei pruugi lihtinimesele olla
kättesaadav. Kui rahvademokraatia mõiste ei oleks kommunismipraktikas ära
lörtsitud, siis võiks poliitilist korraldust, milles põhiseadusel on immuniteet
juriidiliste tõlgenduste suhtes, selliselt ka nimetada. Eristamaks seda bürokraatlikust ja liberaalsest demokraatiast.
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Kõrgharidusest ja Eesti tulevikust
Tulevik kuulub eelkõige nendele rahvastele, kes suudavad kiiresti õppida suunama
ja juhtima arengut aina muutuvas maailmas.
A. Peccei, Rooma Klubi, 1968.

Ene Grauberg
TLÜ prof. emeritus
Üks eesti rahva püsimajäämise ja arengu olulisi eeldusi on läbi aegade olnud panustamine haridusse, sh kõrgharidusse. Kõrgharidus on valdkond, kus
saavutatud edul on riigi, seda enam väikeriigi arengus ülisuur majanduslik,
kultuuriline ja poliitiline tähtsus. Väikeriik nagu Eesti ei saa loota ajude sissevoolule, pigem toimub siin vastupidine protsess. Väikeriigi konkurentsivõime tänapäeva globaliseeruvas maailmas sõltub meie inimeste haridusest ja
haritusest ilmselt isegi rohkem kui kunagi enne. Olukorras, kus liberaalsete
ideede varjus toimub tegelikult Eesti ühiskonna aktiivne riigistamine, st riik
on tungimas ühiskonnaelu kõigisse tegevussfääridesse, sh ka kõrgharidusse,
ning ühiskond on Habermasi sõnade järgi selliselt muutumas totaalseks
riigiks,1 on aktuaalseks saanud avalik arutelu Eesti ühiskonna ja selle kõrghariduse üle. See on ühtlasi küsimine selle järgi, millised me tahaksime olla
tänapäeva globaliseeruvas maailmas.
Kultuur- filosoofilisest vaatevinklist lähtuvalt võib antud küsimuse lahendamisel välja tuua kaks- üksteisele vastandlikku seisukohta. Ühed on need,
kes ütlevad, millised me peaksime olema (vastus leitakse mineviku kogemusest), teised aga need, kes kuuletuvad.2 Need on müütidele ja põhiliselt mineviku kogemusele rajanevad ühiskonnad, mis funktsioneerivad vaid teatava
status quo pideva reprodutseerimise kaudu. Eesmärgile rajatud ühiskondades
on panused aga teistsugused ja põhiküsimus on: millised me peaksime olema?
Teatavasti on see küsimus keskne Kanti ja kogu modernistlikus filosoofias.
Kanti järgi on küsimus „millised me tahaksime olla?“ küsimus vabadusest.
Habermas 2005. A. Social Scientific Concept of Crisis. – Legitimation Crisis, lk 32.
Lyotard märgib, et modernses ühiskonnas annab ideele legitimeeriva jõu selle absoluutsuse või üldkehtivuse taotlus. Igasugused absoluutsed ideed on aga alati „tühjad” ning seetõttu võib igal konkreetsel
elujuhtumil kritiseerida absoluutsusele pürgivat ideed selles, et see takistab vastava idee (nt vabaduse) saavutamist. Siit on lühike samm jakobiinliku terrorini, kuna üks konkreetne inimene ei suuda kunagi täielikult
vastata revolutsiooni püstitatud ideaalidele. Kuid Lyotard’i arvates jõuab terrorini ja totalitarismini veelgi
kiiremini müüdini suletud ja „peatatud” ühiskond. Ta võrdleb eelöeldust lähtudes ka enamlust ja natsismi
ning märgib, et kui esimesed legitimeerivad end eesmärgi ehk tuleviku kaudu, siis teised legitimeerivad
ennast aarialaste müüdi kaudu, mis toimivad täpselt samuti nagu kõik need ühiskonnad, mis rajavad oma
identiteedi päritolule.

1
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See on küsimus sellest, kuidas tunnetada tõde, kuidas olla vaba oma kõlbelise
mina valikus ja loomingulises eneseväljenduses See tähendab, et eesmärgiühiskond erineb müüdile rajatud staatilisest ühiskonnast selle poolest, et see
on pidevas muutumises ja dünaamikas. Ka Lyotard’i arvates sõltub kõik vastusest sellelesamale küsimusele, millised me tahaksime olla. Iga vastus on aga
lõppkokkuvõttes mingi idee tõlgendus, mis võib ühiskonna muutuste keerises
ilmutada end kord vabaduse, kord võrdsuse või vendluse, kord kapitalismi või
sotsialismi ideena..
Kuidas kujundada teadmisi ja oskusi, mis aitavad kiiresti läbi lüüa globaalsel turul ja aidata kaasa Eesti ühiskonna efektiivsele toimimisele? Avalikku
diskussiooni Eesti hariduse, sh. kõrghariduse ratsionaalsete aluste legitimeerimisest on allakirjutanu arvates takistanud Eesti kaugema perspektiivi puudumine, aga ka kitsaste parteipoliitiliste ja institutsionaalsete huvide domineerimine, erinevate huvigruppide eesmärkide mittearvestamine ning võrdse kohtlemise põhimõtte ignoreerimine. Eesti kõrghariduse viimase kahekümneviie
aasta reformid on küll legaalsed, aga mitte legitiimsed.
Kõrghariduse ratsionaalsete aluste legitiimsuse küsimused kerkisid teravalt esile juba möödunud sajandi 60.‒70. aastate üliõpilasrahutuste ajal. Teatavasti algasid need prantsuse kunstiüliõpilaste 1968. aasta väljaastumistest.
Need levisid kiiresti paljudesse Euroopa ülikoolidesse ning edasi ka Ameerika
Ühendriikidesse ja Aasiasse.3 Üliõpilased nõudsid kõrgharidussüsteemi ning
ülikooli ratsionaalsete aluste ümbervaatamist. Tollast kõrgharidust peeti liialt
elukaugeks, abstraktseks ja formaalseks. Kõrghariduse omandamiseks nõuti
võrdseid tingimusi. Euroopa vasakpoolselt meelestatud noorsooliikumisele
said kõige suuremateks eeskujudeks ja ideelisteks juhtideks Karl Marx ja Herbert Marcuse (1898‒1979). Marcuse oli Frankfurdi kriitilise ühiskonnateooria (Horkheimer, Marcuse, Habermas jt) üks prominentsemaid esindajaid.4
Frankfurdi filosoofia seadis oma eesmärgiks tegelikkuse reformimise Hegeli
ja Marxi dialektilise vaimu edasiarendamise ning empiiriliste ja teoreetiliste
uuringute ühendamise kaudu. Max Horkheimeri (1895‒1973) järgi on kriitilisel teoorial kaks ülesannet: tähistada seda, mida tuleb muuta, ja säilitada seda,
mis on vajalik kultuuri arendamiseks.5
Ameerika ülikoolidesse jõudis diskussioon kõrghariduse ratsionaalsete
aluste legitimeerimisest veidi hiljem kui Euroopasse. Ülikoolides leidis see
Marxi mõju oli suur ka Ameerikas. Nt Marxi tuntud tees, et filosoofid on siiani maailma seletanud, kuid
asi seisab selles, et maailma on vaja muuta revolutsiooniliselt, praktiliselt, rippus üliõpilasrahutuste ajal
paljude Ameerika Ülikoolide kampuste ja õppehoonete sissekäikude kohal.
4
Vt Herbert Marcuse 1964. One-Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial
Society. Beacon Press.
5
Max Horkheimer 2002. Critical Theory. ‒ Selected Essays Max Horkheimer. Continuum. Kättesaadav
võrgus: https://monoskop.org/images/7/74/Horkheimer_Max_Critical_Theory_Selected_Essays_2002.pdf
3
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diskussioon väljenduse radikaalselt vasakpoolse humanitaarse orientatsiooniga professorite ja tehnokraatlikult meelestatud administratsiooni vahel.6
Oluline on seejuures rõhutada, et diskussioonid kõrghariduse ratsionaalsete
aluste kohta on toimunud pidevate kõrgharidusreformide kontekstis, seda nii
Euroopas kui ka USA-s. Kõiki diskussioonist osavõtjaid on ühendanud seisukoht, et kõrgharidust tuleb käsitada kui üht olulisemat ühiskondlikku väärtust.
Humanitaarintelligendid on jaganud põhiliselt seisukohta, et kõrgharidus peab
tänapäeval olema kättesaadav kõigile vabadele inimestele. Näiteks Roland
Dworkin (1931‒2013) püüdis uutmoodi legitimeerida ülikoolide autonoomiat
ja akadeemilist vabadust. Dworkini arvates ei tuleks seda otsida mitte tõe ratsionaalsest tunnetamisest, vaid eelkõige „eetilise individualismi“ põhimõttest,
mis seisneb igaühe kohustuses ennast elus maksimaalselt realiseerida.7
Ka Ida-Euroopas,sh. Eestis on 1990. aastate algusest olnud erinevaid diskussioone kõrghariduse küsimustest. Räägitud ja kirjutatud on ülikooli kriisist, kvaliteedi langusest, massiharidusest, ülikoolide liitmisest jms palju.
Paraku on kõrghariduse legitimeerimise küsimused vähemalt laiemale avalikkusele jäänud siiani teadmata. Asi on seda üllatavam, et küsimus hariduse,
sh kõrghariduse legitiimsusest puudutab vahetult küsimusi Eesti ühiskonna
tulevikust. Miks on kõrghariduse legitimatsiooni küsimused kõrvale jäänud
laiemast ühiskondlikust diskussioonist? Kas see räägib legitiimsuse kriisist?
Teaduse ja tehnoloogia ning sõjatööstuse kiire areng, samuti sõjajärgne demograafiline plahvatus ning võitlus hegemoonia pärast rahvusvahelises ühiskonnas aitasid kaasa massiülikoolide tekkele juba eelmise sajandi 70.‒80. aastatest alates.8 Kõrghariduse massistumise all mõistetaksegi seda, et keskmiselt üle 40% keskkooli lõpetanutest üle maailma jätkab õpinguid kõrgkoolis.
Rikastes OECD riikides on kõrgkoolis õppijate arv viimase 25 aasta jooksul
näiteks kahekordistunud. UNESCO kuulutas üleminekut massikõrgharidusele 1998. aasta üleilmsel kongressil. Üleminekut massikõrgharidusele näitab
eelkõige üliõpilaste arvu tohutult kiire kasv kogu maailmas viimasel 20–30
aastal. UNESCO andmetel on üliõpilaste arv vastavast eagrupist (18–23-aastased) kasvanud 13 miljonilt 1960. aastal 79 miljonini 2000. aastal. 2020. aastaks prognoositi üliõpilaste arvu kogu maailmas 125 miljonit.9
Kui traditsioonilise ülikooli kõrgeimaks eesmärgiks on rahvusliku eliidi
kasvatamine ja õpetamine, kes teab ja näeb alati teistest kaugemale ja rohVt E. Grauberg 2013, Kõrghariduse legitimeerimisest ja Eesti tulevikust. Akadeemia nr. 10, lk
1796‒1797.
7
Roland Dworkin 1977. Taking Rights Seriously. Duckworth.
8
Vt E. Grauberg 2013, lk 1794‒1797.
9
World education report 1998. Teachers and teaching in a changing world. UNESCO Publishing. Kättesaaadav võrgus: http://www.teindia.nic.in/Files/Reports/Unesco/UNESCO_WER_1998_Teachers.pdf
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kem, siis massiülikoolis saab professorist pigem treener, kelle põhiülesandeks
pole enam süsteemse ja kriitilise mõtlemise kujundamine, vaid kaasa aitamine oskustele kasutada erinevaid terminaale.10 Ka Berkeley ülikooli professor
Martin Trow on korduvalt juhtinud tähelepanu kõrghariduse massistumisele.11
Trow’ arvates võib juba nende riikide kõrghariduse puhul, kus kõrghariduses
hõivatud 18–23-aastaste noorte hulk jääb 15 ja 50% vahele, rääkida massikõrgharidusest. Seal, kus protsent ületab 50, on tegemist juba universaalse
kõrghariduseg,a ja seal, kus see on väiksem kui 15%, saab rääkida elitaarkõrgharidusest.
Kuid ka professorikeskne ülikoolimudel pole veel täielikult kuhugi kadunud, vähemalt Euroopast. Ja jumal tänatud, sest paljusus on see, mis elu edasi
viib. Pealegi on Euroopa ja eriti Inglismaa kõrgharidussüsteem olnud näiteks
USA kõrval alati eliidikesksem. Eliidi ülesandeks on näidata massidele teed
vabadusele, rikkusele ja õnnele. Professor on see, kes ütleb, mida, miks ja
kuidas õpetada. Ülikoolide traditsiooniline autonoomia ja akadeemiline vabadus on täna kaotamas oma tegelikku tähendust.12 Habermas on üks esimesi
mõtlejaid, kes pööras tähelepanu nendele ohtudele, mis kaasnevad lõputu võidujooksuga tehnilise progressi suunas. Habermas on seisukohal, et lääne arenenud demokraatiatega riikides süveneb legitiimsuskriis.13 Tänapäevast Saksa
ülikooli iseloomustab Habermasi arvates õpetamise skemaatilisus ning senisest veelgi suurem spetsialiseerumine üksikutele distsipliinidele. Teadusest on
saanud väärtusvaba tootlik jõud, ülikooliharidus on muutunud väljaõppeks,
mis on paljus kaotanud oma maailmavaatelised ja hariduslikud funktsioonid.
Üha rohkem kodanikke on hakanud küsima, kas legaalselt valitud võim on ka
legitiimne. Kas võim esindab rahva huve ka tegelikult? Kriisis on tegelikult
kodanikuühiskond ja demokraatia, sest kodanike poliitiline aktiivsus on vähenenud.
Süsteemimaailm (ratsionaalne bürokraatia ja tehnoloogia) on elumaailma
(sks Lebenswelt) täielikult koloniseerinud.14 Süsteemi raames toimub avalikkusega manipuleerimine, sundides inimest mõtlema süsteemi pakutud eesmärkide piires. Selliselt püütakse süsteemi vastu usaldust tekitada. Sellises
ülereguleerituse ja ülepolitiseerituse olukorras võib Habermasi arvates inimest päästa vaid loomulik moraalitunne. Selles kontekstis tuleks paratamatult
küsida, kas üha kasvav kvaliteedi ja efektiivsuse mõiste ekspluateerimine on
Lyotard 1984, lk 9‒11.
Martin Trow 1988. American Higher Education: Past, Present and Future. ‒ Educational Research, vol.
17, lk 13‒23.
12
Ene Grauberg 2008. Kõrghariduse massistumine ja mcdonaliseerumine. ‒ Sirp 8. II.
13
Habermas 2005b, lk 46‒48, 68‒75, 93.
14
Ibid.
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vastureaktsioon postmodernistlikele kuulutustele. Ülikool on tänapäeval kaotanud laias laastus oma identiteedi ja võimu, samuti ka monopoolsuse teadmiste tootmisel, edastamisel ja kontrollimisel. Teadus koloniseerib infoühiskonnas elumaailma tehnika ja ratsionaalse bürokraatia abil. 15 Ülikoolid on
liitunud omavahel ja kutseõppega ning äriettevõtetega, mida nad teenindavad.
Ülikoolid ei suuda elada enam isolatsioonis, nagu see sajandite jooksul on toimunud. Kadumas on ka ülikooli kui ainsa teadmiseksperdi roll. Täna on juba
virtuaalsed teadlasühiskonnad võimelised konkureerima ametlike ülikoolidega.16
Analüüsides tegelikku olukorda infoühiskonnas ja ülikoolide maastikul, ei
soovi Habermas Humboldti ülikooli ideest siiski täielikult lahti öelda. Samas
ei ole ta küll välja pakkunud integreeruvaid normatiivseid ideid, kuid ei võta
omaks ka funktsionalistlikku seisukohta, et ülikool on sarnaselt teiste institutsioonidega üks ühiskonna ülidiferentseeritud alasüsteem, mis isereguleerub
infovoogude, raha ning juhtimismehhanismide kaudu. Habermas on erinevalt
süsteemiteoreetikutest seisukohal, et ülikool on jätkuvalt inimese elumaailmas
olemas kolme omavahel tihedalt seotud funktsiooni kaudu: ülikool korraldab
noore inimese ühiskonnaliikmeks kujunemist ja kriitilist mõtlemist kultuuriliste traditsioonide kaudu ning võib kaasa aidata avatud tsiviilühiskonna kujunemisele eetose (kr ethos ‘komme) kaudu. Kuni see sõltuvus ei ole katkenud,
pole ülikooli idee veel täielikult surnud.17
Postmodernism on tegelikult üks provokatiivsemaid viise sekkuda vaidlusesse teaduse, teadmise ja tehnoloogia üle, mil valgustuselt tuleb uuesti
küsida: kas inimkonda saab vabastada teaduslike teadmiste ja tehnoloogia
abil? Kas inimese totaalne võõrandumine iseendast ja ühiskonnast, kuhu lääne tsivilisatsioon on tänaseks jõudnud, oli valgustuse eesmärk? Ja kas sellest
seisundist on võimalik välja pääseda? Lyotard käsitleb kahte tüüpi legitimeerivat jutustust: üks on poliitiline, teine filosoofiline.18 Esimesel on subjektiks
inimkond kui vabaduse kangelane. Tänu uute teadmiste levikule rahva hulgas
saab rahvas võimaluse võidelda oma vabaduse eest. Teist liiki legitimeeriv jutustus seob teaduse rahvuse ja riigiga. Näitena toob Lyotard vaidluse Berliini
ülikooli moodustamise üle, mil ministri nõunik oli ülikooli strateegia valiku
ees, mis oli tingitud vastuoluga „teadma“ ja „soovima“ vahel. Tegelikult oli
see konflikt kahe keelemängu ‒ denotatiivse ja preskriptiivse ‒ vahel, mis dikteerib eetilist, sotsiaalset ja poliitilist praktikat, millelt nõutakse õiglust. Saksa
idealism, mis oli sellesse diskussiooni kaasatud, kasutab metaprintsiipi, mis
Ibid.
Vt Grauberg 2008.
17
Ibid.
18
Lyotard 1984, lk 31‒37.
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toetub teadmise, ühiskonna ja riigi arengule. See on teadmiste spekulatiivne
tunnetus. Siin on teadmine alati mitte otsene, mis on sõnastatud suhtelistest
lausetest ja ühendatud subjekti metanarratiivides. Lyotard ise annab eelise poliitilisele jutustusele.
Lyotard’i analüüs ülikoolist kui autodelegitimeeruvast institutsioonist näitab kujukalt, et kaasaegse ülikooli logos toetub samale kaasaegsele müüdile:
selle sotsiaalse eksisteerimise aluseks on suur saksa jutustus ülikoolist kui
universaliseeruva spekulatiivse vaimu iseliikumise institutsionaalsest kohast.
Fichte, Schleiermacheri ja Humboldti järgi kindlustab see teoreetilise ja praktilise vaimu sideme (kusjuures just filosoofia on see, mis kindlustab kõigi
eraldi võetud distsipliinide ühtsuse ja totaalsuse). Kuid pärast tehnika ja tehnoloogia kiiret arengut pärast Teist maailmasõda hakkas see müüt ‒ jutustus
Filosoofilise Vaimu spekulatiivsetest universaliseeruva tähendusega seiklustest ‒ usaldust kaotama. Postmodernistlik teadus ei legitimeeri ennast selliste
ideoloogiliste skeemide raames, vaid kinnitab ennast ekspertide vahelise konsensuse kaudu. Selliste, nagu erinevate aksiomaatiliste süsteemide paindlik
pragmaatilisus, poliitilise ja majandusliku efektiivsuse vahelise seose võimsus, tõe kriteeriumi asendumine efektiivsuse kriteeriumiga. Selle tulemusel on
teaduste ja teaduskondade hierarhiline püramiid loovutanud oma koha uuringute horisontaalsele võrgustikule, millel on väga dünaamilised piirid.
Üksikute väljapaistvate teadlaste aeg on ümber saamas. Oluliseks muutub see, et teadlastel oleksid võrdsed võimalused info juurde pääsemseks ja
selle kasutamiseks.19 Edukam ja rikkam on see, kes kasutab infot kiiremini,
näeb uusi seoseid, muudab esimesena keele kasutamise reegleid. Ka hariduse
kui etteantud projekti (sks Bildung) aeg on möödas. Õpetamise põhiküsimus
on, kuidas kasutada infopanku, kuidas kujundada oskusi, mis aitavad kiiresti
läbi lüüa globaalsel turul ja soodustavad mingi sotsiaalse süsteemi efektiivset
toimimist.20 Pöördudes uuesti modernismi kui maailma konstitueeriva mõtteviisi ja ajastu juurde, tuleks eristada kahte asja: esiteks, modernismile omast
eetost, mis väljendub kriitilises suhtumises kõigesse ja kõigisse ning julguses
kasutada oma mõistust tõe tunnetamisel, nagu soovitas seda juba Kant; teiseks, see filosoofiline dogma, milleks modernism lõpuks mandus positivismi
näol oma objektiivse tõe kindlate kriteeriumite ning metoodilise fundamentalismi kaudu. Teatavasti püüab positivistlik paradigma nii nagu ka platonlik
paradigma leida alust hariduse legitimeerimiseks objektiivsete, impersonaalsete ja ajalooliste kriteeriumite järgi. Nõustuda võib Rortyga, kui ta väidab
meid olevat juba Platonist alguse saanud objektivistliku traditsiooni pärijad;
19
20

Ibid., lk 4–5.
Ibid., lk 18–20.
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viimane keskendub eeldusele, et peame end distantseerima oma kogukonnast.
Seda tõe legitimeerimise traditsiooni võib lühidalt kokku võtta ka selliselt, et
lähteidee ongi ülima teadmise idee. Selline teadmine omandatakse, peegeldades tõeseid ideid või meid ümbritsevat maailma arusaadavamas ja selgelt
määratletud keeles, teisendades teadmise seejuures mittekonfliktseks ning lahutades selle õppijate subjektiivsetest huvidest. Ühiskonda käsitatakse sellisel
juhul valdavalt organismi metafoorist lähtudes. Olles organismi teenistuses,
peavad kõik selle osad täitma oma etteantud rolli.
Vaatamata sellele, et mitmed nn vanad Euroopa ülikoolid pole oma konservatiivsuses mitte niivõrd uue, postmodernistliku mõtteviisi usinad taganttõukajad, ei suuda ülikoolid end täna legitimeerida enam üksnes nn teadmiste
tootmise pühakojana. Ka seisukoha teadusest kui objektiivse tõe tunnetajast
ja kandjast on filosoofia tänapäeva ühiskonnas juba dekonstrueerinud. See
vähendab aga ülikoolide sõltumatust. Samas pole kahtlust selles, et ülikooli
funktsionalistlik allutatus vaid ühiskonna vajadustele või teistele institutsioonidele, nagu näiteks tööjõuturg, on postmodernismi ajal tugevasti vaidlustatud. Ka tehnoloogia ja teaduse vahe on tihti üsna määramatu. Ühiskonnas
käibivad teaduslikud diskursused on kantud lihtsast inimlikust huvist, mida
motiveerib ja hoiab käigus võimu huvi. Suurimaid võimu privileege on endiselt tõe defineerimise monopol. See on aga endiselt seotud teaduse finantseerimise küsimustega: mida ja kuidas rahastada? Teadusliku tõe relativeerimine tänapäeva globaliseeruvas ja fragmenteeruvas ühiskonnas pole aga teinud
lihtsamaks uue sündi ega selle finantseerimist. Ühiskonna funktsionaalset sidusust ja koordineeritust ohustab kahtlemata infotehnoloogia, mis võimaldab
kahelda väljakujunenud eetikas, tõe rääkimise viisides, teadusliku mõtlemise
paradigmades jms. Kujunemas on võimsad virtuaalsed ühiskonnad ja ka ülikoolid. Võimalused alternatiivselt mõelda ja dekonstrueerida kujunenud teadmissüsteeme on kasvanud. Tühipalja teadusliku autoriteediga, professori või
akadeemiku tiitliga oma vastaste nii-öelda selili panemine on muutunud üha
raskemaks.
Ülikoolihariduse dehumaniseerimist uues tehnoloogilises ühiskonnas ning
professori staatuse järsku langust õppeprotsessis on selgitatud professori uute
funktsioonidega, kes ei saa teadmiste edastamisel olla kompetentsem ja efektiivsem kui arvutivõrk või mingi interdistsiplinaarne uurimisgrupp uute tehniliste võtete väljatöötamisel.21 Sellest tulenevalt on arusaadav, et muutunud on
ka professori osa ja koht tänapäeva ülikoolis. Samas ei tohiks siiski unustada
igasuguse õpetamise ja teadusliku loomingu inimlikku ja isiksuslikku faktorit
ehk seda, et suurt osa selles protsessis mängivad professori isiklikud koge21

Ibid., lk 32‒37.
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mused, harjumused, mõttemudelid ja meetodid, samuti väärtushoiakud, aga
ka oskused neid edasi anda. Neid funktsioone ei saa arvuti kunagi asendada.
Seejuures pole ka professorikeskne ülikoolimudel ka tänapäeva infotehnoloogilises ühiskonnas veel täielikult kadunud. Küll tuleb uues ühiskondlikus kontekstis paratamatult arvestada seda, et muutunud on teadmiste staatus.
Lähtuvalt paradigmaatilistest muutustest tänapäeva ühiskonnas ei saa ülikool kui sotsiaalse süsteemi üks oluline osa kanda ja hoida nii nagu vanadel
headel aegadel enam akadeemilise vabaduse ideaale ega institutsionaalset autonoomiat, sest ülikool on kaasatud suurtesse sotsiaalsetesse protsessidesse:
riik ja majandus esinevad võimsate ning nõudlike klientide rollis ülikooli kui
institutsiooni ees, mis on nii nagu ka ühiskond üha rohkem allutatud efektiivsuse nõuetele. Ülikoolist on paljus saanud ettevõte, mille funktsionaalsus sõltub otseselt selle liikmete eesmärkide ja motiivide eraldamisest organisatsiooni eesmärkidest ja funktsioonidest. Ega muidu ei edendataks ka Eestis juba
viimastel kümnenditel ettevõtliku ülikooli kontseptsiooni. Organisatsioon ise
ei kanna enam mingeid ideid. See, kes sooviks siduda organisatsiooni mingite
ideedega, peaks Habermasi arvates piirduma elumaailma üsna ahta horisondiga, mida intersubjektiivselt jagavad selle liikmed.22

22

Ibid.
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Rahvuslikest mõttemaastikest
Rein Einasto, geoloog
Iga päevaga saab selgemaks, et Inimese ja Looduse harmooniline kooselu,
ökosotsiaalne ökosüsteemsus ühiskonnas on meie ellujäämise eeldus, et mahekultuursus ühiskonnas on kõigepealt kogukondlik harmoonia paikkonna
looduse ja inimese vahel perekonnast rahvusriigini, rahvusriigist planeedi tervikuni.
Teame, et inimese senise eksistentsi olemuslik muutus on möödapääsematu.
Teame, et elurikkuse aluseks on mitmetahulisus, eripärasuste rohkus nii looduses kui kultuuris ja üleilmastumisega peab kaasnema omailmastumine, säilitamaks ja süvendamaks eripäraste paikkondade looduse ja rahvuskultuuride
mitmekesisust.
Eripärastes loodus-maastikes püsivalt elades kujunesid eri rahvastel ka väga
erinevad mõttemaastikud. Käesoleval ajal ja tulevikku kujundavad mõttemaastikud on möödapääsematult mahe-kultuursed ja mahe-rahvuslikud (Kull,
2006, 2009; Einasto, 2017–2020).
Alljärgnevalt vaid mõned mõttetahud tervikpildist:
Juba 50 aastat on maailma teadlased hoiatanud: Inimeste arvulisel kasvul,
tarbimiskasvul, elukeskkonna, eriti vaimse reostuse senisel eksponentsiaalsel kasvul on piirid (Meadows ao, 1972), millest üleastumine ongi põhjustanud praeguses uues reaalsuses looduse armutu rüüstamise ja reostamise,
samuti kasuahnuse kontrollimatu paisumise liigkasuvõtmiseks, valitsejate
suurusehulluse võimu kuritarvitamisel kuni võõraste riikide pinnal hävitavate
sõdade korraldamiseni (Vietnam, Iraak, Tšetšeenia, Süüria, Ukraina jt). Elame
ajal, mil inimsoo peaaegu kogu seniloodud ühisvara on koondunud väheste
eraomandiks.
Kahjuks kestab aina süvenev vastandumine looduse ja inimese, võimu ja
vaimu, vabaduse ja paratamatuse, korra ja kaose vahel samas, kus peaksime
vastandeid harmoneerima, mahendama. Poliitikuteni ei paista need tõsiasjad
jõudvat.
Inimese ja looduse ühtekuuluvuse on tähenduslikult sõnastanud Raplamaa
Jalase küla kaitseala vaimne ema Aino Valgma (1997): „Paik, kus eestlase
juured kõige sügavamalt maasse kinnitunud ning seal hargnenud juurekaval
eesti rahvaks võrsunud, on KÜLAMAASTIK. See ühendab üheks kindlaks kodupaigaks inimesed, kodutalud, õued, külatänavad, õuepuud ja metsasalud,
kaevud, allikad, karjakoplid, põllud, heinamaad, metsad, sood ja rabad. Taoline ainulaadne ühendus inimese ja teda ümbritseva looduse vahel on kuju18

nenud paikse põlluharija aastatuhandeid kestnud kooselust oma ümbrusega.
Meie tänanegi side kodukohaga toimib tänu eestlaste pärimuslikule elulaadile, kus kodu mõiste hõlmab eluaseme koos seda ümbritseva loodusega. Külainimesele pole loodus üksnes tööpõld ja leivaandja, vaid ka tema elurõõmu,
jõu, tundeelu, eneseteostuse, ilumeele ning tervise allikas”.
Meie kaugete esivanemate maalähedus võimaldas juba varsti pärast jääaega
ka siin Põhjala paestel loopealsetel alustada maaviljeluse ja karjapidamisega,
minnes üle paiksele eluviisile, millega kujunes võimalus rajada püsiv kodu.
Oleme vanimaid paikseid rahvaid Euroopas. Eesti paeplatool kujunes tolle aja
kõige põhjapoolsem põllundus-piirkond maailmas. Siin vili looduskeskkonnas ei valminud, seda tuli järel-kuivatada. Sellest vajadusest sündis üks meie
eellaste tähelepanuväärsemaid saavutusi siinses elukeskkonnas – rehielamu
– suveelamu (püstkoja) ja talveelamu (sauna) viimine ühe katuse alla (Soolep
2010). Vilja kunstliku kuivatamise üllatav eripära on idanemisvõime mitmekordne pikenemine. Stepialade ikalduste järel käidi Põhjalas seemnevilja toomas. Nii kujunes kuulsal teel „viikingite juurest kreeklasteni” üheks oluliseks
kaubaks meie aladel kasvatatud seemnevili.
Looduse ja inimese suhestumise mõttemaastikel kõrguvad helendavate
mäetippudena mitmed suurvaimud. Rahvusmõtte esmaseks üleilmse haardega käsitlejaks oli Goethe kaasaegne ja sõber Johann Gottfried Herder
(1744–1803), kes inimkonna ajalugu analüüsis osana looduse ajaloost. Tema
mahukas põhiteos „Mõtteid inimkonna ajaloo filosoofiast” valmis aastail
1784–1791 ja on nüüd ka eesti lugejale kättesaadav.
Omakultuursete rahvuste kujunemise sidus Herder üheselt elupaiga looduskeskkonnaga. Ta oli oluliste suundumuste teerajaja 19. sajandi teise poole Euroopa „tormi ja tungi” perioodil, vältides „vastandust keha ja hinge, looduse
ja kultuuri, meelelisuse ja mõistuse ning looduse ja Jumala vahel” (Eva Piirimäe sõnastus raamatu eestikeelse tõlke saates).
Kõrgmäestikuna üle senise looduse ja inimese suhestumise tunnetusplatoo
kerkis möödunud aastatuhande viimasel, traagiliste maailmasõdade ja äärmuste sajandil Vladimir Vernadski (1863–1945) epohhiloov looming. Uut
maailmavaadet rajav on tema algatatud teadussuund biosfä(ä)roloogia, õpetus geobiosfääridest (ka minevikus olnud, kihtidesse maetud biosfääridest).
Vernadski mõtestas orgaanilise aine erakordselt olulise tähenduse Maa geoloogilises ajaloos, põhjendas inimkonna ja planeedi ajaloo uue ajastu – antropotseeni alguse uue aastatuhande lävel, millest alates ühe liigi Homo sapiensi
elutegevus on osutunud kõige suuremate tagajärgedega „loodusjõuks”. Vernadski loomingu krooniks on Maa uue, inimtekkelise noosfääri esiletõstmine (Vernadski 1977). Kaua ei leidnud tema novaatorlikud ideed nõukogude
19

oludes tunnustamist, valminud käsikirjad kirjastamist. Vernadski loomingu
teadusliku ja maailmavaatelise tähenduse kõrgkultuuris on süvatähenduslikult
kokku võtnud Eesti geoloogia suur toetaja ja meie ökostratigraafide ja paleoloogide lähedane sõber akadeemik Boris Sokolov 1988.
Kõige põhjalikuma eestikeelse käsitluse Vernadski eluteest, loomingust ja
selle tähendusest uue, rohelise maailmavaate kujunemisel leiame Rein Veski
raamatus „Tappev mõistus. Elus- ja surnud aine, bio- ja noosfäär, inimkonna
autotroofsus Vernadskiga ja Vernadskita”. Erakordselt hinnatav ja originaalne
on selles raamatus roheliste arusaamade kujunemise kronoloogia, seejuures
aasta-aastalt ka Eestis. Juri Lotman on 1984. aastal kasutusele võtnud mõiste
semiosfäär – tähenduste virtuaalne ruum, mis osana kuulub noosfääri, mahutades endasse ka kogu meie maailmapildi lõputust ilmaruumist.
Väga kahetsusväärne on asjaolu, et eesti keelde pole veel tõlgitud Vernadski
olulisemad teosed. Nende ilmumine Ilmamaa filosoofilises seerias avardaks ja
kiirendaks oluliselt rohelise vaimsuse, mahekultuursuse laienemist ja süvenemist Eestis.
Inimese suhtumises Loodusse, eetilisse puhtusse kultuuris tõi maailmavaatelise uuenduse Albert Schweitzer (1875–1965) oma Elu ees aukartuse
filosoofiaga. Tema põhiteos „Kultuur ja eetika” (1984) on koostatud Esimese
maailmasõja ajal Aafrika ürgmetsas arstina töötades ja samas kliiniku rajamiseks orelikunstnikuna Euroopas ja Ameerikas kontserte andes, et vajalikku
kapitali koguda. Raamatu esimene osa „Kultuuri allakäik ja taasloomine” annab selge vastuse, miks asjad Euroopa kultuuris Esimese maailmasõja eel olid
nii nagu olid ja kuidas need võiksid ja peaksid olema. Põhijäreldus on:
„Me eksisime kultuurist kõrvale, sest me ei mõelnud kultuuri üle järele.//
Valgustusajastu ja ratsionalism olid püstitanud mõistuseideaalid üksikisiku
arengust tõelisele inimsusele, tema seisundist ühiskonnas, ühiskonna materiaalseist ja vaimseist ülesandeist, rahvaste suhtumisest üksteisesse ja nende
sulatamisest ülimate vaimsete sihtidega ühendatud inimkonnaks. Filosoofias
ja avalikus arvamuses olid need eetilised mõistuseideaalid hakanud väitlema
reaalsusega ja olusid ümber kujundama. Kolme või nelja põlvkonna jooksul
oli kultuurimõttelaadi ja kultuuriolude vallas sel määral edu saavutatud, et
kultuuriajastu näis olevat lõplikult kätte jõudnud ja tema edasiminek peatumatu. Kuid 19. sajandi keskpaiku hakkas see eetiliste mõistuseideaalide väitlus tegelikkusega vaibuma. Järgnevate aastakümnete jooksul jäi ta ikka enam
ja enam soiku. Võitluseta ja kärata läks kultuur erru.// Otsustav oli filosoofia
allajäämine. // Peavarjuta ja vaesena ekslevad sestsaadik maailmas ringi eetilised mõistuseideed, millele tugineb kultuur.”
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Eestis olid rahvusmõtte-maastikel suured tegijad kindlasti Harri Moora
(1900–1968) rahvuskultuuri, kodutunnetuse tasandil, Oskar Loorits (1900–
1961) eestlaste kui põlisrahva muistse vaimuelu, rahvausundi, tavade valdkonnas; ja muidugi Eduard Laaman (1888–1941) ja Jaan Tõnisson (1868–
1941) omariikluse põhjendajaina ja edendajaina, ning enamus teisi meie rahvuslikke suurvaime.
Harri Moora on rõhutanud: „Kodu on meie jaoks ilmselt lahutamatult seotud juurtega, esivanemate elupaikadega, omakeelse ja omameelse keskkonnaga, uskumuste ja traditsioonidega, ainulaadse omanäolise kultuuriga”.
Tema väljenduse järgi rahvus on kultuuriline indiviid; sotsioloogide kinnitusel – suurim sotsiaalne subjekt. Rahvuse koduks on rahvusriik, pool-looduslik ökosüsteemne inimkooslus oma loodus- ja kultuurmaastikega (Püttsepp,
Muusikus, 2018).
Rahvuslikke mõttemaastikke käsitleb mitmetahuliselt Ernest Gellner (2019)
raamatus „Rahvused ja rahvuslus” ulatusliku sissejuhatusega John Breuilly’lt
ja järelsõnaga George Schöpflin’ilt. Rahvuste kujunemisel keskendus Gellner
suur-murrangule inimajaloos, üleminekule agraarsest eel-industriaalsest ühiskonnast tööstuslikku ühiskonda, millega kaasnes mõistuse ja teaduse esiletõus. Paiksete talurahva-kogukondade agraarühiskonnas oli religioon monarhistliku eliidi käes valitsemise oluliseks vahendiks, rahvustunde kujunemiseks
samakeelsetes kogukondades ei olnud eeldusi. Linnakeskkonnas on inimestel
omavahel küll kokkupuuteid, ent mitte kestvaid suhteid. Identiteet põhineb
emakeelsel kultuuril, kus üldine kirjaoskus on möödapääsematu. Rahvuslus
ilmub ühtlustava protsessina riigiga samades piirides toimivas omakeelses
kultuuris. Piltlikult, kui oli loodud Itaalia, tekkis vajadus luua ka itaallased.
Gellner määratleb rahvuslust põhimõttena, mille kohaselt poliitilised ja rahvuslikud piirid peavad kokku langema. Rahvuslik tunne on selle järgi eelkõige
rahuldus selle põhimõtte teostumisest.
Kokkuvõte
Kaasaegses teaduslikus mõtteruumis kuulub inimene Loodusele, mitte loodus Inimesele.
Ühiskondlikud protsessid tööstusliku majandusviisi üleilmastumisel, mille
käigus eripärase loodusega omakeelses kultuuriruumis kujunesid rahvused ja
läbi suurriikluse kriiside sündisid rahvusriigid, on inimese teinud looduskaugeks läbi liigrikastumise, liiglinnastumise, liigkiirustamise, kasvatades pingeid inimese ja looduse ning inimese ja inimese vahel kaugele üle taluvuse
piiri. Vastukaaluks süveneb möödapääsmatult omailmastumine.
Meenutagem, et Norra polaaruurija ja riigimees Fridtjof Nansen (1926) on
21

elutargalt lausunud: „Mis kasu on galopeerimisest, kui ratsutatakse vale suunas!” Loodus (ei maa ega mets, õhk ega vesi) ei tohiks olla inimese, ühe liigi
(Homo sapiens) (era)omandus, mida müüa ja osta. Inimõiguseks looduses on
vaid kasutusõigus, mitte omamisõigus.
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II osa
Välis-Eesti
Kalju Lepik 100. Mälestuskonverents Koerus.
Artur Laast
Järvamaa, meie kodumaa süda, on mitme Eesti kirjanduse suurmehe sünnimaa.
Siin on ilmavalgust näinud Anton Hansen
Tammsaare, Kalju Lepik, Hando Runnel.
Sajand tagasi, 7. oktoobril 1920 sündis
Koerus poeet Kalju Lepik. Sellele aastapäevale oli pühendatud konverents Koeru
kultuurikeskuses ja monumendi avamine
3. oktoobril, millele eelnes hommikul luuletaja sünnikoha külastamine Väinjärve
teel. Seejärel koguneti Aruküla mõisaparki. Kaunis klassitsistlik mõis on juba terve
sajand koolimajaks olnud, siin õppis ka tulevane kirjanik.
Nüüd istub pargis suure kivi peal raamatut lugev poisike Kalju, põlvil avatud raamatus on tema read: Mina usun raamatusse. Usun vaba sõna sisse,
raamatusse raiumisse. Mälestusmärgi avamisel oli lipuvalves Eesti Üliõpilaste Selts Põhjala, kuhu kuulus Kalju ja kuulub ka tema tütar Aino Lepik von
Wirén. Luulepõimiku esitas Koeru Meesteluule Klubi, kõnelesid kuju looja
Elo Liiv, luuletaja Doris Kareva, Järva vallavanem Arto Saar. Pronksist Kalju
kõrvale sättisid end istuma koolipoisid Ott ja Kaarel, kes olid eeskujuks kuju
näojoonte voolimisel. Oli soe päikeseline ilm, langes kuldseid vahtralehti.
Seejärel algas Koeru kultuurimajas sisukas konverents „Kalju Lepik 100.
Isamaaline mängumees, mälu ja valguse hoidja“. Esimestena kõnelesid Järvamaa Muuseumi noor teadusjuht Ründo Mülts ja kultuuriminister Tõnis Lukas.
Luuletaja tütar, Eesti Vabariigi suursaadik Iirimaal Aino Lepik von Wirén tänas südamest koerulasi koos oma poja ja tütrega ning luges värvikaid katkendeid oma isa päevikust.
Vaatasime kaadreid filmist „Kodupinnale tulek. Kalju Lepik 70” (1990). Filmis räägib Kalju Lepiku ema oma murest poja pärast, kes võeti 16-aastaselt
Saksa sõjaväkke ja kelle saatusest ta pikki aastaid ei teadnud midagi. Luuleta23

Kalju Lepiku tütar suursaadik Aino Lepik von Wiren oma isa
mälestussamba avamisel
ja on 70-aastasena nüüd esimest korda külastamas koos abikaasa Astaga kodumaad pärast ligi pool sajandit kestnud pagulaspõlve. Lepik loeb oma luulet
kogust „Vanad viisid“ ning käib Alatskivi kalmistul Juhan Liivi haual.
Liigutav kohtumine emaga oma sünnipaigas Koerus, kus fotoalbumit vaadates meenutatakse luuletaja lapse- ja poisipõlve. Sünnikodu omaaegses vennastekoguduse palvemaja hoones on hävinud, kuid siit võrsunud mälestused
ja müstilised elamused on Lepiku sõnul avaldanud olulist mõju tema loomingule. Luuletaja külastab Koeru kalmistut ja kirikut, kus ta kirikupingil istudes räägib usust ja lapsena mällusööbinud piiblilugudest. „Järvamaa ja Koeru
on mulle olnud eriti südamelähedased sellel pikal maapao teekonnal,“ lausub
luuletaja. Sama liigutavad on kaadrid külaskäigust Koeru mõisas asuvasse
kooli, kus Lepik alustas oma kooliteed. Kaadrid kirjaniku teostest, taustaks
tema mõtteid välis-eesti kirjanduse paratamatust hääbumisest üha kahaneva
lugemishuvi tõttu.
Kirjaniku elust ja tegevusest esitas ülevaate Kalju Lepiku teoseid uurinud
kirjandusteadlane Anneli Mihkelev. Ajakirja „Looming“ peatoimetaja Janika Kronberg kõneles Lepiku proosast, tema arvates oli kirjaniku üks põhilisi omadusi kompromissitus, aga tema loomingut ilmestas sõnasäästlikkus.
Kronberg luges ette tervituse Kirjanike Liidu esimehelt Tiit Aleksejevilt. Kalju Lepiku tegevusest ajaloolise mälu säilitajana kõneles arhivaar, Eesti Muin24

Kalju Lepiku skulptuuri modellid Ott ja Kaarel
suskaitse Seltsi esimees Peep Pillak, kel õnnestus külastada omal ajal Rootsit,
kus kirjanik tutvustas talle Balti Arhiivi, mida ta juhtis aastast 1966 elu lõpuni.
Isiklike kohtumiste kirjeldusi luuletajaga jagasid kirjandusteadlane Sirje
Olesk, Koeru kultuuriloolane ja kohaliku raamatuklubi „Vaimuvalgus“ esimees Herbert Last ja filmimees Vallo Kepp. Loeti ette ka Paul-Eerik Rummo
poeetiline läkitus. Konverentsi lõpus esitasid Kalju Lepiku luulet Koeru noored ning näitleja Üllar Saaremäe.
Kalju Lepingu loominguline tee oli erakordselt pikk ja stabiilne. Tema esimene luulekogu „Nägu koduaknas“ ilmus 1946. aastal Stockholmis ja viimane
– „Priiuse sinepiiva kasvamisest“ 1999. aastal sealsamas. Sellesse ajavahemikku
– enam kui poolsajandit, mahtus 30 kogumikku luulet. Ajaliselt hõlmab see kogu
välis-eesti kirjanduse lugu selle algusest kuni lõpuni ja hääbumiseni. Kodumaal
ilmus Tartus 2002. aastal „Valguse riie ei vanu. Kogutud luuletused 1938–1999“.
Kalju Lepik oli paos loodud luule väljapaistvamaid nimesid, kes jäi alati meie kodumaad anastanud võõrvõimu vastaseks. Õigustatult tsiteeris kultuuriminister Tõnis Lukas konverentsil siinse tähtsaima punaluuluri Juhan
Smuuli sõnu tema reisikirjast „Jäine raamat“ (1959): „Eesti noorema põlve emigrantlikest luuletajaist pean ma kõige andekamaks, omapärasemaks ja
samal ajal üheks kõige Nõukogude-vaenulikumaks Kalju Lepikut. Temal on
oma käekiri, oma nägu ja oma vihkamine“.
Lepiku esimesed kogud „Nägu koduaknas“, 1946, ja „Mängumees“, 1948,
kajastavad sõja läbi teinud ja maapakku sattunud eesti inimeste traagikat ja
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lootusi. Siin on ka mälestusi ja tundeküllaseid looduspilte, nagu tsükkel „Õhtu
põldudel“ ja „Punaste pihlade all“. Silmatorkav muutus toimus tema luules
aastail 1949–1955, kui Lepik asub otsima üldinimlikke väärtusi ja loobub levinud pagulasmotiividest välis-eesti luules. Visnapuu lihtsa isamaalise lüürika
juurest jõuab ta igavikku hargnevate olemisprobleemide ringi (kogudes „Kerjused treppidel“, 1949, „Merepõhi“, 1951, ja „Muinasjutt Tiigrimaast“, 1955).
Kogu „Kivimurd“, 1958, osutub luuletaja loometeel murranguliseks, filosoofilised mõtisklused taanduvad rahvaluulele lähedaseks nii kujundite
poolest kui vormis. Järgmine kogu „Kollased nõmmed“, 1965, sisaldab nii
loodusvärsse kui satiirilisi ja iroonilisi motiive, üllatavalt palju on siin Juhan
Liivile omaseid helisid. „Marmorpagulane“, 1968, on üpris sarkastiline pagulaselu kujutamisel; samas on kriitikud täheldanud silmatorkavat arengut eesti
poeetilises tehnikas ja keeles.
Kalju Lepiku loomingu uurija Õnne Kepp nendib, et tema „isamaaline luule
toidab eestlase rahvuslikku mälu, säilitades seda poliitiliselt nii ebakindlas ja
ebaõiglases maailmas. Lepik / - - - / hoiab eestlaste identiteeti just järjekindlalt
opositsiooni kaudu. Mineviku tõstmine oleviku sisse ja tuleviku kõrvale on
kaljukindlalt Lepiku moodsa luulesõna haare.“ Uurija leiab, et 1960. aastate
kujundireform on ka meil kodumaal, P.-E. Rummo, H. Runneli, V. Luige, J.
Kaplinski, A. Alliksaare näol, innustust saanud Lepiku otsimistest ja katsetustest. „Vihjed ja varjatud tagamaad sobisid ju eriti hästi laustsensuuri all
kannatavasse Nõukogude Eestisse“ („Eesti kirjandus paguluses XX sajandil“,
2008, lk 445).
Kogud „Kadunud külad“, 1985, ja „Öötüdruk“, 1992, on variatsioonid varasemale loomingule suundumusega rahvuslikult üldinimlikule, globaalsele
tasandile. Luuletaja luigelauluks sai kogu „Pihlakamarja rist“, 1997. „See on
Lepiku kõige isiklikum ja intiimsem raamat, mis kannab aimatavat surmatunnetust. Surma teema ja tunnetus on väga intensiivsed; valdavaks on elu ja surma dialektika, koosolu. Surm esineb koos paljude religioossete motiividega,
vihjelisusega kristlikule kirjandusele. Kujundite plaan saab juurde uued metafoorid – ristisümboolika (Püha Rist, must rist, pihlakamarja rist, ristipandud
käed)“, kirjutab Õnne Kepp.
Ja uurija üldistab: „Lepiku luule on sakraalse tõotuse, lunastava palve ja
jesuiitliku needmise poeesia. Noore pagulaskonna eeslaulja ja lipukandja tõotusest „Me laulame raudset laulu. / Ihu taprit ja mõõka tao! / Me laulame
sellest, et meie / ei iial, ei iialgi kao“ (kogu „Nägu koduaknas“) ja võitlusest
on saanud ajalugu“.
Välis-Eesti Ühingut esindasid Koerus Leili Utno, Lembit Kommel ja Artur
Laast.
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Kalju Lepiku lüürikat
Lumepuu
Tasa läbi tardunud maa, kasvab lumepuu.
Okstelt valgete lindude lend liugleb.
Tiivalöökidest kumiseb külmunud maa.
Üle lumise maa valgete lindude hääl.
Klukluu, klukluu.
Kaugete kirikukellade kuminas vastu kumiseb.
*
Vihm tuleb ja kustutab jäljed liivalt.
Vihm on kustutuskumm.
Öö kustutab sõnad, laused ja tähed.
Öö on tumm.
*
Mülkaveest tõuseb hoiatus,
janupalavik janusele:
Kokkukägardatud päike
jokutab
jokkis põldude kohal.
Talv passib juba karbust
suve ja sügise
ukse taga.
Ema portree
See on mu ema portree.
Käed tööväsimusest vajunud sülle.
Ja mina kusagil tühjas ruumis
hüplev alp harakas
laia taevalaotuse all.
Prillid on kukkunud lahti löödud raamatule.
Suur Jumal hoia mu poega.
Vihm vasardab vastu aknaruutu.
Ema käte puudutuse soojus
on ikka veel mu põskedel.
Ahjus küpseb rukkileib,
õhtune söömaaeg
27

lastele ja lastelastele.
Pärast ikalduspäevade põuda
veereb ema kortsus põskedele
üksik pisar,
langeb tööst krobelistele kätele.
Tunnistage, Jumala riik on sündinud.

Tuulte teedel
Kihutavad, kihutavad hullund tuulte ratsud,
lakad, sabad vuhisevad, sõõrmeis tormi naeru.
Valjad võikalt kõlisevad, vastu taevaseina
kapjadest lööb jäisi naelu surma, karjeid, leina.
Inimene jõuetu, sa püsti käia katsud
rajal - idatuulte, läänetuulte iilest uhut.
Ümberringi kohiseb ja praksub, ulub võikalt.
Tuultest siia-sinna puhut,
kanarbikus põikad.
Tinavalge kuu, su puuslik, järel samme hiilib,
ja ta nõuab, ohvriks nõuab osa sinu verest.
Higiniiske käega haarab keegi rõivaist - karjud!
Haarajaga ühest perest need su oma varjud.
Lähed kadakate vahel vinges tuuleiilis
püsti päi, sa ehkki vindund oled mitmes leinas.
Esiisad aastasadu, meie vastsel ajal
uued, kas või veriheinast,
ehitame majad.
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Kisendad, kodumaa! II
Ükski võim
ei saa
sulgeda suud
meie maa,
meie õiguse järele.
Ka siis, kui meie hõim
selga saab surisärgi
manala õues,
kuulete kisendust kõues,
kanarbikus ja soos,
sügissajus ja rajuhoos,
õiguse järele.
Inimese teekond
Karl Ristikivi mälestusele
Kõik liha on kui rohi.
Juured kasvavad mulla sisse.
Igavesti meist keegi ei tohi
jääda elama elamisse.
Kõik elu on valge valgus.
Võib-olla veel valgem on surm?
On olemas lõpp ja algus.
On olemas sünd ja surm.
Kõik elu on ainult uni.
Me magame hommikuni.
Me magame, magame magamist
nii kaua kui kokku saame.
Ja mullast me jälle ärkame.
Ja mullaks me uuesti saame.
Kuidas saakski teisiti käia ring,
käia hommikust õhtu poole?
Me rändame Jumala poole:
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Eesti filosoof Fanny de Sivers 100
Leili Utno, Välis-Eesti Ühing
Erakordse nimega Fanny de Sivers
oli ka erakordse vaimsusega loominguline isiksus, olles nii keeleteadlane,
esseist ja etnoloog.
Fanny de Sivers (neiupõlvenimega
Isak) sündis 26. oktoobril 1920 Pärnus.
Ta õppis Pärnu Ühisgümnaasiumis ja
seejärel aastail 1938–1941 Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonnas romaani
keeli ja kunstiajalugu.
1941. a jaanuaris abiellus Fanny Isak
baltisaksa päritolu Tartu Ülikoolis diplomeeritud juristi Hans Georg von Siversiga. Tema nimeks sai Fanny de Sivers, mis viitas seostele Balti aadliga.
Väärib siiski märkimist, et Fanny de
Sivers oli täiesti eesti päritolu. Tema
juured ulatuvad vanavanemate tallu Viljandimaal.
Varsti pärast abiellumist lahkus Fanny 1941. a märtsis koos abikaasa Hans
Georg von Siversi perega baltisakslaste viimase ümberasujate grupi koosseisus Eestist Saksamaale. Eestisse jäämine tähendanuks nõukogude okupatsioonivõimude repressioone või teekonda asumisele Siberisse.
Saksamaal mobiliseeriti Fanny abikaasa Hans Georg von Sivers Saksa armee lennuväe üksusesse ja ta sattus sõjaväelasena teenima Sitsiiliasse. Kui
Saksa väed Sitsiiliast välja viidi, sattus Hans Georg von Sivers venelaste kätte
vangi. Sõja lõpul saabus teade Fanny de Siversi abikaasa surmast.
Saksamaal elades jätkas Fanny de Sivers õpinguid Breslau ja Würzburgi
ülikoolides ja Breslau Ooperi balletistuudios. Teda toetas majanduslikult ämm
Dagmar, kes armastas Fannyt nagu oma tütart. Lisaks Breslau ja Würzburgi
kõrgkoolides õppimisele lisandus veel Fanny de Siversi tudeerimine Innsbrucki Ülikoolis.
Nimetatud ülikoolides sooritas Fanny de Sivers riigieksamid ladina, prantsuse ja hispaania keelte alal ja hiljem kaitses samadel erialadel litsentsiaadi
kraadi Pariisi (1953) ja Lundi (1967) ülikoolides.
Nimetatud Euroopa tuntud ülikoolides omandatud akadeemilise hariduse ja
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teadmistega Fanny de Sivers asus 1949. a Pariisi, paljude kunstivoolude sünnilinna ja euroopalike filosoofiliste koolkondade metropoli.
Pariisis asus Fanny de Sivers tööle riigiasutustes tõlkijana, seejärel aastail
1964–1986 töötas ta keeleteadlasena Prantsusmaa riiklikus uurimiskeskuses
ja selle asutuse osakonnajuhatajana.
Fanny de Sivers avaldas arvukalt uurimisi läänemeresoome keeltest, etnolingvistikast, samuti tõlkimise ja ka lingvistika teooriate kohta.
Ta on tõlkinud eesti kirjandust prantsuse keelde ja vastupidi.
Tuntuse ja tunnustuse on Fanny de Siversile toonud eesti keeles kirjutatud
esseed, mida ta on avaldanud ajakirjades Tulimuld ja Aja Kiri. Nende kirjutiste
autor on vaieldamatult erakordne mõttetark ja filosoof.
Alates 1970-ndatest hakati Eestis avaldama Fanny de Siversi kirjutatud teoseid regulaarselt ajakirjas Keel ja kirjandus ja alates 1980-ndatest Akadeemias, Loomingus, Vikerkaares ja paljudes ajalehtedes.
Saabus aeg, mil Fanny de Sivers kutsuti Tartu Ülikooli külalisprofessoriks.
See aeg on piiritletud aastatega 1993–1995, mil tema looming on olnud laiemalt
kättesaadav ning rikastanud meie mõttemaailma ja arusaamu kuni tänapäevani.
Imetlust väärib Fanny de Siversi esseede kogumik „Mateeriasse kootud
palve:esseid” Perioodika, Tallinn (1992) ja „Jõuluaja kirjad Eesti sõpradele“
Tallinn, Maarjamaa, (2003).
Oma tõekspidamisi religioonist selgitab Fanny de Sivers teoses „Surra,
kui oled veel noor“, Vagabund, 1993.“
Fanny de Siversi elu ilmestab sügav usklikkus. Ta oli katoliiklane.
Kaasaegsele lugejale on Fanny de Siversi looming hästi kättesaadav.
Lugejale avardavad maailma Fanny de Siversi kolm koguteost, mille on
koostanud EELK Tallinna Jaani koguduse õpetaja Arne Hiob ja triloogiana
välja andnud kirjastus Gallus:
„Kogu mu elu on advendiaeg”. Kogutud teosed I, Gallus, 2018; „Inimeste
ja loomade maailm”. Kirjad Eesti sõpradele. Kogutud teosed II, Gallus, 2019;
„Vaatlusi maailmale Pariisist“. Kogutud teosed III, Gallus, 2020.
Fanny de Siversi loomingu austajaid ja lugejaid oli ja on arvukalt, sealhulgas ka nende ridade autor.
***
Fanny de Sivers suhtles keeleteadlaste ja ajakirjanikega paljudes riikides.
Eestis tuntud isikutest peaks mainima Rein Veidemanni, Valve Raudnaski, Saksamaalt dr Els Oksaart, Ungarist professor Gabor Bereczkit ja Mai
Kiisk-Bereczkit. Viimasena mainitu oli sünnijärgselt pärnakas ja õppinud samuti Pärnu Ühisgümnaasiumis, nagu Fanny de Sivers.
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Kauaaegne sõprus sidus teda Mai Kiisk-Bereczki perekonnaga alates ajast,
mil Mai Kiisk abiellus ungari keeleteadlase Gabor Bereczkiga ja asus elama
Budapesti. Vaatamata raudsele eesriidele sai Fanny oma sõpru Ungaris tihtipeale külastada.
***
Taastatud Välis-Eesti Ühingu ajakirjas „Välis-Eesti“, 1996 juuni XII aastakäik avaldas Mai Kiisk-Bereczki artikli „Tagasivaade Ungari-Eesti Seltsi
5-aastasele tegevusele“ ja oli edaspidi kirjastusele „Välis-Eesti“ üks huvitamate kirjade saatjaid Euroopast.
1997. a. kevadel sain kirja Pariisist, milles seal asuv Põhjamaade raamatukogu (Bibliotheque Nordique ) tegi mulle ettepaneku annetada selle raamatukogule soome-ugri osakonda 1996. a. ilmunud Eesti Teadlaste Kongressi
ettekannete kogumik ja samal aastal ilmunud ajakirja „Välis-Eesti“ 1996. a.
number ning ka edaspidi ilmuvad trükised.
Jagasin oma meeldivat üllatust meie kirjasaatja Mai Kiisk-Bereczkiga, kes
soovitas võtta telefoni teel ühendust pariisitari eesti soost filosoofi ja keeleteadlase Fanny de Siversiga. See telefonivestlus osutus veelgi meeldivamaks üllatuseks, sest tutvumine ja kõnelemine Fannyga oli vaimselt erakordselt kosutav.
Juba järgmises telefonikõnes Fannyle 1997. a juunis leppisime kokku, et
sama aasta septembris, kui olen saabunud Pariisi XI Rahvusvahelisele Ateroskleroosi sümpoosionile, mis toimus 5-9 oktoobril 1997 Pariisi Kongresside palees Porte Maillot väljakul. Lootsime, et nende päevade jooksul saame
koos külastada Pariisi Biblioteque’t Nordique, neile tellitud kirjanduse raamatukogule üle anda ja leida veel aega vestluseks.
Kuid sellise aja leidmine osutus raskeks ülesandeks.
Saabusin Pariisi laupäeval 4. oktoobri 1997 pärastlõunal. Majutusin mulle
ettenähtud hotelli Triumfikaare vahetus läheduses. Helistasin mulle broneeritud oivalise vaatega numbritoast Fanny de Siversile teatamaks, et olen saabunud ja meelsasti kohtuksin temaga kohe. Selgus, et see pole võimalik, sest
Fanny elas mitte Pariisis, vaid selle eeslinnas Montmorency`s, mis oli üpris
kaugel Pariisi kesklinna sellest linnajaost, kus asusin. Laupäevane linnalähedane transpordikorraldus polnud selleks sõiduks soodne.
Fanny de Siversil oli hästi läbimõeldud ettepanek meie kohtumise kohta
olemas.
See osutus päevaseks ajaks, just sel päeval, mil toimusid minu uurimivaldkonna ettekanded posterite vormis, sh ka minu posteri esitlus.
Tekkis olukord, mil tähtede seis polnud teadust soosiv. Minu pakutud järgmise päeva st pühapäeva õhtupoolik polnud Fanny meelest vastuvõetav, sest
sel ajal oli raamatukogu suletud.
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Olin raske valiku ees: Sümpoosioni programmis oli kavas posterite esitlus
teemal „Ateroskleroosi preventatsioon ja oksüdatiivne stress”. Sellelt sessioonilt enne ettenähtud aja lõppu lahkumine tähendas mulle palju ahtamat
võimalust oma eriala kolleegidega suhtemiseks, kui oleksin soovinud.
Teatavasti on regulaarsed erialased teadusfoorumid see aeg ja koht, kus on
võimalus tutvuda oma ala teadusuudistega, oluliste uuringute perspektiivsete
suundade probleemide ja nende lahendamise meetoditega otse autoritega
suheldes. Sellepärast on osalemine kogu ettenähtud teaduslikus programmis
tähtis ja oodatud sündmus ning oluline etapp teaduslikus uurimistöös.
Kongressidel osalemist lootsin suure tõenäosusega veel kogeda, kuid Fanny de Siversiga kohtumine võis olla ainukordne võimalus.
Nõustusin Fanny ettepanekuga. Varakult jõudsin Pariisi Kongresside palee
posterite esituse suurde saali ja seal mulle ettenähtud raamil oma ettekande
teksti, selle tabelid ja joonised üles seada, jagada reprinte esimestele küsijatele ja neile selgitusi anda, kui tuli lahkuda. Kahjuks kolleegide esitatud
materjalide tutvumise ringkäiguks aega nappis. Ruttasin kohtumisele.
Kohtusime Fanny de Siversiga, nagu olime kokku leppinud, Bibliotheque
Nordique peasissepääsu esisel platsil, tutvusime paari meeleolukat epiteeti
kasutades ja suundusime ametlikule raamatute annetamise protseduurile. Tellitud raamatute vastuvõtt ja vormistamine toimus eeskujulikult kiiresti. Mulle
kingiti ajutine lugejakaart, mille kasutamiseks, kahjuks, aega ei jätkunud.
Raamatukogust lahkudes tegi Fanny mulle ettepaneku külastada lähedalasuvat kohvikut, et vestelda ja tass kohvi juua. Fanny valis laua suure akna all.
Meie vestlus Fannyga kulges mööda huvitavaid radu.
Kõnelesime sellest, milliseid valikuid olime oma nooruses teinud, mida
ihaldanud, mida kaotanud ja kas saavutatu on meid teinud õnnelikeks.
Selgus , et meie elulugudes on palju ühist. Olime hea hariduse saanud eestikeelses koolis, pidanud taluma sõda ja Eesti okupeerimisest põhjustatud vintsutusi, õppinud väljaspool Eestit asuvates kõrgkoolides, kahekümneaastastena abiellunud, valinud professionaalseks tegevuseks teadusliku uurimistöö,
kaitsnud edukalt teaduskraade oma erialal. Kuid meie mõlemad olime varakult
kaotanud oma armastatud abikaasad, Fanny pärast 5 aastast, mina pärast
20-aastast abielu. Parasjagu olime lesed, kuid leinaajast olime ammuilma üle
saanud ja vaatasime optimistlikult tulevikku - Fanny sellises ihaldusväärses
paigas, nagu maailma metropol Pariis, mina seevastu Tallinnas, kuhu olin
igatsenud ja tagasi jõudnud 3 aastat tagasi. Olime õnnelikud ! Need olid head
laused, sest saime südamest naerda. Fanny naeratus oli särav ja võluv!
Erinevus meie vahel oli siiski olemas, ja seda religioosel pinnal. Olime mõlemad kristlased, mina luteriusku, kuid Fanny oli aktiivne katoliiklane, kes aval33

das religioonide alaseid esseid ja arvamusi. Huvitav oli teada saad, et alles
Prantsusmaal elades selgusid Fanny de Siversile kõige olulisemad metafüüsilised tõed, millest üks on, et „usk laiendab silmaringi, mitte ei kitsenda”.
Sain aru, et Fanny meel otsis sidet Loojaga ja ta suutis sellest rõõmu tunda.
Sain meie vestlusest aimu, kui abivalmis ja heatahtlik inimene oli Fanny de
Sivers.
Meenutan veel,, et meie vestlust Fannyga segas üks kohviku akna taga olev
kummaline olend, kes läbi aknaklaasi püüdis meie tähelepanu võita. Terasemalt vaadates nägime suurekasvulist mehe kehaehitusega, ohtralt meigitud
valges lendlevas lühikeses balletiseelikus siivutuid liigutusi tegevat tantsijat.
Jahmusin - pilt oli võigas! Küsisin, et kas läheduses asub mingi tsirkus, kuhu
seesugune esinema läheb.
Minu kaaslane imestas, et ma polnud varem midagi säherdust näinud ja selgitas, et Pariisis kohtab nn transvestiite aeg-ajalt. Need isendid janunevad
tähelepanu järele ja naudivad, kui saavad kedagi ehmatada. Sellist selgitust
kuuldes käis peast läbi mõte, et minu idaeurooplase naiivsus sai ränga hoobi!
Küsisin, et miks seesuguseid ei hospitaliseerita. Arvan mäletavat vastust, et
kuni nad ei tee kellelegi viga, ei saa demokraatlikus riigis neid vägisi arstimisele toimetada.
Kuid nüüd, 23 aastat hiljem, jahmusin taas, kui sain teada, et mõned Eestis poliitikuks hakanud sotsiaalselt agarad tegelased kasutavad selliste eriliste
vähemuste kaitsmise retoorikat endale valijate häälte sissekasseerimiseks.
Meie vestlus jätkus veel Pariisi Eesti Seltsi teemadel, mille vastu huvi tundsin .
Sain teada, et minu ja Austraaliast samale sümpoosionile kohale sõitnud
Eesti aukonsuli dr. med. Malle Tohveri võimaliku visiidi puhul teeb Fanny
Pariisi Eesti seltsi filosoofilise sisuga ettekande, mille lõppedes kaetaks kohvilaud ja saame taas vestelda. See üritus pakkus huvi, sest Malle Tohver oli
ju Välis-Eesti Ühingu üks kandvamaid liikmeid Austraalias. Kahjuks, selle
toiumise aeg langes päevale, mil toimus sümpoosioni ettekannte kokkuvõtete
tegemine ja minu kohalolek Kongresside Palees oli obligatoorne. Nii ma arvasin ja teatasin kahetsusega, et seltsi külastusest ma ei saa osa võtta. Mul oli
südamest kahju, et ei saanud kuulata Fanny de Siversi filosoofilist ettekannet
religioonide teemal.
Sel ajal, 1990-ndatel , oli veel paljudel Eesti teadlastel ülimalt kohusetundlik suhtumine, et teaduskongressile lähetatu peab istuma varavalgest õhtuni
kongressi loengutel ja sümpoosionitel, et koju saabudes üksikasjalikult kolleegidele või juhendajale teada anda, mis on uut ja perspektiivset teadusuurimuste suunanäitajatel.
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Minu tööandaja akadeemik Endel Lippmaa tavatses ka küsida, et kas meie
KBFI ikka on teiste tipptaseme teaduskeskustega võrreldes heal tasemel?
Vastus sai olla ainult üks!
***
Olen tänulik, et tutvusin 1997. a. sügisel Pariisis imelise teadlase ja filosoofi Fanny de Siversiga.
Pariisist naasnuna, asusin lugema Fanny de Siversi koguteost „ Materiasse
kootud palve:esseid”, 1992, kirjastuse Perioodika väljaanne . Seda raamatut
lugedes imetlesin autori väga täpset väljendusoskust, mõtte selgust ja värskust.
Kui 2003. a. andis kirjastus Maarjamaa välja Fanny de Siversi „ Jõuluaja
kirjad Eesti sõpradele” sain seda laenutada raamatukogust .
Peatselt saabuval advendiajal soovitan seda raamatut lugeda, sest paljud
meist võiksid olla Fanny de Siversi loomingu austajad ja sõbrad.
***
Fanny de Sivers lahkus siitilmast 22. juunil 2011. a. Pariisis.
Tema põrm on maetud Tallinna Metsakalmistule.
26.oktoobril 2020. a. möödus 100 aastat Fanny de Siversi sünnist.
Austajad ja mõttekaaslased püstitasid tema kalmule mälestussamba.

Foto Fanny de Siversi matmispaigast Tallinna Metsakalmistul tema
100. sünniaastapäeval 26.oktoobril 2020, kui pühitseti uus hauakivi
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Eesti sillad.
Urve Randmaa, sotsiaalteaduste magister, Välis-Eesti Ühing
Eestlaskond kui perekond.
Perekond on kui katusega varjatud südamed, mis sümboliseerib elu ja armastust kodus, kus leitakse soojust ja hoolivust, ühtekuuluvust ja tunnustust.
Perekond, see on armastus. Inimesed, kes elavad tõeliste perekondadena
harmoonias ja üksmeeles, on eeskujuks. Vähem edukaidki ei jäeta teekonnal
maha. Eestlaskond on sarnale perekonnale, kus ollakse omadega.
Eesti keele kodu on Eestis.
Eesti keele kodu on Eestis ja eesti koolis. Siin kõneldakse ilusat eesti keelt.
Keelehoole on meie pühendunud keele- ja kirjanduseõpetajate ning õppejõudude õlgadel. Kodudest saadakse kaasa kena aluskeel. Keeleoskus antakse
edasi tulevastele põlvedele.
Jõudumööda toetatakse riiklikult eesti koole võõrsil, et eesti päritolu noored ei kaotaks oma emakeeleoskust ja juuri. Korraldatakse kokkusaamisi ja
ühisüritusi. Pealt kolmandat põlve võõrsile jäänuile siiski kaob üldiselt hea
keeletunnetus ja sageli ka keeleoskus sootuks. Alati on erandeid!
Maa ja taeva vahel.
Igatsusest kirjutatakse palju, luuakse laule, tehakse filme ja maalitakse maale: Kodumaaigatsusest, armastatust, vanemate igatsusest ‒ kaugel elavatest
lastest ja vastupidi. Enim on erinevatel põhjustel kirjutatud võõrsile läinute
igatsuslugusid, vähem jääjatest. Mõnikord aga jäädakse omadele võõraks ja
ka võõrastele võõraks ja siis ollaksegi nii nagu maa ja taeva vahel.
Igatsus oli, on ja jääb.
Kõigi eestlaste elud.
Eestist on mindud maailma avastama, seiklema, haridust omandama, karjääritakistuste tõttu, tööle, kogemusi omandama, et siis võimekamana Eestisse
tagasi tulla. Armastust otsima ja leidma, peret looma.
Vabatahtlikult ja kahjuks ka sunnitult ja vägivaldselt. Mindi hirmust terrori
eest, viidi vägivaldselt, hirmust tagajärgede eest koostööst erinevate võõraste
võimudega ja veresüüst.
Jääjaid on olnud aga rohkem Kõnelda tuleb lugupidavalt ka nende põlvede
eest, kes seda ise enam teha ei suuda ega ei saa. Olude kiuste elati omal maal
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igapäevast töökat elu, hoiti ja säilitati eestikeelsed koolid ja ülikoolid.
Lapsepõlvgi oli ilus, oldi noored, omandati hea haridus, armuti, saadi lapsed,
kasvatati need haritud ja tublideks inimesteks. Hoiti ja hoitakse alles metsad,
maad, ja põllud, kodud, kuhu Eestisse tulijatelgi oli ja on naasta. Haritud, andekad, töökad eesti peredest sirgunud noored viivad edasi tänapäeva Eestit.
Kõik ei olnud okupatsiooniaegadel kommunistid ja muud kaasajooksikud,
karjeristid ja koputajad, vabamüürlased, spioonid, küüditajad ja muidu saamamehed.
Valikute eest vastutab alati üksikisik, hinged kaalutakse nii või teisiti kuskil
mujal. Aeg-ajalt satuvad Eestisse lõhenenud hinged, uue aja kangelased, kes
ise ka täpselt ei tea, kuhu nad kuuluvad ja kes nad on ja kust nad tulevad. Määritakse avalikus ruumis eestlastele peale mingit seletamatut häbitunnet ja kirjeldatakse Eestit inetute sõnadega. Eestlaste suuremeelsus lubab selliseidki
inimesigi mõista. Teele saadetakse ja koju oodatakse aga oma maa väärikaid
tütreid ja poegi.
Eesti meel.
Eesti eelseisvaid ülesandeid keskse küsimusena on meie mitmekihilise ühiskonna ja eestlaskonna järkjärguline koondumine ühiste arusaamade ja koosmeele alusel. Rahvuse ja riigi põhiline eetos ehk see, mille nimel riik ning
ühiskond koos on, mille poole püüeldakse, milleni tahetakse jõuda. Eestlaskonna ühtehoidmise ja -toomise sisulooja Tõnu Lausmaa on kirjutanud, et
eesmärgiks saab olema ühendada vaimselt eestlasi sõltumata nende usutunnistust, poliitilistest vaadetest või asukohast meie planeedil [käsikiri].
Tublid eesti inimesed.
Eestlasi iseloomustab sitkus, püüdlus haridusele, tahe, eesmärgipärasus,
töökus ja andekus. Oleme jätkuvalt raamatuid armastav ja lugeja rahvas. Armastame oma perekonda, kodu ja kodumaad. Oleme tänulikud oma vanematele, kes meile õigeid eluväärtusi kaasa annavad.
Süvavestlused tänaste eesti noortega kinnitavad eeltoodut. Noored kõnelevad oma kodumaast hästi, hindavad siinset eluolu, puhast looduskeskkonda,
hariduse omandamise, karjääritegemise ja sportimise võimalusi, hoolitakse
sõpradest nii kodus kui kaugel. Esindatakse edukalt oma maad ja rahvast, püütakse olla ise head vanemad.
Jah, noored soovivad ja suudavad teha asju omamoodi ja kaasaegselt, katsetada, olla leidlikud ning selleks on neil anded ning eeldused. Tihti tegeletakse vabatahtliku tööga, heategevusega, ollakse lahked .
Olla hea inimene, see on elukutse.
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SIHID ON SEATUD
Intervjuu rahvastikuministriga
Sissejuhatuses pean vajalikuks lugejale
meelde tuletada, et aastatel 1999‒2009
olid rahvastikuministrid EV Valitsuses
olemas, seejärel prooviti kümme aastat
(2009‒2019) ilma nendeta toime tulla, kuni
lõpuks jõuti tõdemuseni, et tegemist on
riiklikult elutähtsa valdkonnaga ning alates
29.04.2019 on Eestil jälle oma rahvastikuminister ‒ Riina Solman, Isamaa Erakond.
Küsib: Anne Taklaja, VEÜ liige
Vastab: Riina Solman, Eesti Vabariigi
rahvastikuminister
Esimene otsus rahvastikuministrina?
Esimene otsus oli väärtuspõhine - palusin taastada lapse esimese dokumendi
taotlemise ankeedis lahtrid „ema“ ja „isa“, mis olid eelmistel aastatel sealt
kadunud, täpsemalt asendatud sõnaga „vanem“. Arvan, et põlvnemise kaotamine sellisel kujul ei ole päris õige suund, „ema“ ja „isa“ on nii põhjapanevad
sõnad. Kõige vastutusrikkamaks otsuseks oli rahvastiku- ja perepoliitikas pädeva ja töövõimelise meeskonna komplekteerimine ministeeriumis. Sellega
oleme tänaseks kenasti hakkama saanud ja töö käib täie hooga.
Kümme aastat vaheaega on tõesti pikk periood – sisuliselt tuli ju alustada nullist? Palun võimalusel iseloomustada lähimineviku rahvastikumuutusi, et aru saada, millised muudatused ja suundumused Eesti rahvastikus on toimunud/toimumas?
Eestis rahvaarv praegu kasvab, kuid seda ulatusliku sisserände tõttu. Rahvastiku loomulik iive on viimastel aastatel olnud negatiivne, ligi poolteist tuhat inimest, kuigi konkreetselt eestlaste loomulik iive on viimased kaks aastat
olnud ajutiselt positiivne (+348 inimest). Negatiivset trendi põhjustavad ennekõike Eestis elavad muust rahvusest inimesed, kes on keskmisest vanemad,
mille tõttu on surmasid nende hulgas enam, kui sünde. Samas ei ole väljaränne
kuhugi kadunud – eelmisel aastal lahkus Eestist umbes 6500 inimest, valdavalt Soome, Saksamaale ja Suurbritanniasse.
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Statistikaameti 2019. aastal koostatud rahvastikuprognoosi põhistsenaariumi järgi väheneb 2080. aastaks Eesti rahvaarv negatiivse loomuliku iibe tõttu
145 000 inimese võrra. Seniste suundumuste jätkumise korral kahaneks rahvaarv ka edaspidi, seades ohtu nii Eesti riigi kui ka eesti rahvuse, keele ja kultuuri kestmise läbi aegade. Lisaks on sisserände suurenemise tõttu viimastel
aastatel eesti emakeelega inimeste osatähtsus rahvastikus kahanemisele pööranud. Negatiivsete trendide kõrvaldamiseks oleme koostamas laiaulatuslikku
mitut valdkonda hõlmavat plaani – rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava.
Praegust küllaltki kirjut ühiskonda on vaja siduda ühiste väärtuste ja identiteedi
ümber, et isamaalised hoiakud ning eesti kultuur ja keel oleks osa meist kõigist.
Kavandamisel on ambitsioonika, ent kaunilt kõlava nimetusega programm „Üleilmne eestlus“ perioodiks 2021‒2030. Mis on selle programmi
peamine eesmärk?
Üleilmse eestluse vallas oli suur samm üleilmse eestluse valitsuskomisjoni
moodustamine. Samuti endale selge tervikpildi loomine, uute kontaktide
leidmine. Meeldiv on tõdeda, et väliseesti kogukond on rõõmustanud enim nii
koostööhuvi kui ka patriotismiga, mis on suur - nii loodame lähiaastatel palju
vajalikku ja põnevat ära teha.
Programmi koostav Ülemaailmse eestluse koostöökomisjon on hoolimata koroonast põhjustatud kriisiolukorrast ja sellest tulenenud töökorralduse
muudatustest hoolsalt oma tööd teinud, seega programm valmib aasta lõpuks,
nagu lubatud. Töö on toimunud kaheksas valdkondlikus töörühmas, teksti
ühtlustab ja toimetab programmi juhtrühm. Töörühmadesse kuuluvad liikmed
ministeeriumitest ja nende allasutustest ning aktiivsed liikmed rahvuskaaslaste kogukondadest. Tunnustan meie aktiivseid rahvuskaaslasi üleilmselt,
kes selle programmi valmimisse kaasa aitavad. Eestit toetavad ja väärtustavad
inimesed aitavad kujundada Eesti positiivset kuvandit maailmas, tutvustada
kultuuri, edendada majandust ning rahvusvahelisi suhteid. Seda kõike täpsustab ka koostatav programm.
Kas ja milliseid teisi rahvastikuga seotud projekte, uurimusi vms on
kavandamisel, teoksil? Kas vastab tõele, et tagasipöördumine Eestisse on
hoogustunud?
Nii see on, välismaal elavaid Eesti juurtega inimesi on hinnanguliselt kuni
200 000, kes moodustavad ligikaudu 15% kõikidest eestlastest. Viimastel
aastatel on märgatavalt kasvanud Eestisse naasjate arv. Tagasi pöördujad, kes
tulevad sageli koos laste ja perega, aitavad kaasa Eesti rahvastiku arengule
ja kestmisele. Sidemed rahvuskaaslaste kogukondadega üle maailma on olu39

lised, omalt poolt teeme kõik, et eesti keel ja kultuur jõuaksid võimalikult
paljude rahvuskaaslaste ja Eesti sõpradeni.
Praegused rändemallid maailmas erinevad eelmise sajandi omadest oluliselt. Suurenenud on lühiajaline väljaränne, samuti on järjest rohkem levimas
kaugtöö, seda ka üle riigipiiride. Üritame üleilmse eestluse arendamisel ajaga
kaasas käia, selleks oleme loonud näiteks diginomaadi viisa ja e-residentsuse.
Väliseestlastega seoses tahaksin välja tuua eelmisel kuul käivitunud projekti
väliskogukondade põhjalikuks uurimiseks. Kasutame sealt saadud infot tõhusamaks rahvuskaaslastele suunatud poliitika kujundamiseks ning ka Üleilmse
eestluse programmi tegevuste suunamiseks, et senisest paremini kaasata ja
väärtustada eestlasi välismaal. Euroopa kontekstis on meil märkimisväärselt
suur väljarännanud rahvastiku osakaal lisaks Nõukogude sisserändajate suurele hulgale, kellest paljud ei ole Eestis siiani kohanenud. Praegu ületab tagasiränne väljarännet. Eesti elujõulisuse tagab aga kestlik rahvastik, sidus ühiskond ja eestlaste kokkuhoidmine kõikjal maailmas. Nii saame olla suuremad
ja nii kõlab meie hääl kaugemale. See on suur väärtus, et rahvuskaaslaste näol
on Eestil asukohamaades olemas meie hea tahte saadikud. Just kõigest sellest vajame ülevaadet: väliseesti kogukondade taustast ning diasporaaliikmete
ootustest ja vajadustest väliseesti kogukondadele suunatud riiklike teenuste
kujundamisel. Plaanis on ka diasporaaliikmete võimalike tagasipöördumise
kavatsuste ning vajaduste tuvastamine tagasipöördumist toetavate teenuste
parema rakendamise või väljatöötamise jaoks. Uuringu üheks oluliseks osaks
on küsitlus, mis algab 2021. aasta alguses, hõlmates nii Eesti kodanikke kui
ka neid, kes rahvuskultuurilise identiteedi alusel määratlevad end eestlasena.
Uuring valmib aasta pärast.
Ühisprojektid ja koostöö - nii Eesti sisene kui ka rahvusvaheline?
Sel aastal käivitus väliseesti ajalehtedele suunatud toetusprogramm, mis
on küll veel pilootprojekti seisuses. Siit saavad rahastust taotleda meie rahvuskaaslastele suunatud väljaanded - iganädalased ja harvemini ilmuvad, paberkandjal ning veebiformaadis ilmuvad väljaanded, eesti keelt või kultuuri
edendavad väljaanded, sh ingliskeelsed väljaanded. Eesmärgiks on toetada
väliseesti ajalehetoimetusi rahvuskaaslaste kogukondades uudiste ja informatsiooni vahendamisel, Eestiga ühtekuuluvustunde tugevdamisel ning eesti
keele ja kultuuri hoidmisel ja arendamisel. Loodan, et selline toetusvorm saab
Üleilmse eestluse programmi üheks iga-aastaseks tegevuseks.
Meie noorte aktiivsus kontaktide säilitamisel ja omavahelise võrgustiku arendamisel teeb rõõmu. Sel aastal toimusid noorte nn virtuaalpäevad, millest võttis
osa noori 28st erinevast riigist. Moodustatud on ka noorte esindusorganisatsioon.
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Rahvastikuministri mured ja rõõmud…?
Kõige suuremad rõõmud ja mured seostuvad ikka konkreetsete perede murede ja rõõmudega ning laste säravate silmadega. Meele teeb rõõmsaks see,
kui õnnestub midagi lastega perede heaks ära teha. Näiteks lahendasime hiljuti nende perede, kes ei jõudnud saada järgmist last 2,5 aasta jooksul pärast esimese lapse sündi ja kelle uus vanemahüvitis selle tulemusena oluliselt
vähenes, probleemid. Nüüd on võimalik saada sama suurt vanemahüvitist
ka siis, kui lapsed sünnivad kolmeaastase vahega ja see toetus on enamasti piisav. Selliseid muresid, kus inimesed jäävad erinevate süsteemide hammasrataste vahele, püüame ka jõudumööda lahendada. Töös on enneaegsete
laste emade tõhusam toetamine, samuti komplitseeritud rasedusega seotud
lahenduste väljatöötamine. Lapsele turvatunde loomine on valdkond, kus
riik saab jõudumööda peresid aidata nii nõustamise kui ka toetuste kaudu.
Toetame üle-eestilist lastega perede teenuskeskuste võrgustiku loomist ehk nn
„perepesade“ süsteemi, kus tuge ja abi saadakse erinevate pereprobleemide
lahendamisel – vanemate nõustamise ajal on lapsed turvaliselt mängunurgas
hoitud ja nendega tegeletakse.
Praegune kriis on tekitanud paljudes peredes muret ja pingeid, perede
majandusliku turvatunde kadumisega võib peagi väheneda ka laste sündide
arv. Sündide arv on niigi mõnevõrra vähenemas, sest 90-ndate aastate väikesearvulised põlvkonnad moodustavad üha suurema osa noortest peredest.
Seda olulisem on vähendada koroonakriisist tingitud ebakindluse täiendavat
negatiivset mõju laste sündimisele. Rahva järelkasvu tagamiseks on oluline,
et noored pered taas laste saamise osas ümber ei mõtleks. Seetõttu esitan novembri lõpus valitsusele perehüvitiste seaduse muudatused, mis aitavad koroonakriisis töötuks jäänud lapsevanemal säilitada korralik vanemahüvitis.
Loodan, et ükski laps ei jää vanemate ajutise töökoha kaotuse tõttu sündimata
ning perede otsused ei saa olema nii drastilised, kui eelmise kriisi ajal.
Sel aastal saame esmakordselt välja anda Aino Järvesoo nimelist auhinda.
Aino Järvesoo oli väliseestlasena pikki aastaid eestlaste kestlikkuse teema üks
eestvedajaid ning panustas palju sellesse ka ise. Selle auhinnaga tunnustame neid, kes oma elutööga on pikaajaliselt ja silmapaistvalt panustanud Eesti
rahva edasikestmisse ja arengusse nii otseselt kui ka meediatöös, sealhulgas
eestluse kestmisesse ja arengusse välismaal. Professor Järvesoo lähtus oma tegevuses kahest suurest mõttest - suurendada sündimust ning et juba sündinud
lapsed kasvaksid haritud inimesteks. Nendest põhimõtetest lähtume rahvastikupoliitika kujundamisel tänagi.
Aitäh sisukate vastuste eest ning et õnne ja rõõmu oleks rohkem!
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Üleilmne eestlus

WƌŽŐƌĂŵŵŝŶŝŵĞƚƵƐ
dƵůĞŵƵƐǀĂůĚŬŽŶĚ
sĂůĚŬŽŶŶĂĂƌĞŶŐƵŬĂǀĂ
WƌŽŐƌĂŵŵŝƉĞƌŝŽŽĚ
dƵůĞŵƵƐǀĂůĚŬŽŶŶĂũĂ
üleilmse eestluse
programmi eesmärk

WĞĂǀĂƐƚƵƚĂũĂ

WƌŽŐƌĂŵŵŝƚĞŐĞǀƵƐƚĞ
ƚĞŽƐƚĂũĂĚũĂƉĂƌƚŶĞƌŝĚ͕
kes aitavad eesmärkide
ƐĂĂǀƵƚĂŵŝƐĞůĞŬĂĂƐĂ

Programmi lühikokkuvõte

ƌahvastik ja sidus ühiskond
ƌahvastik ja sidus ühiskonĚϮϬϮϭ–ϮϬϯϬ
ϮϬϮϭ–ϮϬϮϰ
Väljaspool Eestit ĂƐƵǀ ĞĞƐƚůĂƐŬŽŶĚ ŬĂŶŶĂď ĞƐƚŝ ŝĚĞŶƚŝƚĞĞƚŝ͕ ŶĞŝů ŽŶ
võimalused osaleda Eesti ühiskonnaͲ ũĂ ŬƵůƚƵƵƌŝĞůƵƐ ŶŝŶŐ ŶĞŶĚĞ
tagasipöördumine on oodatud ja vajalikul määral toetatud. Eestit
ƚŽĞtavad ja väärtustavad inimesed aitavad kujundada Eestŝ ƉŽƐŝƚŝŝǀƐĞƚ
ŬƵǀĂŶĚŝƚ ŵĂĂŝůŵĂƐ͕ ƚƵƚǀƵƐƚĂĚĂ ŬƵůƚƵƵƌŝ͕ ĞĚĞŶĚĂĚĂ ŵĂũĂŶĚƵƐƚ ŶŝŶŐ
ƌĂŚǀƵƐǀĂŚĞůŝƐŝƐƵŚƚĞŝĚ͘
^ŝƐĞŵŝŶŝƐƚĞĞƌŝƵŵ
ǀĂůŝŬ ƐĞŬƚŽƌ͗ <ƵůƚƵƵƌŝŵŝŶŝƐƚĞĞƌŝƵŵ, Välisministeerium͕ ,ĂƌŝĚƵƐͲ ũĂ
dĞĂĚƵƐŵŝŶŝƐƚĞĞƌŝƵŵ͕ DĂũĂŶĚƵƐͲ ũĂ <ŽŵŵƵŶŝŬĂƚƐŝŽŽŶŝŵŝŶŝƐƚĞĞƌŝƵŵ͕
^ŽƚƐŝĂĂůŵŝŶŝƐƚĞĞƌŝƵŵ͕ Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ;tŽƌŬ ŝŶ
ƐƚŽŶŝĂͿ͕ ZĂŚǀƵƐĂƌŚŝŝǀ͕<ŝƌũĂŶĚƵƐŵƵƵƐĞƵŵ͕ĞƐƚŝZĂŚǀĂDƵƵƐĞƵŵ͕ĞƐƚŝ
välisesindused, Eesti Töötukassa, PolitseiͲ ũĂ WŝŝƌŝǀĂůǀĞĂŵĞƚ͕ ZŝŝŐŝ
Infosüsteemi Amet
<ŽůŵĂƐƐĞŬƚŽƌ͗/ŶƚĞŐƌĂƚƐŝŽŽŶŝ^ŝŚƚĂƐƵƚƵƐ͕Kodanikuühiskonna Sihtkapital,
ĞƐƚŝ /ŶƐƚŝƚƵƵƚ͕ Eesti Kultuuriseltside Ühendus, Eesti Kirikute Nõukogu,
ĞƐƚŝ ǀĂŶŐĞĞůŶĞ >ƵƚĞƌůŝŬ <ŝƌŝŬ͕ ĞƐƚŝ >ŝŶŶĂĚĞ ũĂ sĂůĚĂĚĞ >ŝŝƚ͕ ĞƐƚŝ
Kooriühing, ĞƐƚŝZĂŚǀĂƚĂŶƚƐƵũĂZĂŚǀĂŵƵƵƐŝŬĂ^ĞůƚƐ
Üleilmse eestluse programmiga aidatakse kaasa võõrsil asuva
ĞĞƐƚůĂƐŬŽŶŶĂ Eesti identiteedi säilitamisĞůĞũĂ ühisteŚƵǀŝĚĞŬĂŝƚƐŵŝƐĞůĞ͘
ZĂŚǀuskaaslasi kaasatakse Eesti ühiskonna, majandusͲũĂŬƵůƚƵƵƌŝĞůůƵŶŝŶŐ
soodustatakse ja toetatakse nende võimalikku tagasipöördumist ŶŝŶŐ
ĞƐƚŝĞůƵŐĂ;ƚĂĂƐͿŬŽŚĂŶĞŵŝƐƚ͘<ĞƐŬƐĞůŬŽŚĂůŽŶnooremate põlvkondade
ŬĂĂƐĂŵŝŶĞ ŶŝŶŐ ŶĞŶĚĞŐĂ ƐŝĚĞŵĞƚĞ ƚƵŐĞǀĚĂŵŝŶĞ͘ >ŝƐĂŬƐ ůƵƵĂŬƐĞ
võimalusi, et kaasata Eestit toetavaid ja väärtustavaid inimesi ning
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚƐŝŽŽŶĞ ĞƐƚŝ ƉŽƐŝƚŝŝǀƐĞ ŬƵǀĂŶĚŝ ƐƵƵƌĞŶĚĂŵŝƐĞů͕ ĞĞƐƚŝ ŬƵůƚƵƵƌŝ
ŚŽŝĚŵŝƐĞů ũĂ ĂƌĞŶĚĂŵŝƐĞů͕ ŵĂũĂŶĚƵƐĞ ŶŝŶŐ ƌĂŚǀƵƐǀĂŚĞůŝƐƚĞ ƐƵŚĞƚĞ
ĞĚĞŶĚĂŵŝƐĞů͘
Programmi eesmärgi täitmiseks on kavandatudkolm järgmistŵĞĞĚĞƚ͗
Võõrsil asuva
ĞĞƐƚůĂƐŬŽŶŶĂũĂĞƐƚŝ
sõprade kaasamine
ühiskonnaĞůůƵũĂ
ĂƌĞŶŐƵƐƐĞ, koostöö
ĞĚĞŶĚĂŵŝŶĞŶŝŶŐ
ŬǀĂůŝƚĞĞƚƐĞƚĞ
ƚĞĞŶƵƐƚĞƚĂŐĂŵŝŶĞ


ĞƐƚŝŝĚĞŶƚŝƚĞĞĚŝ
ĞĚĞŶĚĂŵŝŶĞũĂ
säilitamine võõrsil



1

42

ĞƐƚŝƐƐĞ
tagasipöördumiseŶŝŶŐ
ĞƐƚŝĞůƵŐĂ
;ƚĂĂƐͿŬŽŚĂŶĞŵŝƐĞ
ƚŽĞƚĂŵŝŶĞ

Demograafiline kirjutis
samasooliste abielu teemal
Seoses sooviga avardada selle ajakirja alguses avaldatud Toomas Varraku artiklis „Eesti põhiseaduses ja poliitika“ II käsitletud teemat, esitame
alljärgnevalt rahvusvahelises teaduskirjanduses ilmunud demograafilise uuringu lühikokkuvõtte.
Rootsi teadlased Martin Kolk ja Gunnar Andersson on ajakirjas Demography 2020, 57: 147 -169 publitseerinud uurimuse „Two decades of same-Sex Marriage in Sweden: A Demographic Account of Developments
in Marriage, Childbearing, and Divorce“.
Uurimistöö lühikokkuvõte:
Sissejuhatuseks meenutagem, et alates 1980-ndatest Põhjamaades, eelkõige Rootsis, hakkasid ilmnema uued demograafilised trendid, sh samasooliste
kooselu kui uus perevorm. Samasooliste abielu on Rootsis eksisteerinud üle
kahe aastakümne.
Antud demograafilise uuringu autorite eesmärk oli välja selgitada, kuidas
on Rootsi ametlik perepoliitika mõjutanud samasooliste abielude sõlmimise
arvu, homoabielude lahutuste sagedust ja samasooliste paaride lapsevanemateks saamise võimalusi. Teise eesmärgina võib mainida reformide mõju,
mille eesmärk oli suurendada samasooliste paaride juurdepääsu ametlikult
tunnustatud vanemlusele, hindamine.
Püstitatud eesmärkide saavutamiseks kogusid autorid andmeid ja analüüsisid 3-e tüüpi abielude ametlikku statistikat: samasooliste meeste abielude, samasooliste naiste abielude ja võrdlusena heteroabielude kohta aastail
1995-2012. See periood hõlmab ka samasooliste abielude ametlikku tunnustamist Rootsis.
Rahvaarvu osas hõlmas uuring andmeid Rootsis sündinud vanuses alla 50
aastase 2 142 905 mehe ja 1 893 518 naise kohta, kellest 4 230 naist ja 2 444
meest sõlmisid homoabielu. Ligikaudu 10% uurigus vaadeldud samasoolisse
abiellu astujaist olid varem olnud abielus vastassugupoole partneriga.
Tulemustest nähtub, et uuringu perioodil aastail 1996 – 2012 meeste samasooliste abielude sõlmimise arv suurenes 0 ,0056 %-lt 0,0106 -ni aastas, st
kahekordistus. Naiste samasooliste abielude sõlmimise arv samal ajaperioodil kasvas kiiremini, mis oli 0,0072%-lt 0,0426-vi ja mis väljendab 6-kordset
kasvu. Uurimusest selgub, et samal ajal suurenes Rootsis ka heteroabielude
sõlmimise arv. Märkimisväärne on on Rootsis kõigi 3-e tüüpi abielude sõlmimise arvu kasv alates 1999.a.
Autorid tunnistavad huvipakkuvaks statistiliselt tõendatud nähtust, et sa43

masooliste abielude juriidiliselt tunnistamise 2009. a. seadus ei avaldamud
märkimisväärset mõju uute samasooliste abielude arvu suurenemisele, vaid
vastupidi, alates 2010 – 2011. a. täheldati nende kasvutrendi pidurdumist.
Seevastu adopteerimise õiguse andmine samasoolistele paaridele 2003. a. ja
kehtestatud õigus taotleda abi kunstlikuks viljastamiseks, suurendas alates
2005. a. naisoost samasooliste abielude sõlmimist.
Antud uuring käsitles ka laste sündi samasoolistes abieludes. Andmed hõlmavad ametlikult registreeritud bioloogilisi järeltulijaid. Tulemus: marginaalne osa mehi, alla 10%, saavad samasoolises abielus lapsevanemaks ja 2 korda
enam naisi, st 20%, kes sõlmisid samasoolise abielu, sünnitasid järeltulijaid.
Samasoolisse abiellu astuvad naised nooremas vanuses võrreldes meessoost
abieludega. Samasooliste abielude lahkuminekute sagedus oli suurem naissoost paaride hulgas. Autorid viitavad samasooliste abielude feminiseerumisele.
Kokkuvõttes kinnitavad autorid, et õiguslikud aktid, mis Rootsis võeti vastu 2009. a. samasooliste abielude kohta, pole eriti mõjutanud samasooliste
abielude kasvu, kuid need seadused, mis toetavad vanemate õigusi samasoolistes abieludes, on soodustanud naissoost abielude sõlmimist ja ka lapsevanemateks saamist naissoost abieludes.
Uuringus esitatud demograagiliste näitajate vaatlemisel jääb mulje, et samasooliste abielude suhtarv Rootsi rahvastikus on marginaalne.
Toimetus.
Artikkel on loetav veebis: https://doi.org/10.1007/s13524-019-00847-6
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Uus album Eesti Vabadussõjast
Lauri Suurmaa

Eesti pärast on läbi aegade peetud arvukalt sõdu. Põlisrahval pole neis tavaliselt suuremat osa olnud, kui on aga üritatud end maksma panna, on see enamasti
lüüasaamisega lõppenud. Võidetud on
tegelikult vaid üks sõda – see kõige olulisem ehk Vabadussõda, mis toimus aastatel 1918–1920.
Kirjastuselt Grenader on ilmumas suureformaadiline eesti- ja ingliskeelsete
tekstidega pildialbum „Vabadussõda sõnas ja pildis“. Raamat on väärikaks monumendiks Eesti riigi loojatele ja selle
eest võidelnutele, kellest tuhanded pidid
selle võitluse käigus jätma oma elu ja
tervise. Samas sarjas on varem ilmunud „Eesti Leegion sõnas ja pildis“ (2008)
ja „Eesti sõdur II maailmasõjas sõnas ja pildis“ (2009).
Vabadussõja teemadel on üllataval kombel säilinud tuhandeid erinevas kvaliteedis fotosid, sel teemal on loodud hulgaliselt kunstiteoseid – joonistusi,
plakateid, maale ja mälestusmärke, kajastamist leiavad ka sündmused, mis
seonduvad Vabadussõjaga selle eel ja järel. Arusaadavalt on ka neid fotosid
ja kunstiteoseid, mida pole 20. sajandi keerulistel aegadel säilinud, ent mida
võib kohata sõjaeelses Eesti Vabariigis ilmunud raamatutes ja ajakirjandusväljaannetes. Nende trükikvaliteet on kahjuks kesine, ent võimalusel on ka neid
pilte raamatus kasutatud.
Raamat jaguneb 26-ks peatükiks, iga peatükk algab sissejuhatava tekstiga,
millele järgnevad pildid allkirjadega. Esimesed peatükid annavad ülevaate Vabadussõjale eelnenud sündmustest nagu Vene impeeriumi kokkuvarisemine,
rahvusüksuste teke, Saksa okupatsioon ja sellele järgnenud võimu üleminek
Eesti ajutise valitsuse kätte. Järgneb Vabadussõja algus ja taandumislahingud
mitmel rindel. 1918/19. aasta vahetusel algasid murdelahingud, vaenlane ehk
Punaarmee löödi Eesti piiride taha. Vabadussõda lõppes Tartu rahu allkirjastamisega 2. veebruaril 1920, millest on säilinud samuti palju fotosid, lõpupeatükkides on pilte ka Vene kulla tulekust Eestisse, Eesti–Nõukogude Vene
piiri mahamärkimisest, mälestusüritustest 1920–30ndatel ja Vabadussõja mälestusmärkide taasavamisest taasiseseisvunud Eestis.
Peatükkide tekstid koostas Mart Laar, kes andis suunised ka fotode valikul,
mille teostas Lauri Suurmaa (VEÜ) ühes kirjastuse Grenader toimetusega.
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III osa
Välis-Eesti Ühingus
Meie autorite konsonandid ja vokaalid

Viimase 25 aasta jooksul on kirjastuse „Välis-Eesti” väljaannetes avaldatud
kokku 585 artiklit.
Suurema osakaaluga sellest on ajakirjas „Välis-Eesti” aastail 1996–2020
avaldatud artiklite arv, mis on 275 kirjutist erinevatel teemadel.
Vastavalt ajakirja „Välis-Eesti” ajaloolisele ülesandele, mis on anda väliseestlastele tõele vastavat teavet Eesti arengute kohta ja teiselt poolt informeerida kodumaal elavaid eestlasi väliseestlaste tegevuse kohta välisriikides, on
mainitud ajaperioodi jooksul teemade jaotuse topograafia muutunud.
Lehekülgede arvu järgi on mainitud 25-aastase perioodi viimase dekaadi
jooksul kirjutatud rohkem Eestist, kui Välis-Eestist. Sama tendents on nähtav
ka väliseestlaste ajalehti lugedes. Nii on väliseestlaste nädalalehed muutunud
kord kuus ilmuvateks ajalehtedeks, kus kirjutatakse valdavalt Eestis juba aset
leidnud sündmustest. Selles nähtuses on ka oma loogika, sest tänapäeva Eesti
on hoogsalt arenev riik, väliseesti kogukonnad seevastu kahanevad või redutseeruvad täielikult, näiteks nagu Thilmere’i Eesti Küla Austraalias jt.
Ajakirjas „Välis-Eesti” avaldatud artikleid võib tinglikult liigitada intellektuaalseteks ehk konsonantideks ja emotsionaalseteks ehk vokaalideks. Selle
jaotuse põhjal on konsonante rohkem rubriigis „Kaasaegne Eesti” ja helisevatest vokaalidest on väliseestlaste teemad lausa tulvil. Miks see nii on kujunenud? Vist seepärast, et väliseestlaste elulaadi juurde näikse kuuluvat pisut
rohkem meelelahutuslikku tegevust, kui koduses Eestis.
Kui teemade kaupa asju vaadelda, siis oleme Eesti kohta avaldanud teaduspõhiseid intellektuaalseid kirjutisi meie riigi õigusruumist, haridusest ja
loodushoiust, mille võiks kokku võtta sõnadega „õigusriik, haritud rahvas ja
loodushoid”.
Nende kirjutiste autorid on Eestis tuntud teadlased, nt poliitikateaduste
doktor DSc Toomas Varrak, akadeemik Jüri Martin, professor Allan Puur ja
TLÜ demograafia keskuse juhataja vanemteadur Luule Sakkeus, geoloogia
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professor Rein Einasto, kirjandusteadlane dr Ingrid Rüütel, loogika professor
Ene Grauberg, akadeemik Anto Raukas, etnoloog Marju Kõivupuu ja paljud
teised.
Haridusteemasid oma asukoha riikides on käsitlenud ka väliseestlased. Mainin siinjuures Riia Eesti Kooli direktori Urve Aivare ja õpetaja Aiva Plauča
artikleid, Helsingi eesti kooli õpetaja Silja Aaviku ja New Yorgi Eesti Haridusseltsi endise juhataja Endel Reinpõllu artikleid, milles on rõhuasetus ka
missioonilisele tegevusele.
Kuid valdavalt ajakirjale „Välis-Eesti” avaldamiseks saadetud väliseestlaste
artiklite sisuks on rahvuskultuuriliste meeleolukate ürituste korraldamise lood
ja seltsitegevuse kronoloogilised kirjeldused. Viimastel on väärtus meie rahvuskultuuri ajaloo talletamisel.
Kui vaadelda IV, V, VI Ja VII Välis-Eesti kongresside, mis toimusid Tallinnas vastavalt aastail 1999, 2004, 2009 ja 2014, ettekannete kogumikes avaldatud artikleid, siis on olukord üpris harmooniline.
Näiteks V Välis-Eesti Kongressil 1. juulil 2004. a Tallinnas esinesid tuntud
väliseesti ühiskonnategelased Bruno Laan (USA), dr Aarne Pärnpuu (Venemaa), dr Endel Aruja (Kanada), Jaan Lepp (Kanada), Valdemar Vilder (Austraalia), dr Kalev Sepp (USA) ja Ellen Leivat (Kanada) sisuliselt hästi fokusseeritud akadeemiliste etteannetega.
Sama arv ja samal tasemel oli esinejaid Eestist, valdavalt Tartu ja Tallinna
ülikoolide professorid ja teadurid. Välis-Eesti Kongresside avaldatud ettekannetes ja nende kokkuvõtetes on avaldatud uurimistöid loodusteaduste, filoloogia, demograafia ja sotsiaalteaduste teemadel. Need trükised on kättesaadavad
Eesti Rahvusraamatukogus, Tallinna Ülikooli raamatukogus ja Tartu Ülikooli
raamatukogus.
Kirjastuse peatoimetajana pean veel tähelepanu juhtima kahele koguteosele,
mille koostamise ja avaldamise au mulle usaldati :
1. Proceedings of Scientific conference „10 Years of Reindepence of Republic of Estonia, 1991–2001, 20th May 2001, Tallinn. Editor Dr Leili Utno.
2. Ettekannete kokkuvõtted teaduskonverentsil „20 aastat taasiseseisvust
Eestis, 1991–2011”, 20. augustil 2011 Tallinn. Koostaja dr Leili Utno.
Neis koguteostes on avaldatud 24 eesti autorite teaduslikku artiklit.
Kirjastus „Välis-Eesti” koostas ja kirjastas 2007. aastal koguteose „Eestlased Lätis” I raamatu ja 2008. a koguteose „Eestlased Lätis” II raamatu, mis
sisaldavad kokku 29 väliseestlase ja 16 Eestist pärit autori artiklit. Koguteosed
on kätte saadaval Eesti ja Läti raamatukogudes.
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***
Kui selle kirjutise alguses pakutud liigitust silmas pidada, siis meie koostatud koguteostes avaldatud artiklite sisust lähtudes saavutasime intellektuaalsete ja emotsionaalsete kirjutiste tasakaalus peaaegu samasuguse harmoonia
nagu eesti keeles konsonantide ja vokaalide vahel.
Allikas:
Publikatsioonide loetelu kirjastuse „Välis-Eesti” väljaannetes 1996-2020,
ISSN 1736-2776, Välis-Eesti Ühingu väljaanne.
***
Kirjastuses „Välis-Eesti” aastail 1996–2020 avaldatud ajakirjad ja koguteosed on koostatud missioonitundest ja veendumusest, et eesti rahva kestmiseks
on vajalik pühenduda oma riigile ja väärtustada rahvuskaaslaste tehtud tööd
ning sellest ka teada anda.
Tänan kõiki autoreid ja toimetuskollegiumi liikmeid!
Lugupidamisega,
Leili Utno
Kirjastuse „Välis-Eesti” peatoimetaja

Välis-Eesti Ühing
Välis-Eesti Ühing (VEÜ), reg. nr 80075420, asutatud 18.04. 1928.a. Tallinnas,
taasasutatud 25.01.1995 Tallinnas. Välis-Eesti Ühingu põhikirjaline ülesanne on
kokkukutsuda Välis-eesti kongresse Eestis toimuvate Üldlaulupidude eelõhtul
ja tähistad Välis-Eesti päevi igal aastal novembrikuu viimasel nädalavahetusel.
Välis-Eesti Ühingut juhib Juhatus. mille valib üldkogu 3-eks aastaks.
VEÜ Juhatuse esimees alates 1995. a. on Dr Leili Utno
Välis-Eesti Ühingu teenelised liikmed on Artur Laast ja Leili Utno.
Välis-Eesti Ühingu auliikmed on Mats Traat, Tiit Maksim ja Jüri Martin.
Valis-Eesti Ühingu postiaadress on:
VEÜ, Õismäe tee 112-32, Tallinn 13513, Estonia.
VEÜ e-posti aadress on:
leiliutno@valiseesti.org, kodulehekülg: www.valiseesti.org
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Välis-Eesti Ühingu suvepäevad Jūrmalas,
Ventspilsis ja Rundāles
Lauri Suurmaa, Välis-Eesti Ühing
Välis-Eesti Ühing korraldas 2020. aasta augustis oma liikmetele ja sõpradele järjekordsed meeleolukad suvepäevad, sel korral Lätimaal.
Retke peamisteks sihtkohtadeks olid kuurortlinn Jūrmala, sadamalinn Ventspils ja Rundāle loss. Liikusime oma autodega ja esimene ühine söögipeatus
oli Salacgrīvas kaupluse TOP kohvikus, kus avanes rõõmus võimalus kohtuda
dr med Maire Alksnisega, VEÜ esindajaga Läti Vabariigis, kauaaegse Jūrmala
linna pediaatriga, kelle abikaasa on endine Jūrmala linnapea.
Reisi esimesel kolmel päeval peatus seltskonna põhiosa Jūrmala Melluži
kuurorti rannahotellis Daina, kus nauditi kaunist rannailma – sai võetud päikest ja ujutud, ning maitstud häid sööke Jomase tänava restoranides.
Esimesel päeval tegi suvepäevalistele põhjaliku ekskursiooni Jūrmala peamises vaatamisväärsuste piirkonnas Majoris Riia Eesti Kooli õpetaja ja huvialajuhataja Aiva Plauča. Imetlesime kauneid restaureeritud ajaloolisi 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse peamiselt baltisaksa ja läti arhitektide loodud
puitpitsvillasid, mille rohkuse poolest on Jūrmala kuulus. Silma hakkasid ka
moodsad, arvatavasti peamiselt Venemaa mõjukate ärimeeste ja poliitikute
moodsad villad, millest kõik maitsekuselt just ei hiilga.
Meeldejäävaks ettevõtmiseks oli ühine matk mööda merekallast Mellužist
Dubultini ja tagasi. Sellised veepiiri matkad on Jūrmalas kujunenud populaarseks terviseedenduslikuks traditsiooniks.
Jūrmala peene kvartsliivaga kaetud rand on 33 kilomeetrit pikk. Rannaalal
on küllaldaselt spordiväljakuid, laste mänguplatse, söögikohti. Kevadeti ja sügiseti võib rannalt leida ka merevaigutükikesi.
Jūrmala linna kuurortpiirkond jaguneb omakorda mitmeteks kuurortideks,
mille keskuseks on Majori. Majori naaberkuurortis Dubultis tutvusime sealse ennesõjaaegse luteriusu kirikuga ja imetlesime taas vanu puitpitsvillasid,
millised on aastaid tagasi Dubultis suvepuhkusi veetnud Dr Leili Utno sõnul
paljud siiski juba tänaseks maa pealt kadunud.
Jūrmalas külastasime ka sealset kultuurikeskust ja imetlesime selle fuajees
olevat Läti kunstniku Andrejs Ģērmanise maalide näitust.
Järgnevalt sõitsime ühiselt edasi Ventspilsi, kus peatusime ühe öö hotellis
Dzintarjura. Tutvusime linna vaatamisväärsustega ja suundusime õhtupoolikul spontaalselt toredale laevakruiisile Venta jõel. Ventspilsis on Venta jõe
49

Jūrmala linnaekskursioon Aiva Plauča juhtimisel.

Tüüpilised ajaloolised puitvillad Jūrmalas Dubultis.
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Jūrmala rand.

Dubulti luteriusu kirik.

Maalinäitus Jurmalas
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Lõbusõidulaev Hercogs Jekabs Ventspilsis.

Ventspilsi linna iseloomustavad
arvukad skulptuurid.
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mõlemad kaldad ääristatud suurte sadamarajatistega, millest hetkel suurem
osa näib olevat oma töö seisanud.
Ventspilsi linn on tekkinud keskajal Liivimaa ordu linnuse juurde. Linnus
ise on säilinud ning selles paikneb tänapäeval muuseum. Ventspilsi linn oli ka
Hansa Linnade Liidu liige. Kuramaa hertsogiriigi aegu kujunes linnast tähtis
laevaehituskeskus. Ventspilsist suundus ka Kuramaa hertsog koloniseerima
Gambiat ja Tobagot.
Alles 1795. aastal sai Ventspilsist Venemaa keisririigi osa.
Suvepäevade tipphetkeks kujunes Baltikumi Versailles’na tuntud 18. sajandil barokk- ja rokokoo stiilis ehitatud Kuramaa hertsogiriigi valitsejate
Rundāle lossi külastus.
Rundāle lossi hakkas rajama Kuramaa hertsog Ernst Johann von Biron
1730ndatel oma suveresidentsiks. Pealoss ehitati Jelgavasse. Rundāle valmis
1768. aastaks ja kogu selle aja oli ehitust juhendanud kuulus Itaalia päritolu
arhitekt Bartolomeo Rastrelli. Hoone kaunistati rikkalikult kunstiteostega –
maalid, skulptuurid –, sisustati kalli mööbli ja muude sisustuselementidega,
nii nagu tolle aja Euroopa esinduslikemate hoonete puhul tavaks.
1795. aastal, kui Kuramaa ja Semgallia hertsogiriik liideti Vene riigiga, said
lossi omanikeks mitmed vene nime kandnud aadlikud.
1812. a. kasutati lossi Napoleoni armee hospidalina. 19. sajandi lõpus lossi
ja seda ümbritsevad parki restaureeriti. Hoone kannatas tugevalt 1919. aastal Läti iseseisvussõja ajal. 1924. aastal võeti ta riiklikult kaitstavate monumentide nimekirja. Teda kasutati ka koolihoonena. II maailmasõjas jäi loss

Rundāle lossipargis, millest suure osa moodustas roosikasvandus.
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Rundāle lossipargis

Rundale lossis.
54

puutumata, ent pärast sõja lõppu kasutati teda viljalaona. 1972. aastal asutati
Rundāle lossimuuseum ja samal ajal oli alanud ka lossi ja pargi restaureerimine.
Esmalt tutvusimegi pargiga, sõitsime ringi pargirongil ja ühtlasi kuulsime
kõlaritest eestikeelset giidi selgitusi. Saime teada, et erilise tähelepanu alla
kerkis roosikasvatuse kõrge tase pargis. Tõdesime, et pikaajaline restaureerimine on andnud muljetavaldava tulemuse, 1970ndatel alanud restaureerimine on sisuliselt lõppenud ja lätlaste pingutus on kandnud vilja ning muutnud
Rundāle lossikompleksi ühtlasi üheks suurimaks turismiobjektiks Lätis. Koroonakriisi tõttu oli küll kõikjal märgata turistide vähesust, eriti Jūrmalas, kus
hotellide täituvus tundus olevat kümnendik tavapärasest.
Retkel osalejad: Leili Utno, Lembit Kommel, Helje Ruus, Lauri Suurmaa,
Meelis Kull, Antti Utno abikaasa Maarja ja nende laste Mattiase ja Dominiciga.
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Ettevõtlik Tallinna Teadlaste Maja.
Koostöö ja kaasteelised.
Leili Utno, Välis-Eesti Ühing
Tallinna Teadlaste Maja olemasolust sain teada 1970-ndatel nädalalehest
„Sirp ja Vasar”, mida tellisin Riiga posti teel.
Selle ajalehe iganädalane saabumine meie kortermaja postkasti Riia linnas
oli oivaline side sünnimaaga, mille piir oli vaid 100 kilomeetri kaugusel.
„Sirbi ja Vasara” artiklite ja Eestis toimunud kultuurisündmuste kirjelduste
lugemine tõi Eesti veelgi lähemale ja lõi tihtipeale meeldiva kujutelma, et
elangi oma koduses Tallinnas.
Sellesse pilti sigines ühel päeval Tallinna Teadlaste Maja, pärast seda, kui
olin lehest selle Eesti teadlaste poolt asutatud maja huvitaval teemal toimunud
ürituste kohta teada saanud.
Kujutlesin, et see maja asub Tallinna vanalinnas, võimalik, et erilise arhitektuuriga hilisgootika stiilis hoones, kus teatud kindlatel aegadel kogunevad
Eesti teadlased akadeemilistele loengutele või seltskondlikele üritustele. Peaaegu nagu mainekas akadeemilises klubis, mis nähtud mõnest heast brittide
tehtud filmist?
Oleksin meelsasti mõnele üritusel kohale sõitnud, kuid ei kutsutud ja intensiivne teadustöö Läti Teaduste Akadeemia Bioloogia Instituudis ei jätnud
palju vaba aega sellisteks reisideks.
Erialased konverentsid toimusid Tartus ja mujal maailmas. Neid oli palju!
Ka bioloogia teaduste kandidaadi väitekirja kaitsesin Tartus, kuigi kaitsmiseks vajalike dokumentide esitamine toimus Eesti Teaduste Akadeemia presiidiumi esinduslikus hoones Toompeal. Siis ei olnud mul vähimatki aimu, et
ka Tallinna Teadlaste maja juhtkod asub selles hoones!
Tallinna Teadlaste maja külastamine oli jätkuv soov, mis lükkus aina edasi.
Kuid, aeg ega muudatused inimeste eluteel ei peatu.
Aastasadu on kunagise Liivimaa provintsi pealinn Riga silma paistnud vaheldusrikka poliitikaga.
1986. a. suvel said Riias hoo sisse rahvaalgatuslikud isemääramisõiguste
rakenduste otsingud. Professionaalse ehk palgatöö töö kõrval leidsid Läti
teadlased aega seltskondlikeks üritusteks, teadusuuringute tutvustamiseks haridusasutustes ja poliitilisteks debattideks. Ja seda kõike läbisegi.
Balti riikide iseseisvuse taastamise idee innustas ka paljusid Läti eestlasi
vastama uutele ühiskondlikele väljakutsetele.
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Töötasin tollal müokardi funktsionaalse biokeemia labori juhatajana Riia
Meditsiini Instituudis.
Alates 1968. a., mil asusin elama Riiga, olin jõudnud tutvuda mitme Läti
eestlaste peredega.
Ootamatult osutusin valituks 11. novembril 1988. a. Läti Eesti Seltsi presidendiks. Sel vastutusrikkal ametipostil õnnestus 1989. a. sügisel avada Riia
Eesti Kool.
Meie ideesid ja pühendumust haridustegevusele eesmärgiga, et Riia eestlaste lastele võimaldada õppida koolis eesti keelt, märgati ka Eestis.
Paljud eesti haridustegelased Tallinnast ja Tartust külastasid vastavatud
Riia Eesti Kooli, mis asus Läti Eesti Seltsi majas Riia Eestlaste Hariduse ja
Abiandmise Seltsi ajaloolises hoones Riia Agenskalni linnajaos.
Hea tahte avaldusi Läti Eesti Seltsi toetamiseks ja üllatusi oli tol ajal rohkesti. Üks neist oli Tallinna Teadlaste Maja visiit, mille organiseeris 1990.a.
Tallinna Teadlaste Maja teadussekretär Elsa Pajumaa.
Meeldiv üllatus oli, et Tallinna Teadlaste Majast saabunud pr Elsa Pajumaa
kaaskonda kuulus laulja Silver-Lello Jõks ja juba tollal menukas kirjanik Mats
Traat, keda ma polnud näinud üle paarikümne aasta alates ajast, mil me erinevad Moskva kõrgkoolid lõpetasime ja kohustuslikele töökohtadele suundusime. Kohtumine oli südamlik ja tundus, nagu poleks teineteisest eemaloldud
aega suurt olnudki.
Saabunud külalistele tutvustasin Läti Eest Seltsi kuuekorruselist maja, kui
õigusjärglasele tagastatud kinnisvara, selles avatud kooli ja Läti Eesti Seltsi
liikmeid. Kuulasime külakostina esitatud Silver-Lello Jõksi musitseerimist ja
Mats Traadi luulet autori esituses.
Koos veedetud tunnid kujunesid meeltülendavaks ürituseks, mis pakkus elavat huvi Riia eestlastele, kooliperele ja loodetavasti ka külalistele.
Niisiis sai 1990. a. sügisel teoks minu soov tutvuda Tallinna Teadlaste Maja
liikmetega ja lisaväärtusena kohtumine tudengiaegse sõbra kirjanik Mats
Traadiga.
See meeldejääv sündmus polnud kohtumine viivuks, vaid algatas kestva
loomingulisse koostöö paljudeks aastateks.
Kui 1994. a. asusin taas elama oma kodulinna Tallinna, tervitasid minu
kojunaasmist head õpinguaegsed sõbrad, nende hulgas kirjanik Mats Traat.
Samal aastal, mil olin tööle asunud juhtteadurina Keemilise ja Bioloogilise
Füüsika Instituuti, leidis minuga kontakti Välis-Eesti Ühingu taasasutamise
initsiatiivgrupp. Sellesse gruppi kuulusid tunnustatud Eesti soode uurija PhD
Karl Veber, tuntud pedagoog ja eesti keele õpikute autor Loreida Eisen, kirjanik Mats Traat, ETA korrespondent Tiit Maksim, Abhaasia eestlane PhD
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Edvin Nugis, Austraalia eestlanna Tiiu Kroll-Simmul ja paljud teised. Nende
üllast eesmärki taastada Välis-Eesti Ühingu tegevus Tallinnas toetas ka minu
toonane tööandja akadeemik Endel Lippmaa. Teadustööd tegijate osakaal selles eesti diasporaad toetavate eestlaste grupis oli märkimisväärne.
Omasin 4-aastast Läti Eesti Seltsi juhtimise kogemust ja ohtu aimamata liitusin Välis-Eesti Ühingu taastamise initsiatiivgrupiga.
Minule senini arusaamatutel põhjustel valisid taasasutajad 25. jaanuaril
1995. a. koosolekul mind Välis-Eesti Ühingu juhatajaks.
Tänaseks on see kestnud 25 aastat, mil on peetud 5 väliseestlaste osalusega
kongressi, paar tosinat konverentsi ja palju ettekandekoosolekuid Välis-Eesti
Päevadel Austraalias ja Tallinnas, osaletud ESTO-de ja Lääneranniku Eesti Päevade üritustel. Hoogsalt on korraldatud Välis-Eesti Ühingu suvepäevi
Hiiumaal, Saaremaal, Vormsil, Kihnus, Ruhnus ja 2020. a. erakorraliselt endise Liivimaa asumites Jūrmalas ja Ventspilsis.
Tagasivaates meenutan, et Ühingu esimeseks Välis-Eesti ja Kodu-Eesti
teadlasi koondava üritusena otsustati kokku kutsuda 1996. a. Üleilmne Eesti
Teadlaste Kongress. Seetõttu oli vajalik teha koostööd Eesti Teaduste Akadeemia ja Tallinna Teadlaste Maja juhtkonnaga.
Välis-Eesti Ühingu juhatajana võtsin vastu austava kutse kuuluda Tallinna
Teadlaste Maja liikmeskonda. Kahe MTÜ-na registreeritud veerandsada aastat kestnud koostöö on olnud innustav, sisukas ja loominguline.
Tallinna Teadlaste Maja liikmed on esinenud Välis-Eesti Ühingu korraldatud ettekandekoosolekutel, konverentsidel ja Välis-Eesti Kongressidel ning
avaldanud arvukalt artikleid ajakirjas „Välis-Eesti”. Nende suurepäraste ettekannete ja artiklite autoreid on palju. Siinjuures avaldame tänu koostöö eest
aktiivsetele Tallinna Teadlaste Maja liikmetele Elsa Pajumaale, Sirje Arrole,
Rein Einastole ja Sulev Mäeltsemehele.
Erilisi tänusõnu väärib eesti filoloog pr Elsa Pajumaa, kes vabatahtlikuna
tegi aastail 1996–1997 ajakirja „Välis-Eesti” veergudel avaldamiseks saadetud tekstide keelelise toimetaja rasket tööd tööd hoole ja armastusega.
Täname ka meie toimetuse esimest lay-out spetsialisti Tanel Seppa, kes hetkel viibib EV diplomaadina Etioopias.
Sisuka koostöö eest avaldame siirast tänu Tallinna Ülikooli Demograafia Instituudi direktorile Luule Sakkeusele, professor Allan Puurile, Portlandi Eesti Seltsi liikmetele ja eriti selle juhatajale PhD Kalev Sepale, San
Francisco Eesti Seltsi liikmetele, Austraalia eestlastele Sydneys ja Melbournes, Läti Eesti Seltsi liikmetele, Riia Eesti Põhikooli direktorile Urve Aivarele
ja õpetaja Aiva Plaucale, Toronto naiste ühendusele „AKEN”, Kanada eestlaste nädalalehe „Eesti Elu” Toimetusele, Kanada Eesti Kunstnike Koondise
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juhtkonnale, kes erineval ajal ja üle ilma on olnud koostööaldid ja toetanud
Välis-Eesti Ühingu tegevust.
Südamlik tänu Välis-Eesti Ühingu auliikmele Mats Traadile eestlaste aja
lugude kirjutamise ja meie vaimu valgustamise eest!
Soovime kõikidele Välis-Eesti Ühingu liikmetele, sõpradele ja kaasteelistele edu ja head tervist!
Lugupidamisega,
Välis-Eesti Ühingu nimel Leili Utno, 4. novembril 2020.

Eestlaste aja lugude kirjutaja Mats Traat
Palju õnne, auväärt maestro Mats Traat!
Mats Traat tähistas 23. novembril taas oma sünnipäeva.
Eesti rahvale on suureks auks, et Mats Traat meist väsimatult kirjutab.
Mats Traat on kirjutanud romaane eesti rahva kestmisest 19. sajandi lõpust
kuni tänapäevani.
Mats Traadi romaane lugedes tunneme, et need on loonud eesti rahva ellu
suure lugupidamisega suhtuv meisterlik psühholoog.
2019.a. jõuludeks ilmus esmakordselt tema esiromaani “Maastik õunapuu
ja meiereikorstnaga” algupärane väljaanne,millest allpool kirjutab ajaloolane
Artur Laast.
Toimetus
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Mats Traadi esikromaanist
Artur Laast, ajaloomagister

Mats Traat sai oma esikromaani “Maastik õunapuu ja meiereikorstnaga”
kirjutamise ajal 30-aastaseks. Aasta number oli siis 1966. Raamatuna ilmus
see alles seitse aastat hiljem, läbides tsensuuri kadalipu.
Nüüd juba auväärses eas autor otsustas taastada algselt esitatud teksti, mis
oli säilinud, ning teos ilmus 2019.a. jõuludeks just selles versioonis.
Romaan mõjub tänagi värske ja erutavana, sest meenutab juba uutele põlvkondadele sõjajärgse ajastu noorte ja vanemate inimeste elu ja saatust. Kurb
on tõdeda, millises vaesuses ja armetutes oludes meie maarahvas tollal elas.
(Ka linnades, puruks pommitatud Tartus ja Tallinnas, elati viletsates oludes.)
Sõda oli hävitanud Eesti riigi, suures osas rahva eliidi, kümned tuhanded
emigreerisid, terve põlvkond noori mehi sunniti teenima kahe vaenutseva riigi
sõjaväes ja tuhanded hukkusid.
Koonduslaagrid, küüditamised, talumajanduse hävitamine, stalinlik ideoloogiline terror. Selline on romaani aimatav või otseselt ilmnev taust. Raamatu keskne kuju on nooruke Ruttar ja tema ema Ella Kaur.
Kohe algusest haarab lugejat nende muret ja raskusi täis argipäev, ränk töö
ning suur kitsikus äsja loodud sovhoosis, selles puruvaeses riigimõisas.
Siin on terve galerii meeldejäävaid tegelasi, karakterid on plastilised ja,
nagu romaanile kohane, tegevuse käigus arenemas. Ka selles keskkonnas
püüdlesid noored hariduse ja teadmiste poole.
Ruttar, ilmselt autori alter ego, lõpetab raske töö kõrval kooli ja sõidab Tartusse õppima tehnikumi. Maapoisile on mitmed linnakogemused võõristavad.
Ilmekas on kiiresti uute ideoloogiliste oludega kohanenud tehnikumi direktrissi episoodiline kuju. Nagu ka Ruttari üüritoakese perenaine, kes meenutab
“eestiaegse” tädi Ida kuju Mati Undi raamatus “Hüvasti, kollane kass”. Ruttar
on sunnitud maale naasma ja jätkab õppimist töö kõrvalt.
Noortele on omane maailmas oma koha leidmise otsinguil ka helgem meeleolu ja tulevikuunistused, selle taustaks on romaanis kodumaise looduse tagasihoidlik ilu ja meeleolukad kirjeldused.
Juba Mats Traadi esikromaanis avaldus tema küps talent, millele järgnesid
niisugused meistriteosed nagu, valikuliselt, “Tants aurukatla ümber” 1971;
“Pommeri aed”, 1973; “Puud olid, puud olid hellad vennad”, 1979; “Karukell,
kurvameelsuse rohi”, 1982; tetraloogia “Minge üles mägedele”.
Mats Traadi proosa, nagu ka tema luule, on aidanud meid kõiki, kes me elame laias maailmas ja kellele on emakeelne kirjandus südamelähedane, jääda
inimesteks ja eestlaseks.
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Mats Traat
AKADEEMIK MIDDENDORFF
Mõrtsuka järves kord mehed häetasid kaitsetu põdra,
		

mõistuse asemel lõi kihama jahikirg neil,

kavalus, kahjurõõm toeks: me tapsime mõisniku looma!
		

Põdra surm kui kättemaks, teadmata, mille eest küll.

Elus on sageli nii, et neid, kes võiksid kiinduda sõbraks,
		

liitvaks jõuks mõistmine – vimm lahutab visisev, külm.

Ei Middendorffistki vihahoog möödunud säästmata südant,
		

pettumus kibe kui sapp kobrutas mõistlikku meelt.

Hiljem küll muhatas ta: madal on mõrtsuka mõistus,
		

eks arulätetki kuum kuivata alamuslõõm!

Nii nagu liikide muundumist määravad tundmatud mõjud,
		

loperdab pööbligi vaim, peale jääb kadedus, vaen.

ad 2020
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ÕNNITLEME!
Greete-Lisette Järvi 30
Välis-Eesti Ühing õnnitleb meie noorimat juhatuse liiget Greete-Lisette
Järvit juubeli puhul!
Õnnitleme südamlikult Greete-Lisette ja Martin Järvit 8.augustil 2020
armsa poja Paul Elieli lapsevanemaks saamise puhul!
Greete-Lisette Järvi on sündinud
11. novembril 1990. a. Tallinnas.
Ta õppis aastail 1998 - 2010 Tallinna Muusikakoolis.
Alates 2011. a. sügisest asus
Greete-Lisette Järvi õppima
muusikateadust Eesti Muusika
ja Teatriakadeemias (EMTA).
2015. a. kaitses Greete Lisette
edukalt muusikateaduse bakalauruse kraadi EMTA-s.
Välis-Eesti Ühingu (VEÜ) Juhatuse liikmena on Greete-Lisette
Järvi täitnud paljude VEÜ korraldatud kongresside ja konverentside korraldustoimkonna liikme
ülesandeid loominguliselt ja kohusetundlikult.
Greete-Lisette ja Paul Eliel Järvi
õnnelikul päeval, mil Paul Eliel sai
kolme kuu vanuseks. .
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Akadeemik Jüri Martin 80
Välis-Eesti Ühing õnnitleb kauaegset Juhatuse liiget, loodusteadlast ja
akadeemikut Jüri Martinit auväärse juubel puhul!
Soovime õnne, head tervist ja rahulikku meelt!
Bioloog Jüri Martin on sündinud
29.09.1940 Tallinnas, lõpetanud 1964
Tartu Riiklik Ülikooli. Kaitsnud Phd
1968. a. bioloogia erialal ja 1988. a
bioloogiadoktori teaduskraadi. Jüri
Martin on valitud Eesti Teaduste Akadeemia akadeemikuks 1990. a. Akadeemik Jüri Martini omab tunnustusi,
nagu Euroopa Ühenduse auhind 2006,
rahvusvaheline Socratese auhind 2005,
H. Fordi Euroopa looduskaitse preemia
1998, Suur looduskaitse märk 1990,
UNESCO MAB medal 1988, spordiühingu “Kalev” autasu ja K. E. v. Baeri
medal 1986 ja on ajakirjade Teaduste
Akadeemia Toimetised “Bioloogia ja
Ökoloogia” ja Engineering and Management” toimetuskolleegiumite liige, VEÜ juhatuse ja kirjastuse “Välis-Eesti” toimetuskolleegiumi liige.
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Välis-Eesti Päeva tähistamine 30. novembril
2019 Eesti Rahvusraamatukogus
Välis-Eesti Päeva tähistamine novembrikuu viimasel laupäeval oli au sees
Tallinnas aastail 1933-1940. Sageli tähistati seda päeva Estonia teatris kontsertaktusega. Välisriikides, nt Austraalias ja USA-s tähistatakse Välis-Eesti
Päeva eestlaste kultuuriseltsides ja luteriusu kogudustes tänapäevani.
Tallinnas selle tava taastamine toimus alates 1996. aastast, kusjuures Tallinna linnavalitsus võimaldas Välis-Eesti Päeva tähistada pidulikult Tallinna
Raekojas. Käesoleval ajal, 21. sajandi teisel dekaadil, on tavaks saamas Välis-Eesti Päeva l tulla kokku ettekandekoosolekule.
30. novembril 2019 tähistati Välis-Eesti Päeva Eesti Rahvusraamatukogu
kuppelsaalis ettekandekoosolekuga. Selle üritusele kutsutud osavõtjaid tuli
tervitama Eesti Vabariigi rahvastikuminister pr Riina Solman, kes kõneles vajadusest veel paremini arendada koostööd väliseestlastega.
Ettekandekoosolekul esitas akadeemik Jüri Martin loodushoiu teemat käsitleva loengu „Biosfäär ja noosfäär”, mis kutsus esile kuulajate elava mõttevahetuse.
Välis-Eesti Päeva finaaliks kujunes, vastavalt Helsingis resideeruva eesti
arsti Jaak Kiviloo ettepanekule, eesti kirjanduse ühislugemine.
A. H. Tammsaare „TRUUDUSE” teksti luges ette Austraaliast pärit Kiili
gümnaasiumi lõpuklassi vahetusõpilane Ella Scott.
Videvikutunni lugemise vaimus ja selle tava kinnitamiseks loeti samal päeval A.H.Tammsaare „TRUUDUSE” tekst ette ka Tammsaare muusemis ja üritati see kaasaegseid suhtluskanaleid kasutades saata väliseesti kogukondade
liikmetele kuulamiseks.

Välis-Eesti Päevale kogunenud osavõtjad 30.11.2019 Eesti Rahvusraamatukogu kuppelsaalis.
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Kiili gümnaasiumi õpilane Ella Scott loeb ette 30.11.2019 Välis-Eesti Päevast
osavõtjaile A.H.Tammsaare teksti “Truudus” .

Valik kalju lepiku
luuletusi ühislugemiseks Välis-Eesti Päevadel:
roslageni rannal

Meri võttis memme vaeva

Seisan õhtul Roslageni rannal.
Silmapiiril kriips – Ahvenamaa.
Seisan kivisel kaljusel rannal.
Siit ära ei lennata saa.

Meri võttis memme vaeva.
Kalade keskele magama
läksid koos meiega mitu laeva.
Läksid koos meiega magama.

Siin mets räägib teistmoodi juttu.
Ta kõneleb rootsi keelt.
Siin teistmoodi häda ja nuttu.
Ja teistmoodi heita tuleb meelt.

Kulmudel sibasid silgupojad,
hullasid, mängisid sabaga.
Kulmudel väikesed silgupojad.

Siin kask on hästi valge.
Palju valgem kui Eestimaal.
Siin meri üle kaljuse palge
käib Göta- ja Sveamaal.
Tühjaks jäävad mu tiivalöögid.
Siit ära ei lennata saa.
Laual ootavad joogid ja söögid.
Ja jalgade all Rootsimaa.

Merikarpide pillipoisid,
pillipoisid mängisid.
Mererohi, ta paitas mu põske.
Mererohul on memme peod.
Teised, kes jõudsid Rootsimaa randa...
Nendel on teised mõtted ja teod.
Neid luuletusi soovitab lugemiseks
kirjandusteadlane Maarja Vaino.
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