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~ Sel :l.:JSI:ll whl:>tab T.J.nu llh"ool 0111.1 375 a<;ulanllSC p 200 taasasUlamise 15hlp:le\'3. 1 anu Uhhooli rl:I..tuf:l:Il.h. IC.llJu:'''OJldad~ Ja :lplchl.: mVC~l\as Tanucn~l<;
csj~dajad. C:~'!'olsa5 rektor J3uk Ail\'II..:'00 p eml1sc rektori Peeler Tulvistega. kulaslaslu Peterburi. Petelbunga <;co\-au r,ulU Ültkooh nli aJaloohsed slI.!clllcd kUi ka
praegune koosloo1cplllg Tartu p l~clcrbUfl üh"ooh \-'ahel -I U(VUI, Peterbun Uhk()()liga. j~ tOllllUS 3J<l100ko", crCIll~. "us ranu

h"ooh rdlOn Jllak 1\:1\'11..500 Ja Peter·
hun Uhkooli rektOri LJudllUl1a Verbilskap sõnavõitude Järel cslnesld c\ld.annclc-

-\;::;;:]l';;-ij'

ga Peterburi Ohkoolt

AplOOllluuseulnI dm:k-

IOf Igor Tihhonov Ja kaleedrlJuhatap Anurel

Druno\ Eesli pooli eSIn~ld tOllekannclega Tartu Olllooll professor
Tooma!> A!>scr, K 1: \'On
Bllerl IImUSCUml l.11reklor Erki Tamn1lksaar JÕI
Tanu Obser\aloonUml
.
a"'cdm~llor Tõnu VIIk SccJ.lrcl kulastall SmolenskI blmlstut. ku~ rektor Jauk Aa.. ,boo Juhtimisel aSC'tall hll~ Ja .. uudatl mak<,w,luunlad I~02.aa..wl 1.l3":l\--alud Tartu Uhlooh CSlmc:>c rektori G F Panotl haual Samuti a5ttlill lilled,. milotuskülinlad IÜU~lh i\l H J.lcob,. OOl.lall1h K I "la~l1n(l'o I~I. l..ccmlk II He.... ,,a A J Kupfen JI haudadele OhlUl tOllnos \'astu\'õlt liV ,Jcakoo)UlaadIJ

ning jargmise I pac\ al IU\\ ull I'elerbun J'I KIOOllllnn:lg~1
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HOIMUPAEVAD 2002 TALLINNAS
HõimupäC'\'ad~ pidulik 3\ am1TIC tOllllllS f:.',1vrua lalvc:u:b Avakõnega esines Fcnna.Ugria asUlu~c Juha\u~c C~lm~~ "'.'Iatl Meri. Kultuunl11misl!.."!
Margus AllilmaJ IcrolUS ~bunuJ kulall\ljii etlck:umctega ~iI1csld R,,·
gikogu oomc-Lig.n 'oÕpru..:.uhc:te e unee.. Jaan J LeppIk mn • hÕlmupäevtlde peakorraldaja Jaak !)H.'/C!o Kl):.I'> Ec.!!ou ia lJngan l.. nmuU5Llt.3 Üri·
tusel eSItieli Fcnno- Cgna hÜlmui..al~ndlll. mIlle lccm3k,:,. on seekord mUl·
nasap kaljujQ(llmcd Abt.l~t'lmll"t' K;wm3lukogu fu:JJCC3 :1\'J1J hÕllnup5e\'3dc raame:. Ee"tU KUnsllak.1Jcemla [. ~ \ 101. a nfülu~ o. kenO' SU\'ISt: uurimisreCi.i JOOUlSIU31est Jol fvtOOt.-....l. 1 õiI\O.l\ U31C hõJmupac\ ade leilines olid
Volga r:ID\':ld er-ad mok .tJ ja trorId IKnmuroe'oOO olid puhendatud:tll;w..
gustillahk'1Jl1uJ Ersaja \lol a l..'lJ.lIUun ~'1.Iurkuju. ans:unbli '"Toor.un:a"looja

--

nmgjull1.1--baJjamaa RiSlJ kavalcri. Vladinur Koma kuu (Jovlan Ole)
mäb\llsele. &mnkordseti kõJas höunupäc\':nJcI WLaJluluuJ.:. Udmurdl.
manja komi sa\'llooml~tja ka!o(lohulöW \31d hu\ Ihsc:dJ~lgJcb-9ppIJa
TaJj1ft!):l DcmIDi kaubamaJa.\ Tl1\-apar.ueh 10ll1llõJJ hõJfllUk~x1 JII"Im. J3 TaJhnnas samuti \-jOO;.cIn:lt~ 1ifllla4.b Ja I~ li
3U'
lenl.st= faU:loon c!>113jatelc oh kul3S ka ans.vnblC'ldol,.C'5 ~1~ld rrof~
l!olonaalsclJ lOotJU"J jj lah\'ll~hkku roPpmuuMkat TSrtU5 E.atJ R./Jl""·
mu~ml!>oJl hõllllUpaC'\"adc ajal avroud !lllIW!\. ·''')oomc:..Ugri JnJUl9tJ Jlil
~nbobd" J3 C'lCOl.bu mUIJllU.jutuklwa ··UJ'11-JDugn-l.IgJJ~lgn- nin" 101mus pereJ"1C'V oollõunuraJwa luba°' H6unUJ>äe'õk1 lt'PI Id wW'koolbt'fdJ
J3 hõunup;I<"""" 1~
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tikko tervitusle·
legnlmmc. Üle
. maa toimusid kõnchommikud.

naileks 1931.8.
korraldati neid
43 J. Hõimupiievadc põhirõhk
aga oli koolidel,

kus toimunud pidulikel aktustel
tutvustati õpilas-

tele sugulasrah·
vaid jõl selgitati ncEesti iseseisvumine austa] 1918

ndc kultuuri ning ajaloo tundmise vajalikkus!. ÖpilasL"d
esitasid hõimurahvaste loomingut

muralwaid iihendavad sellsid ja jõuti Eesti Ungari Seltsi ja Ecsli Lasteraamatukogu initsiutiivil esimeste sõjajärgsete hõimupäevade tähistamiseni. Sellega olid eestlased esimesed, kcs laas hõimupäcvi pidasid. Aastatel 1989 ja 1990 olid hõimupäevade peakorraldajaiks Eesti
Ungari Selts ja Mihaly Munkacsi
nim. Ungari Kultuuriselts. Hõimup5evade ajal peeti ettekandeid, loimusid kontserdid, ajakirjanduses ilmusid hõimuliikumisele ja hõimurahvastele pühendalud artikleid.
Olulisemate sündmustena võiks
1989.a. nimetada nüüdseks lradilsiooniliscks sa:lIlud hõirnupiievodelc
piihemintud soome- jn ungarikeelsct
jumalateenistust Jaani kirikus, A. H.
Tammsaare Majamuuseumis avalud
Ungari teemalist maalinäitust.
1990.a. aga lulcvad csmakordselt
hõimupäcvade apl külla Vencmaa
soome-ugn rahvaste c:slIldaJad. nimclt tOllllub T3l1innas Soolllc-Ugn

oma kurvast olukorrast. Hõimupä_
evade puhul ilmub ajakirjanduses
kõigi Eestis tegutsevate soome-ugri
rnhvaid ühendav':l(c seltside ühisavaldus. Avalduses kirjutati: "'Hõimupäevad on ka kaugete sugulaste ja
hõimlaste kokkusaamise päevad.
Meid kõiki seob ühine kauge kodu,
paljus ühine samus. mida läbib võitlus oma tõe ja õiguse, oma vabaduse ja olemasolu cest. Nii mõtlemegi hõimupäcvil soomlaste ja ungarlaste. sisuliselt hääbunud \'adjalaste
ja liivlaste. vcnestumas mordvalas_
te ja udltlllr1ide jl. soomc-ugri rahvaslc. ag:! ka necnetsile ja nganassaaniue. meie kaugemate sugulaste
peale. Aiuakellljnloctagcm siis üksIcist hõimuandele \'alrnus. mäletades minevikku ja v:Jadalcs loolusrikkait tulevikku. Ma veresldemc võ-

Jõi eelduse soolllc·ugri rahvaste
koostöö lihendamiseks. Asutati
Nii muutusldki hõimupäevad hõimumitmeid Eesti, Soome ja Ung~ri rahvuste suurkohtumiseks. kus
soome~ugri rahvaste vahelisi orgamõeldi ühistele keele- ja kultuurinisatsioone, korraldati kultuuri· juurtele. mis ajaloo kiuste oma\'ad
..
I~·S
k ...
kongresse, arendati ühistegevust teika prncgu meie rahvaste seas tähen1991.ansta 011 sÕJaJärgsctc hõinetcise laialdasemaks toetamiseks dust ning on enda lu!\'ustamiscl
mupäcvadc tjhISt:lI1lI~C Irnultsloonis
ja tutvustamiseks. Üheks olulise- maaihnalc omamoodi visntk33rdiks.
maks üriiuseks soome-ugri mhvasI1mrrangullnc IlüIITlup5evJ hakkas
EeSli Vabilriigl okupc:crimisc late tutvustamisel j::l 100- r----------------;;v..-------------------------------,
duds;demelclugcvd,m;sel kujunesid hõimupäEsimene kujutatud teade morovrllaste aswnisc kohta Oka.::t ja Volga jõg<.'de ümbruses piirincb 6.Sijandist gooti kroolliku Jorevad. Esimest korua peeti
neid
Soomes danesc sulest.
Esimesed slaavlased hakkasid mordvalastt: aladele ilmunlrl S.saj. samalajal :IlustaSid V,IUUIUSl bulgaarid.
28.veebruaril 1928.a.
üheaegselt Kalevala päMord~'alascd. hakkasid vallutajaHe V:btu: 13.saJ I poolelmainilaksc vene- kroonik:ltcs ersacte JUhil PUgötZl. kes \ õitII..", edukalt
evaga. Eeslis peeti hõi- Volga ja Okna alade p;lrnst vene vürstide vastu. Teine kroonibs mainitud mord\"tl vürst, arvrit.::tvasti molcla pjritolu Purci võitles
mupäevi esmakordselt
venelaste liitlascna Purgazi vastu.
26.-27.ja;muaril 1929.3.
1221. austal valltuasid vcnelased ersa küla, millest sai mordvalaste vastu suunatud tugipunkt Nimi Novgorod.
Hõimupäevade penkor13.-15.saj oli ersade mok~nde tcrritoorium jagunenud kaheks osaks, übes valilsesid venelased. lei<;cs t:llarlasl.:d. Kaasani
mldnjaks oli Fenno-Ugrill khtlaniriigi langemisel I5521iidcti kogu Mordva ab Venc impecriumiga.
Asutis, kes sel puhul lä16.sajandist alales pagesid mordvalascd venc võimu. risliUSUS!<lInise ja kolonisatsiOOlli ecst itta. Sajalll.Jjvahetl13d asutati
hetas ajakirjandusse hõiMordva aladele kJoostrcid, et põlisrnJwast õigeusku pöörata. 17.sajandi keskpaiku :.tlgas vägivaldnc ristiminc ja puhauc hiite
mUlervituse, milles märhävitamine. Kättemaksuks L1psid monh'alasl.'d Rj37..ani piiskopJ
giti: "Väike. kuid anderi·
17.saj3I1uil jäid cl'sad-l1lokS:ld oma IJÕlislel asual:Jdel \·5hcmussc. NcmJc holjumine Oll J:ukullud tan.c.cnl. O'l asutud ümber
kas. tugev ja haritud rahUuralcissc. Siberisse. Kaug-ltta ja Kcsk-Aasl:l'Sc.
vas suudab maailmas palIS.sajandil os.11cs JX.Ilju mordvalusi Jcmeljau PugUtSovl JuhItud t:Ilurall\'asÕlbd>..'S.
ju rohkem korda s~wta kui
Ersadc ja mokSade mhvuslik :irkaminc tOllml.'; 20.saJ alul Enlle l-olllnlulIisthku riig.tpöiirl.:t jõuJI~ umbes s:lJa 1llun.lvalast
suur jõuetu, haiglane ja
saada ülikoolih~lriduse. mis olltei~te Vcnelllaa soomcugrilastcga võnelLIes SUllr arv.
harimatu. I-I Kuid ühlKahekiimlll.'nd:,ue aasUlte SOod5:1is tingimustes asusid nad lblJlalt rahvuslikule kllltuurilÖÖ!C. Loodi k:lks kirjakeelt. Jllll välja
lasi peame aga oma sugulasrahvastega, oma hõim- palju kirjandust, cliti õpikuid.
lasteg<l kokku hoidma.
1928 loodi Mordva autonoomne r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - neilt õppima. neile tartx- ringkond,1930muudctisccMoruva.auTATARSTAN
--:.
korral kasulik olema ja tonoomscksoblasliks. Kolmckümncn~
neid aitama. sest kokku- lIatc aastate reprcsslOOllld labasid
hoidev terve rahvahÕim
mordvalasi eriti Mortlvmnaal \':llu5:l[t:
on suurem. tugevam ja
kui muudesl mhvustcst kÜllliilali 14%.
kultuuriväimelise," ning
siis põlisrahv:lst tcrvelt ::!4'~Ji. lillelli·
suudab maailmas rohkcm
gClllsisl veel rohkem. Ka villjaspool 1-' ~
kui meie üksi".
Mordvamaad likvidl.:criti crsa- ja
l
1931.aastal HelSin•
Illoksakcelseid 'ljalehti ja a~a avatuu
gis pcctud IV soomc-ugri
"
kultuurikongressi otsu- koole Näitck~ NO\oslbirsJ..i"'llmllnud
f'
od Erjumo SUlgl.."lI1lllC Jfiltl~ 100 000
sel IOlmusid hõimupaf- tcvad EeSliS, Soomes Ja crsal cmakeelsest lehest Ilma.
p~\
I 960Ildatt..,."$1 aastatt=st 1980ntlatcnt
Ungari~ Iga aasta ok~
toimlls crs,'l- ja l11okSakt:cl"c koolih:mtoobnkuu kohmlndnl n;il
dalavahctusel. EeSLI lLlI~
dlL'ÕCpidL'V v;ihCl1ll:tllllllC b Monh1un:t;:11.
nadcs oli IIcll p:ie\'lln:ih:l
nii et 90nd.::ttck... aastaleks oli kogu vabaSoomc ja Ul1!;;m lippr:.
riigi kooli:,llstt."Cm vcnekecln.....
toimusid l-ontsert3.ktu~
t,.-d. näiteks Estonm TC:lIns VÕI Tartu Rael-op~. l-Iõunup.lc\ a- gaJ.lrJd hlJlmUp,Ü olde lahllllomme
Rall\.l~t~· 'iiline All,ul'l.u<;(ounl
J..ofTJh.lama PNI:l 111.J1' t,l;bl:lIUd
ImJII...ooll 1..001I..e... "UICII \...:J. h6nlludc tähtsust tõSti:" nSJ301u. el nl.'lllt
nõul..ugu ,..WII,:! Tallinn3kmoma]"..
t cnnv-Lgrm Slh'4.l..uIU" \Imc~ selrah\ <lld ~rdunuJ org,ulI:>,I!!oloonld
\'õtsid tavaiiseit osa valnsuse p riinanJat:Ll..sc L n,g.lnt IUt\l.l!tI,J\':lIJ lilk ..l a.bU,!,1 t.llll,!,tJ\ JJ ht-'lllmp.Je\ I
1l)~8a hakka:,; ago' ltullllUluJ..Unlll1C
gikogu lIIkmed, IUJuHumarlde Inlme FI pcct.lbc 1,:uCI...II\JcllJ. \ cnt"
reaaegu I-fll~ ~uumt"-U:':fl rah\ad.
tU:l:, \'1<1\ nem.l, asutati e:'ll1l~ed hi'l- 1ll,I.l "l)I..1111C-ucn!:J<'J.:J r:l:lcl\.Ju ".:~l
nistrid ja presldcndid s.1msld \ n:)I~'
.I a r;.: IIl'11 II.. 4

Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv DIGAR (S)

ERSADE JA MOKSADE LUGU

"-

"t

mo ksa

I

I
I

-

)

O

\

"

"

5tpltmtr - oktoobtr ZOOZ

3

Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv DIGAR (S)

SEGAKOORIDE LAULUPEOL
ALATSKIVIL

Uudised
KÜLALISEDTARTU
JAANI KIRIKUST

Pärasl pikka suvehooaega esiPeterburi Eesli Kultuuriseltsi m~enusid sõnad tema loomingust. (sõnad E. Enno). Veel esitasid sega- mesteks külalisteks Eestimuh Pesegakooril"Kaja" on kujunenud ilu- kUI seda mC1.<;a ees ei oleks. Ei näinud koorid M. Saare "Põhjavaimu" (sõ- terburi hani kirikus oli Tartu JMn!
saks trallilsiaoniks os.alcda igal aas- ka meie Peipsijärve, kuigi ronisime nad M. Heilxrg)ja "Karjase", ning kiriku kammerkoor lilynn Kaivi jutal Eesti Segakooride Liidu pooli kõikidesse lossi tornidesse. Liiga V. Tonnise "lauljaid otsitakse" ja hatusel. kes esines 23.-24. Augustil
korrahJatav31cllaulupidudcl. Tänavu kõrgetJ olid ÜJnbri\SCV3d puud. E. Tu- "Sakste sõimu" (kõik rahvaluule te- Peterburis kabe: konlSl:nJiga - s0ome Mw kirikus ja meie kirikus.
loimus koorimuusika päev Alatskivi bina! käsitlevad materjalid, vastandi- maalilise). Eriti tonniliste: aplausiTartu Jaani kirik on ehitatud
mõisaansambli õues E. Tubina nime- na J. Liivi omadele. pakkusid meile de osaliseks sai K. A Hcnnanni "Oh
14.sajandi I poolc:l ja p«takst Oheks
erilist
huvi
oma uudsusega.
laula ja hõiska" ühendkooride esitu- kaunimaks telliskivigootika ehitiseks
lise muusiknfeslivali raames. PeaKoorimuusika päev toimus ses, kuid soojalt võeti vastu ka kõik Põhja-Euroopas. Kirik on kuulus onu
hoone. mille omanik A. V. Nolckcn
kavamlas Shotimaal asuva l3almara Alatskivi lassi ees. Segakoorid olid teised kavas olnud laulud. Peterburi ainulaadsete rikk.alike tenakotakaulassi l'cslwjul. on üheks kaunimaks saabunud paljudest Eesti linnadest ja EeSli Seltsi segakoorile "Kaja" oli nistuste pooles!. Kirik $ai lugevalt
ja omapärascm::lks uusgootika ~Ii il is alevitesl. aga samuti ka Riiast ja Pe- mccldivaks ülhuuseks, et neile Ian· kannMada viimases sõj:l."l j3 momenmllitcktuun mälestusmärgiks Eestis. terburist. Üldjuhiks oli Valli IIvik. ges osaks au avada koorimuusika dil tOJnlUY.1d hoones lll3swnistõõd,
Vaalamala raskuslCle proov~ liEnne muusikapac,,:.! algusttutvusime Kuigi lauljaid oli vähem, kui möö- päev. Lossi rOOult esitas me:ie koor
Jussiga. õigemini küll selle vähese- dunud a3stal Võru-Kubijal. kõlasid 5 laulu Nonna levkovitshi juhatus- bh'ilmiStga mnonditav:ues kinkuga. IllIS on ,,:tllinud endisest hil1lw- laulud võimsalt ja sansakalt. Kavas el. Päev lõppes mccleoluka õhtuga ruwnirJes, üllatas vanuselt \'ccl üsna
~t::.1 ja nkku~cSt. Lahked võõru;;a- olid, nagu alati, populaarsed koori- ööbimiskohas Nina külas Peipsi ran- nOOl" kammerkoor oma laulutehnibJild riiii\..lsid <;ellesl. mida on jõulud laulud. Kuna üritus toimus J. Liivi nal koos rii3lastega. Hilisooni kõla- ga ja kölag;t Eriti vöil1lS:l1t kõlas loori
repertua:lr äsja Icstauree:rilud Maria
:ira teha ja m1cnkuplJ:midcst. T ut....u- kodukohas, siis on loomulik , et sid seal populaarsed rahv3likutllauklTlku.'i, KonlScrdiprogrammi oh 10---eiIme ka ~l'l1cga. mis 011 säilinud üheksast kavas. olnud laulust neli oli lud.
Iilalutl nii kirikumuusikal kui ka EesTäname
EeSli
Segakoorid~
Liitu
loodud
tema
sõnadele.
Nendeksolid
kllgU mõls.:J.311<,a1l1bllst Ja jalutasime
ti hdiloojal~ loomingut (AI'\'O Pilrdi,
ja
Alatskivi
Vallavalitsus!
sooja
vasscgakoori/Jc
esitatud
T.
Kiilaspca
"Ei
pargI:'. ~ l ...cldcJ:l.lvaks kujunes eksVeljO Tonnise, Mart ~re laule).
tuvõlU
eest.
Palavad
tänusõnad
meie
ma mõista palvet tcha"ja "Mis meil
kUI"'lI)01l L r ul'llla ja J. Liiviga seo24.auguslil esines kammerkoor
kõigi
nimel
ka
Oksana
T
rubctskajatud patk:llJC'.."C ~Ulm.. hu\ Ig;l kuukl- kaunis. mis meil annas" ja üheneJPelerburi JaanE kiriku koguduse: ja
kooritle csituscs G. Emesaksa "He- le, kes kindlustas meid lrJnsponlig.a Eesti Kultuuriseltsi lukmeie ees 1:1am
\lllll' glllh J.l \ .1.1I.L"111lC arvukaId eksponaall: Oh JU Juhan Lll\ mCllc p;ll- Im" p I>. Saraplku "Ta lendab mesi- sõiduks Alatskivile ja tagllSi.
kmkus, Peale konlSt..'rti toimus GhiJaulI Maldr~
JuLlch: koohp.!c\'lluheh anna..talUl- puu poole". E. Tubllla loomingus! oli
ne JumalateemsfUs. mille viisidlibl
p.1stoml Unnas I'eltl jõi Na:l\an I·IMll1:.k" kHJ.ll1lkuk ... rahlmalllll küll kahjukS kav,ls aInult "lga1.sus"
Tller Tnnu Jaani kmkust. Okme sj)·
g3vall liinulikud selle eesl ja loomulikult ka ncnde rnam:llUle eesl, mida
klilalmod meile klllgitusena kanti
tUld.
Püü<b'ime meie külalISte Peterbu·
ri.sõldu (eha \'õimahkull hUVllaVl!lu
ja (U1\'usmda neile nn I)e:terburi linna
kUI ka Jaam kuiku ajalugu,
BOJepaT
Knom1slIIHunaueraTHOH
Loodame, t.1 SÕpruS511:1emcd kahe
,[la, ge~1cTBlnenbHo e .aeHb BblCTaBoK. nOCneAHRR 1-13 H\.1X
OAe)4(,.Qe, 4TO e 1995 rOAY OHa Jaan! kinlm valleI muutuvad trUdJtIllnpoxoAuna
JD,eCb
,..;e
e
KOHUe
pOit<.D.eHI'~ :310-' >KeHlilJ1HbI eOT
peWlo1na JaC9~eTenbCTBOBalb
(lomliSleh ja tulevikuS on PctC1buri
MapTa
npownoro
roAa
BpaMKaX
y}t{e 60nbwe I.lec~n1 neT no.aH~'
rJh\'al jkk:! j3 j511e \'õinulus kuulala
AHe~ Tannlo1HHa BCaHKT·neTep- 31Y Hel11eHHOCTb O1HleTl-1KH,
MalQT qmam BO Bce~' 3CTOHlonl,
B TO *-e BpeMR Be"4HOC'Tb mO- selhse profCSSlon3lllsc kammerkoo6ypre.
TorAa,
Ha
MaCWTa6HOH
M
nOCl(on:.KY OH COBnaAaeT CAHe
6oBHOro 3anpelHoro ene"teHlIIR n esmemisj!
BblCTaBKe
lannUHHCtG1X
xylJ,O>KH*
BOCCial-iOBneHUR He3aBI1CllMOCKiili SIII,
XW!,0:t<Hl1Ua
paocpblna
BcKYnbOn, 20 zBiyCTa. O,Q,HaKo ece 3TH Koe, rAe 6b1nn npe.nCTaenCHbI 9 TYPHO" Ko",n03"u,~H1 "TpMcTaH 104
TOM 4101CI1e TaKHe BeAy~ne aBcosnaAeH,'~ He MOryt 6blTb COlI130nb,Qa-. nOHOI aBlopoM ~ ...c~ SUVI EESTIS
TOpbl
KaK
XaHHec
CTapKonep,
eepweHHO cnY4ai1HblMl1. )KeHSel aastll kuLWtl mmd «Ai keele
loil
epopMbl
Hawert
oTpa*.cHlle
B
K)plo1 AppaK. Hl-'lKOnai1 KopMawoo,
Ia<lgn.ssc tugJÕpll;»ena. l..aiIgtt wlmUl
lU.1Ha CK)'JlbnlOP, JaHIo1MaSLUaR
111,
HaKOHeu,
noTpex
"KoHyeax·.
6blno peweHO npo,D.On>t:}tTb I-'IH~1
Ollopä!!, mis 011 v5ga Ill1s koht, Sel~
HeCKOJlbKO neT OTBerCTseHHbll1
.0061'10
WeRKJ1HCKOMY
neTpy
Ha
u~1an1BY BblCTaB04Horo 06McH3,
kond oh twtl tore. Ulilõt olid laaan'
nOCl maaHoro XYA0:+"rH1Ka ropoeepH~1ca;.r;e u,apclBOBana caMa
,[\nR nepsoL1 nepcoHanbHo~
}U1ll5, Rib:nds. Laura J" Liin••
.aa TannliHHa, Jaee,Q,oMO AOroKBblCTaeKIo1 B CaHKT-neTep6ypre Mape Bc:06cTaeH>>Ofo1 a<ynbl'llYP'" LeccJw;! - Eh·lir... Ukr:lIrw;t Galp jJ
Ha 6:'!T!::> 'e.aDO HaaeneHa HeJaDuna. ValSC"'cno.1l1J,hdOl~jI '8&1 I
Mape Bbl6pana HeCKonbKO Ha- HOM "ÄBTOOOplpeTe".
e~1c."~b 1.1, BOneSblM xapaKTepoM.
KypaTop 3T0l71 3Kcno3Hu~m, Ja I~efbw'l$l oh \'eel Leena. MeJt'K'
npaaneHlli1
ceoero
TBOp4ecTBa.
a -.cH'l"l caoero AHR po>K.lleHI1R E.a11HeTBeHHblM 06111Io1r.t IqWlTep* PYKoBo.olo1Tenb BblCTaB~Horo ohd koo< lapo<d EooJC IIden, )(e~•• ape
C3.J.la n~
OT.aena 3crOHCKOYt H3U\ltOHanb- I)'. Jaan. E.rtb. Llana. ~,. RetJO.
LaagrimaJa ,elli, Iluu'$ kuhi '
na HaweMy ropoay no,aapoK. e eM ,Q,nFl UX oT6opa nocny»U10 HO~ 6"l6nHOTelt)1 (ER) KepcTH
speM!=! - sce 311-'1 pa60Tbl 6b1m,
1~ aarycTa no 1 ceHT~6pR B BbITl'1I1K, paccKaJana 0 nnaH..,pylO- K:oam>Jihv< 5iI<>,
COJ,Oal-(b! Ja nocne,QHee ,aeci1mMM: kasvatajad, Sntl j. Otlc', teCTaeOI.lHOM ueHTpe CaHKT-neWtHo1CA o6MeHe BblcraBKBMI1
~elo.:id IllelCI!I'J lugu ~ nuS olE v~
lep6)'PlU<oro COI03a xy.aO>KHl1KOe nen,e.
_
ER " f'o<;o!OO<oi1 ny(in_
5onbWY-1O l.laCTb 3Kcn03i'1u,~11-'1
tiiht15 Oh paJ}U lõbuuid minp: jJ hu(yn 6 Mopc"aFl, 38) 6bln OTHOO 6vl6rwmeKOO a C8R3H CM:61- \'1L1\'&Id l,UltI,Ü\I ~ ~dr.nutL K~
3aHRm1 -,QeBYWKVI~, KaK Mape
l>;pbll aepHllcaJK ee CKYIlbnrypneeM CBHKT-nerep6ypra H 145- liUTIC Tan.14, Tallw:w. o\cpii 1lbcducaMa Ha3blaaeT cepVllo 4>"ryp,
HblX pa60
ner~" ~HlItR 'Jf'l(X:a;-Kane8* lOOC$ VocI ma ÜWJne Lc1&1)i&1'\e muuQ,!leTbIX B npe.!lt.M?Tbl nl1'-4HQl"O rap!..Aape Iole pa3 3tOC:flOH~1poeana
s,Lakonucnhl Oh \ ' . U:X~~ lJb\'t'
n03I'
.o.epo6a XYllO)K}ollllUbl 1960-x roMarIJu,S.I,
CBOil npoIo13se.ae..UlR Bropo.ae Ha
lo1n
,aoa Mape HaCTonbKO nopa3
eBe a e
aBe ",onneKTl1BHblX
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RUSSALKA
100
Tallinnas tähistati kunstnik Amandus Adamsoni loodud
ja 1902.aastal avatud Russalka monumendi lOO.aastapäeva.
Monumendi inglikuju ja teised pronksdetailid valati
Peterburis Marandi tehases,laternad valmistati Wiegandi
vabrikus Tallinnas.Mälestussamba graniit on toodud Soomest.
Russalka monumendi avamise puhul kirjutasid ajalehedfet
Russalka monumendi näoian Tallinn omale mälestusmärgi
saanud, mille peale mõni suurlin" kadedusega võib vaadata
ja skulptor Amandus Adamson oma nime äranägemata
aegateks auga Tallinna külge käitnud.
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