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EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU JÕULULÄKITUS 2006
Ja nad tillid rõ/ales nilJg leidsid
Maarja ja Jao.~epi ja lapSUKese,
Kes magas sõimes
(Luuka ewmgeelillm }'16)
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Jõulud on andmise pühad kristli·
kus mõistes, Kõneleme sellest. et Ju·
maI andis oma Poja. Jõululaps on
meile amud perekonna. inimelu põhilise aluskoosluse raames. Jumala tulek siia maailma oli kordumatu. aga
paljudele ka mõistct.1matu.
Jõulude ajal me~'nutame taas kaunist pilti sõimes magavast Jcesus-Iapsukesesl ning seal kõrval okvatesl
Maarjast ja Joosepist.
Elu keskpunktiks pole paljudl."k
inimestele enam katcdraalid ja kirikud
ega ka püha perekond. Jah, kahjuks
tihtilugu ka minC' oma perekond.
Keskmesse on aselUllud larbimlllc.
Paljud inimesed ci kllsi läna
väga lihli • miks meile püha pere-

luajal ja edaspidi andjad. Oma perekonna,
perekond? Kristlikus jõulusunumis kaasinimeste, meie maa
aga kuululatakse meile hoolivast ja rnhva jaoks.
Tulelagu meile sel
kodust.
Head kaasmaalascd. Eesti Kiriku- juuhlajal pilt JC't.'Suscst.
le Nuukogu kUlSUb leid illcs pööra- Maarjast ja Joosepisl
ma enam l11helcpanu perekonnale. mcddl." imelist annasPUha pcrt:kond on siin heaks eesku- IUSl, mida JumalaIoll
juks ja mOli\'3Isiooni andjaks. Jõulu- meile kõik.idele jagada.
3l.."g on Tlll.'lc kultuuriruumi perepllha- Innustagu see meid
dc aeg.. Puha JX:T(.'konna eeskujul $.1a' vMrtuslama perekonme keskenduda JX'amisclc - oma l;jhl- da. hoidma kokku ning
suheil' vlHtrtuSlamisc ja seelribi ka jagama oma\'ahcl aro
eneseleidmise kaudu suurima. Juma- mastust, mis meLle Jeesuse l!ibl on kingitud.
la amlilslusc leidmisele.
Jõulud lulclõlV<ld nH..ddc, el ml" peÕnnbtalud
aksime vumuma iSl'cndasl väljapoo.IõulupOhi ~oovldt5.
le. Terve du oleme me kutsutud oll:F.Cl't1 Kirikule
ma andjad. jagajad. Nii nagu Jumal
NõukOEU
andis om:! Poja, on Ta jätkU\'alt and14. dClwmbrll 2006.
ja. Jõulud on s..;ega andmIse läte meie
Tallinnas
kõikidI." jaoks. Olgem meiegi sel jõu-

kond? Täna kUsilaksc juba· miks
meile üldse perekond? Või milline

PETERBURI EESTI PATRIOODID
DR. PHILIPP JAKOB KARELL
"MII olen cc~lIanl.", ("l."~li rah\;J~
on sel." l."musüli, millest mil ,·üniVnud.
Mul on just selle TIlh\'a \·a~lu kõige
pühamad kohuM'd.
M

1850.. 1860. aill>1ail oh Pelerbuns JUtxl
t~'rw hulk C\.':>11 hanilaSI. l.t.."S ohd ametis riiglasulusll.'S h)I l~'gUti>1.'Sld õjX'la'
jale ja vabakutschSlena N"'l~l h::adh·
kUllUld ja aklm'S!."mad hu\ llUSld kodu·
maal 100muvast ja dasld sdlck laaS:!.
S~-da 1850. aastale IÕPUSI 1870 aastIllenl lcgutsenud Pelerhun icCSU h:mllasIe rühma. kes ~ond ise kUlSusld "eesli rahva SÕpr.ldcks". hakall IlIm~"tam:i
PeterbUri patrloolldek.!, RUhma kuulUSId \'~'Cllll"SlId GuSUi\' Hm;ch ja Fncdrich Enghoff, põllumajanduSICltdlilne
Jakob Johm.On. mlllJSlrtnUJnI arlll::11l11..
Aleksander Jurjl.'\, {)l:dagoog ja ad\'Qkaal Johan Frn:dnch Dankmann. maali·
kunstmk ja hiograaf Johall Rudolph
BeTmdhoff. kunstnikud Fnc."rJnch NIkolai RusS(m Ja Karl Lud",g Maibach

N~'lldcga olid S\..'(llud akad~.... nllkud Ft.'f·

dmand JOh:Ul \\'I~'dem:lf1n Jll Anton
Scllldncf Samuu f'el~'rbun Jaam klflku
paslor lomt'hus Laalllnd J,I :l~t nmg
lsensor Gl"Or~ Jullulo Schuh.1.·lkrtf1llll
P('lerbun I"Jlwasõbl1ld hakkasid koos
kUlla Juha ~!UI~'1l1alt 1859, 3a~lal.
('ei>llt;daJaki> doktor I'hlhpp K:m,"lI
(1806 ISBõ) al.alcslS65kclsnihuar..L
KirglikumaJ patno(xlldjll Ihm.eh ka rJdlk.aalscmale \'aadcteg3 lt'gda:ocd olid
koondunud Johann Ki}lC"n Ümber ja
"JhSid laup:j('VIII kt)t)S lema Ju~. Kõk"fl laudu 11llusld Pl'lt'1bun patnooelld
mLUI1C'1l." koduma3h Uihlunud r.UJ\'lUoh·
ku liikumISI.' a1gaILbt~-ga nij64. JU ISSI
33i>'tJl1 31daO eestI l3Juf'liX'g; pah'ckll']S-

de koo"tarnlM'I,

-Ec~11

ajalooM kUJutii,

1ll1S(' llK.lteo loe:tanusd. Ct.'$11 Väljaanne'
Ide IooUlOlIU'>1e hanktml!>("l, t..1Il.....,lnllJoo

tustõOd EcsII Alel.......:lTkinl.oolJ asuumu·
sel jne), toetades n~ld OmJI ~ldC:nJcIC
kaudu \3hlsw.nnglondadcs j3 kelsn~Oj3S Ük) mlil1;,ml~\l,UI.n.cld alb»tu~l.

milleos PclerbuTI pa1Tloodld 3);111\ Sell
k:Jas.1 lõid. oh IS68-1869 EeslllIIa3 ja

Sa:m:ma,a n!l.ljah3dllllStl.' 3blSUllmnl'
1::.c~llln3U1t p3nl ja I'clcrbum el:J~;llc
baltIsaksa ja t'c~lI h:'gdaslc poolI 1Qodi I WI a:ls13 31~ul SlX~:tillfl(' kOOli'
h-e (eestlaslcsl kuulusllJ sdlcs!)C Kareli JIl Laalrmd), Ilm ~ogus illll)('IU5te JU
he.aI~'eC"\lllc." Onlu~lc." II."CI h~1 100 ()())
rubla
rhlllpp Jakob Kmli, ~elk ~tiTllIlSl
l!tna\u möödub 200 u~~l.al, sOmhs
10 d~'1.'>t'111bnl 1806 lllllot;,.1 TulIInna!>
Peak glhnna.llslUlnl Iõp-"umn~ lollrdu~
nQClnnees Tan~<,(', l.-u~ lllusUl~ õpm·
gUld ar:>lllcaduskonnllS Ja I .3:2 alU'
lall:J,lI~~ dol.lomlllddrJ'" mng louunau löök P~"1~'TburgJ Pealinnas alus·
III.) tõM >Ojll\ earSllnu fllng hIljem
1849.Il:Sj9 oh hl:lllf1dc "'Ikolal I JiI

Alek>lndC'r II IX'rok~,nnll lhuun.l
1emil al~tusd ISutall I ~ 7 lUl)·
al Iba\ atud JJ HiUgCIC" SOJarnl.'C'~le
l-IooldarnlM! SelIS, mis blljrl" mmc~

UlU VCfll::rnll.:J, I'U,I""'C' 1{1~11 'llCII~.h

Olles ,Iall t:lhdl."fllllll::llk JII 0&1\111·
ml~ 1,111111 k.oa}lT1811la~r ,,"'nn III:&) d,
K:m::1I "I{ KI~lIl/ ...... ldll lI\aldlldl
"K~lc, IPOJU
rah~a\JIJlLamlcl J'
tOl.'la~ ,'alIaga fllr1U {Jh~wh hllava.l,IwukuIIII rlJIJJtlliol Voll\l OI ~ laulnl.;M

mels,)l Illllmna 1l.IU1' 1lu,).vd,lImk\l ,
l'hJhpp JalQb Karclll;UN JO ,u~j,·
ul Ig~ I'~"lcrbll,m ja orl ltI~lJd Sel·
glU~

kJv<.tStr1 k.ltluu!>tuk

Jiri Trn

2

Itltrburi tl:ulaja

btt&mbrr 2006

REPRESSERITUTE MÄLESTUSPÄEVA TÄlllSTAMINE
29. oktoobri pOhaplle\"3hommikunc
~erburg oli

sagimisl tais nagu suurlinn
illn.linnom v11lj3SÕiduJ Viibwi poolejUb
suvilnle rajoon. KOTge rohelise planguga
mnatOkk on teistmoodi kui DlejAanud. Nii
on alati olnud. leal-ad kohalikud rälIkida.
Plangu taga asub Levashavo memoriaal
NK VD pooli hukatutele:.
LcvashovOSSt: on oma rahvuskaaslasIe milestuseks pOslitanud tahise<! ttst·
laste kõrval poolakad. leedukild. norralead. valgevcodased. ingerlased. sakslased
ja venelased. Lõputu hulk lIInedasteie
mlllcstustahvkid ja n!itc noone kuuskcdc-rnllndide all. Maasjl! puude!. Piltidega
ja ilma. KOllnlad, lilled.
lcvasho\'o kalmistul kallis mälestusplC\'D hommikul õhuke lumekinnc. Rõs·
kesl ja kõlc:dast ilmasl hoolimata kogu.
nesid Peterburi ~1!Sl::d ja kalK- bussiga
Eestist tulijnd - ko~-u umbes 80 inimesI
- kaasmaalastele püstitatud millestuskivi

juW'de. KoglIDCmisc avasõnad ütles EestI
Vabariigi peakonsul Peterburis Lauri
Bambus.

Mlllcstustcenisl~ pidas

EELK õpe.
taja Jaanus Noonn.ll.gi. kes Petcrouri Jaa·
ni kogudust on \'iimasel aastal mitmeid
kordi kll.inud Eestist tCCTlimas, Koguduse
laulu saatis M3etagusc puhkpilliorkestCf.
Mülestustl.'CT\istuscl laulis sodilt kohali·
kl." eesllastc ja ncnde jArehulija·
te segakoor Kaja.
Teenistuse lõpus pidasid
kõne riigikogulane KUllo Arja.
kas ja rahvastikuministri bOroo
projektijuht Ken Kaon, kes Of·
ganiSCCT1s represseeritute lähedastele Eestist bussireisi Lcv3Sho\'o memoriaalkalmIstule. KOI·
10Aljakasmeenutas 19]7.·1938,
allStateja hilisemaidki repressioone.
1937, aastal. kui Nõukogudemu valmistus tähistama oma
20-ndat sOnnip.ll.eva, \'önis
NLKP poliitbüroo \'l1S1u otsUSt', mille ko-haselt luli lihideend:t kulakud, aktlh'sed
nõukogude korra \'asttLSed Ja rccrurid. sed3
otsust hakkas ellu \'lima NKVD \'asta\,

komisjon. Sam3 3aSl3 3uguslis lastI m.:lh3
nn .•esimessr k:llegooriasse" kuulunud
4000 rnh\"3\'8enlast ning vangistiui nn ..teisc kategooriasse" kuulunuid kOmme tu·
hat. Kokku hukati ja mileti Levashovos·
se 1937. aastal IS 719 ning 19]5·ndal

20769 mlmesL kelle hulgal. oh umbl."S
2000eestlast. Malmiskohana kasutati Le·
\'asho\'ol kuni I 954.aastani. üldse on Le·
vashovosse maetud ligi ~7 tuhat immesl.

kellest üle ~O tuha:nde hulGIIi p0liitilistel põhjustel.
Siis tuli pikk vaikus. Alles
1989, aastal. kui kalmistu läk.s tol·
lase Leningradi linnavaliiuse
Imldusesse, avati v.ll.ravad, Sama
aasta sOgiscst on memoriaali lisandunud eri rahvaste mälestusmärke huU'1.mud kaaslastele,
1993. 3aSl31 a\'ati kellatom. kus
kõik soo\ijad \õi\'3d lahkunute
mälestuseks kella hehstada. Nii oli k3 sel
p(lh3~eval. Et el unustataks neid aegu.
Sesl elu on pUha.
Kadri Pulk

\J
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KULLO ARJAKA
(EV RIIGIKOGU) KONE LEVASHOVO KALMISTUL
Head kuulajad. kaaskodanikud Eestist

ja rah\'uskaaslased Peterburist ning kau·
gcmaltki.
Kus me oleme Jncgu ja mida me enda
umbn kas siis t~l siia· \'Oi mida me siin
nleme. Ja mis siin V8mn oli? Milliseid
saladusi varjab see koht?
Me oleme Peterburist umbes viieteistkOmne kilomeetri klugusel Levasho\'o
kOlakeses. Sihvakad kuused. kasedja minnid kahel pool teed. I.usa Miikaaine nlhu..
mis mluitud Oma uduloori. ühele leett
pamnat kitt jUvllt maatOkilc oli aga \'••
rem pnri meetri kõrgune lihe plankaed
Ornber ehitatud ja seda kroonis v«1 owt·
raat. Selle rohelise pll1ngu liigA oli midagi
trisiti - scst siit ei kostnud ei piduh!l41i ega
keegi ei nllinud ka musti Volgasid vurumas
kas suvilnvll.ra\'lItt'Sl SISSC' või \'1I1ja,
Siin pll5is vaikus Aasuud ja pikki aas·
UlkQrnnc:id. see oh \'alknc lahL aga seda
\-aik'USt 15Cg! \... I\'a11 seda \'alklll>' \'a!\'asld
Dwakümneid Julgeolekumehed, mõnikord
koguni koos komcg;1 NlTlgaJlcs \i~el~;m
tal ~ avaneSId saladusliku SUVila \ :Ira\'ad.
Vald järk-j3.rguh Ja vlud pi"" mng \al'·
\"lIllsc tM jllrel nõustus !i'l..... \'111 kUlo Jutusta·
mn oma lugu.
Mingem ajas tagasI riNUl enam kUI seitsCkUmml'Tld aaslal Aasiasse: 1937

Nõukogude Lill \3ImISIUS suureJooneI ••
5t'h tflhisllUlIlI J"ahekUrnnt aasta möödunuM
Suurest Sotslah:.IJikU51 Okloobnrc\oluISI·
oomst. mma~usl 11h1p:k\ Il ~llolalJ en·
t1C\/lle tt')ö\Õlludi.'SIl Kompanel kcsu,,()omll~ pohubütoo \õttll> 2 Juulil \3.l>IU 01suse teha luppane endisie lulalute Ja
nõukogude\ust:lliC demcm.hga Juuli lõpul
~I unmgl"3dl NKVD Olcm Moshast SI$l'asJode RohvakOllllS..<;.anaadlst salajaS(' I..nsl.
kH]lI numlx-r ~4 7 S<-Iks l!cldl. C'I alllt~
S augushlot lukb nelja luu jool.<;ul sellel..:.
crJldl moodustall14 l..cnmgradl oblllSu tl1)lkai st I..olmelllkmehscl kohluorgaml mlCinlla mwlukm IKlc -' 000 munesi Ja Om·
flClr.!> ",utili klOmplcUITIIsck 10 000 ml-

meSI. Samal aJ1I1 klls massioperatsioon
kogu maa puhastamiseks spll:)(midestja dJ·
versaotidest. massioperatsioon aga laiCl\(S
nOOd kogu T1Õukogude\'3St3SC elcmmdi osas.
Loomulikult tuli kõrgemalt poolt ette·
kirjutatud plaan taitaju ka Uletada. Oli scl·
ge, et linnal sellist hukatute mllSsi ilma Ulea·
ruste pealtnllgijlltega ei õnnestu mana ja
nii luli leida \'aikne kohakene, mille Just
kaugel linnast. Sobi\' kohl leitlgl Pargolo-\'0 metsamajandi terriloonUIm!. Levasho\'0 kala Ilhedal. Nii tekiras siIa NKVO sala·
jane maunispaik. kus ka mõmngad hukka·
miscd on asetleidnud.
Tolkaeg$t Leningradi oblast oli suur:
SIia alla kuulUSId osaliselt Murmanski.
Novgorodi. Pihha JII Vologda alad NII
kiliviIUS hlmlUs nmslnalJlrl' ametlikel an·
Jml'lel la~tl Lcnlngmdllo 1937a. mllha 18
719 lmme!>l, J1irgml~1 lW!>lal jub:l 20 76Q
mmll'lot Mahal3Slutc lalood \l'l..~l \'CQ:IU'
todega slIa. lus rnloolc Ja d..sU\'aalon·
tega rojah suured kraa\ Id
Le\ alohol OI lasutall malusep;lI~anu
I..uni 195-' a augulollnl IlIng lcawoh.-Iall
l:btl l..rnmgrndllo ülnekolku maha \ !ihe·
mall 46771 mmlC,t Ja nt'Ude51 -'0 -lS5
pollll1lilotcl põhjustel ~h kil Iwna:>e N~V
Liidu "PPJuhlkonda I..uulunud ISlkUld. nn
I.elllnl;r:ldl loOU.'1~ja oh\ mJ I\nluu pmkond
<.lII 1..00ll.'>U1Jatde !>ulelud kUni IQ89 a•. ~ed:1
\ahas KGB ning MII1 :.lhh:. ehl"'dall..uJul
kuna!! me (ImbN., nmg ehlllM'd

TA '''O'Ii Sl I"" KÖI"'T[I~TI.
1o,Iuutu.'t'dalg3l>ld 1989a SUld,mll"l.'1.'
ala muudetl LC\il$oolo m~m(lflaalalaJ"s
mn~ juha 1(,189 a sügl'>Cst alu~lau sua \"'1'
meslc m!lleo;lu:.m!lri..luc rlbtltalllllocga
~Ulldsd:l> on suur m;1tml'p;lIl.. hea.. "!,,
mstatud. '>lima!> on pOOlud \ o)lmahl..ull "'~l'
liIalt! kompld••~I algscl \~h,,,uJu \ahe·
mc.:sl..onna maja!> on 11\:lIUd l!ilk... mUlil><'
um nmgJuurde ehn.lI11 1Q9' 0. 11h\..... l..ella·
10m • ja mSles:lusl..dla \31h hch),U!.da Iga
kOlasUjll 199tJ.a lll3.1!> aIas Pct~ JI1CC'l

ja heaWillik EestI sõber Analoli SobtW:
suurejoonelise mllleslUsm~i kalmislu sis·
scpUsuJuurcs.
Me nlleme. el metsa alla on paigaldatud
rohkesti mlllestuswl\'1cid, mälestusriste ja
m:llC'Stusklvc meenutamaks oma repress«·
ritud sugulasi, tuttavaid. nanbrcid, Lel'asho\osse maetud rah\'UskaMlaste1c on pUs·
tlIl10ud mlllcslusm.1rgld ve~lased. poola.
Iuui leedulased. \'alge\,cne1ascd ingerisoom·
lased. sakslased.Juudidja norralased, l\in,l;
la resllasrd
KUI paljU puhkab sIIn eestlasi. Oll." t:ipsell el tea Teadaolelall lasi I tunuOkSI
1937.0.. LeningradIS m3ha 685 ~llasl. Nii
omaaegseId Olmekaid eC'Sll re\olutsion::lll·
re. kes olid söchnud EestI Vaharngl 1'll.Stu
A!!a la 1'\:\ nIUIS[O(mitegclasll' :'llgUlaSlIll ng
lihtsall eestla:.tl·'l ;Il\Ielrllll..c JII lolhoo;;·
1I1 .... e. IClIill:.1 Ja harnlasI JI . kelle l'''\ an...·
lIlIlId olid ,",Un:lgl CC'-lllollollll \ JJIJ3 ränllanud
Ja I..~ l'fllle\:tlcl põhjUStel l'llahtnud 1920
a:l!>tatc al~upoold 13g;ll>1 optl"Cruda &stl
\';lt'IJ.nll..l \'Õ1I'I anala. el 19j1l aa,taloh
man, \~tud l't'">tl3.>tl' al" I.ogun! \ t"CI !>uu·

rem. SOOdlmõiste\' otsus tuli siis väga ruttu
Ja ~ langetaII. l::Ihtudes kas ebasoo\'itaI'ast poliitilisest mine\ Ikust. sotsiaalsest
plrilolust \õi sugulaste olemasolUSl ning
kirjavahl:tuSC'St EC'Sti VabariIgiga SC'SL nagu
öeldakse. põhjuse leiab alati.
HF.\OKUULAJAO.
.oa 1995. aastal Ulsld retcrburi Eesti
Kultuuriseltsi immesed koos eesti kino
","uõpetajaga Levasho\os Ja leidsid, et siia
maetud rah\'l.ls~lastelr tuleks mllleslus,
märk pUstltacb. See mäieslUSm~ a\'au sim
29 oktoobnl 1999.a, Iga-lUSl3Se1 ohvri·
tr: mälC'Sluspäe\'al tllnu EV Peterburi Pea·
konsula3di ja Eesti Kuhuunseltsi Uhlslde"""""
Jöupmgutustl"lc mng m~k~tuskl\ I \ ahmmi·
:.ele lIItas t.a:ll>:J Ida·Vimmaa maavulllsus.
Sl'e mäkSlu:.ll\ I un meIle ornasdl IIht·
nl' Ja ta~alolhOldlil.. mng kannab eesti- ja
\enl"h'dJoClld:.ll
Sll~ l'lll ...:A\'AI) U~"LASf.:U.
~TAU.~UK.: RU'I(f.5SJOO'l:IOt

s((tn 0011\ Rm

IQ.\7·1938
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UGALA "LIBAHUNT"
OLI PETERBURIS MENUKAS
10. oktoobril andis Ugala teater etenduse Peterburis. Rahvusvahelise festivali Baltiisk; Dom raames mlngiti Baltiiski
Domi lealrimaja Komnaa 91*nimclises
saalis tantsulavastUst "Libahuof'.

Baltiiski Domil on Ugala osalenud ka
varem· 1994. aastal lavastusega ••Hiir·
test ja inimestest" (lavastajapreemia

Vjatk!la... Gvozdkovile) ning 1995. aastal lavnstuS(ga •.Meie linnakc" (parima
naisosatlli~a preemia Tiina Mälbergile).
August Kitzberg; draama motiividel
s(Jndinud tantsulavastus "Libahunt" esietendus Ugalas 18. vccbrunril ning hooaja
lõppedes pilvi! 100 lavastajaja koreograaf
Oleg Tito\' selle tM eest Ugala publikupreemis Kuldõun. Septembris oli lavastusel au avada Tartus toimunud teatrif~ti
val "OmaDRAAMA",
(lLibahunt" on esimene tantsulavastus Ugala 86-aastases ajaloos ning sel-

Iest. el draamanlitlejad on ut.tdsest katsurnusest auga viljatulnud. annavad mirku nii publikuhuvi kui positiivsed meediakajastused. Lav~ o5:de\'ad Tanel
Ingl, Kadri Lepp, Hilje Murel. Karol
Kuntsel. Kata·Riina Luide. Meelis RJmmeid, Kiiri Tamm. emta Vaikjlrv. Jaanus Kask. Jaana Kukk. Aarm Soro. Kan
Reemann ja Annika nves \'oi Sandm JakoheloviU.
Suuresti \'ene rahvusest koosncv
publik võitis eesti klassiku August Kitzbergi draama alusel \'alminud lavastuse
vaimustusega vasN. kiidusõnu pllvisid
nii lavastaja·koreograaf Oleg Tito... kui
draamanllitlcjatcst koosne\' tanu iv
trupp, PuupOsti täis 51181 ja lõppematuna tunduv aplaus oli ugalalaste lava5tusele tõcliseks tunnustuseks, Peterbu·
ns viibides kOlastas Ugala esindus ka
Eesti Vabariigi Peakonsulaali Peterburis

UUDISED
Moenldala
"Defile
naNc\'C"

ning kohlUS konsul RiiM Aum.ga. "Ubahundi" etendust austas oma kOIuNsega ka pe.konsul Lauri eamhul, kel
kohtus trupiga dcndusejlrgscl pidulikul
\·astuvõlul.
Eestit e.sindava Ugala kõn'al osalesid
festivalil &ltiiski Dom teatrid vcnemu!t.
Poola51. Rootsist, Belgiast. Lilis, ja
L=lU"bttp:JIwww.......N
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lllOJUlO Mbl yBil,[lH.....

rona .i1JIR CaHKl·nerepriypreKoro 06-

ao>KeT 0 KYKJI3X Ha·

UlecTBll 3CTOHeKoil KYJlbtypbl ribiJm Ha·

tanbH 6YH3K080H.

ebloteHbI pa3JlH'1I1b1MII e06blTHIL....H.

3croHCKoe 06w.eC180 npollOJlJ+;aeT
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nOCJlel1HIiX MecRu.a

OKn:l6pR npeJlCTaBIITeJlH reHe'

panbHoro KOHCyllbCl1l8 3P B CaHKT-ne·

repOypre Il De.r1eral.l.K11 III 3cio1l1l1l BMe·

ere e 'tiieHaMil MecTHOil oOlllHHbl noce·
TH.II1l fleBawoBcKoe KJlMOllwe. B Me·
ponpHlmm npllHlUI1l Y'!acTIle .a.YXOBOH
OpKecTp 113 M513Taryee Il nerepOyprc·
KIIA 3CTOHCKllli Xop _Kaja_.
HOR6pR $o~bKnOpHaH rpynna

18

_Neevo. BblCTynlllla C TallUeBaJlbHOK
nporpvl....\OII B Pocem'\cKO"'1. 3THorpaq)ll'
'lecKO."I

j\\Y..ee

B pa."1KaX npoeKTa

6aJ1T'KK14 ,ll.O Ypana •. no."IHMO

_Or

16

H0lt6pll npenaallllTellll 06111CCTBa "pli'
1IR,,11l )"IaCT'Kc B .nHe

Nmor, tleIIi. A.-e TammaaM, KClIrt-

TOJlep3HTHOCTIl.a 19
.nexaOpSl npiiC)'lCTllO-

SC'l'tl'risi komldajana NiMI Edl lnICr·
preetidc tiiL TIna\'U tAhi".....kte EMJ
k.crclpillikvaneli ajakto 100. jUl.lbdiL
Esitusek' tulid RodolfTobiue Teine
Keelpillikvartett e-moll, Ollinl Oripjt'" .. Lõputu kaanon" jl Bedt'k:h Smewnl KeclpiUikvartrU NO I MOOIIII.pulkirjap _Minu elLUl"'. Tobi. . blOI. kell~
nimi kJnnlb b kvattel1. on kiljutatud
Pdcrbuns 1902_ ....ul.

BaJlII Ha OTKpblTlHl
6110",KOTeIG1 H3U,il0·
Ha..1bHblX mrrepaT)'p

oOwelu-

TaHueB npellCtaBllTe.'1K _Neevo. npo.!le."IOHCipHPOBaJlH Il TaKUbl O. KHxHy. a
TiHOt({' n03HaKo."\It.'III3pllTeJ1ef13Kef103ll-

tUll1 CCllCpo-3anana c pa3HooOpa3ltbl'
MIl 3CTOHCKHMll KOCTlOM3Mllll 06Y'lltJlH

oo.
14. ja 16. dl:'l!iC.'mtml _nllud Prterbun~ kak. iuutC'pln:" konl~i ~
f'3.Jl Pille L-lll jõi ICflOf O!i"'cr KIlUlik.
neid "ali, Uaveril pHa P-.emUrT\l. 14.
d~sembtll EV Pt"tC'rlnui PtuQn"'I...•

npocTblft\ T31tueBaJlbHLlM AHIUKeHlIIl,.....

B

11a43.'I(,

!lcKa6pw MC}f(,!lyHapo!lH3li

aeCOlUlaWllt npellO,'l;HlareJleil pycellon)
~blK.a

Il mt1ep,uypbl npoliella B Cit'Hax

Calih"T-nerep6yprt:KOfO rocyn.a(X'nleHHO·

ro

yHHflepcHTeT3 lPt-'C111Ba.'Ib

pyCC.KOro

mi H{' ro,nbKO WKOJIbtlHKH II CT}'a('l-IThl.

!IM Koropw: PYCCK11H IOW( RRJI>leTOl JXI.!lHbl,.... HO 11 pe6srra. 113)"4a1OUJjle pycCKIlit

l106e.

AHTC,'CH BOUlJIlt -1 npe!lCTallllTe.r1R 1I33cWliIlK.
11plU'lIaweHI1lO OpraHJI33TOpoa
$r.'rntuanll BneKa6p!lqn.tbf.JIopHblil KM,1eh-nIB _Nee'lo. nor.a:la.'1 rOCtRJOO\ Il )"1ac-

no

nlllKaM C.EllX I1CKYCClllO.

PR

KilHOCT)'l1HCH .fleH4IiI.J'b."IO 13 neKa66wa npllrJlaWCH3 rp~1ma Hl JCTOH.

eKOTO 06U1,ect'Ba ,lJl1l olaf4allll}'!

411111 1.-

""a Blrra.ntul Mt'JIhHliKOIla e pa604H.... Ha·
JB<lHlleM .AnrropHraO.a •&eA apara!o B
KHHo.'1CHTe.
pe'1b H!I.{'T 0

awo.:'LRwcH
>KH3HH

Il

anpeJlc.

r!le

_cncUJlt'pece.neKUea o

B CIlCmPH••"I0JICHO 6YDeT

yCJILLW3Tb !Ha·

KQ."llilt' HVI ro.nOC,il Yltl.e 29.llCKatJpll no
5-.My KaHMy II twpe.'lil'ie

.3Hepnl4Hble

ruduhkule jõuluOhlu,O/}IIi1e eelnenud vslkc JOulukootiCrt oll meeldi·
"'ak!! Ollatu6tki 1o.01IIIIC' ~t1lali,kle. v.._
I.:lmlU! telJdc,. ~ akn. tatPI oh \ ibmaM
JI KK" .0')51I1n_ "uut.ad Jlravad .nlitid
luua tGeli~ j6uJl,Im\.'\!.k~lu j~ mutJl» Ohtu
k:Oigi jaolo::s mC'ildckjll\-.ks,
16. dt"bCmN1llQlmUrlud je.u.hik.OO1lICf1 Sab.luln1ik.:u.5 k;nl.tn ('\ I>kl pr6t>pdnil tOI kln.ku rah,'alo1 ttllJIl \1'k'!1 wu.·
repIni~h ~tilu. K6Inid rm:ll)l(ldilld 1I1f1'
dehlI.. M07M1JII. SC'l:lubatJll j. I.c'ia;tl'h
heliloo}.telL Kontl.mll Jõpnat h..-pala1)1 eu\lIl.ud .,PtIha (tr'. mJ41 publjk kw·
III .,dillet:.
Pctl'l"bm F-OIt. v.b.ni~1 fe8,oow,Ilut
ja P('t~ Ent. S<'lls l.I!:lIl'ad P11k1.
OIwM ja, I"ual. kc'lk l.lWl:u. kYidaj,,", t..ma
muu"b ja If,i~llku. wmJp vOw, on
I.Ili

113blKa a crP'IHa...; 6ar1ntlL B KOHKypcHOH nJXIrpa......!...(' QJecrI1Ba.'IR )"i3CTl1OBa'

llJblK KaK lfHocrpaHHblH B 'tHCllO

nzmil esimese koha vllril;• . Kalle on
Oppinud Tallinnasj. SlI\'alaiutvi moelabori. Mos.k..·u, kus la nOGd pOhilitch
~llb jalMtab. osaledts aktii'i'leh erinevat~1 konkuruidc:1. MllCfjalitt «liiaab
ta naturu.·l~ linast, pwvillaat. vii'" ja
liidi. Sedoonbe.l moeshowl esiUdud kirjud kootud kapuutsi.. kampsunW olid
ap hoopiski diuincri tn'Il kItt1llO. MoekunW\;ku põhiline toovirus eeI1i lI1CftO
Ide kõlab jlramuc-l!.: OI. riletl.lmbd Ju.!gentlk! ja cnaWndtamad, tl oma isikupa.. ....UlIda.

30, l'1O\'ernbf11 ~ kirilcua EV KuIlUlJtiministceriumi. EC:Iti KuItuurkIpitali
jl Peterburi EV PakOntUIaadi todUICl oll
võimalus kuulata Tobluc Keclpill~
Ittti (viiuldaja MUllO MlMi. "'iluldaja
Krilljan Hallik. vloo1amlnllja Toomu
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Il 6oJI1.W01"\ 3aJlC IUI
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EESTI PIITERLASTE
KOHTUMINE
25. no\'cmbril toimus Tallinnas järjekordne 44, piitcrlastc kokkutulek. Kes
on siis need Eestis elavad piiterlased? Need. kes kunas] noorena läksid tar-

kust omandama erinevatesse Leningradi kõrgkoolidesse. siin said sõpradeks
ja onjäAnud sõpradeks. Huvi kohtumiste vastu on sailinurl. Sel aastal saabus
kokkutulekule 83 Neevalinoas õppinut. Õhtu avas nagu ikka \'Hmastcl aasta·
tel 010 Vohnja. Meenutasime meie hulgastlahkunuid. õnnitlesimejuubilarc

ja neid, kes lõpcusid 50 aastat tagasi· Bruno Saul. Rein Uustalu. Leonhard
Sokk. Bruno Sauli mälestusi võib lugeda tema sOgisel ilmunud raamatust
{(Meie aeg)) ja uuesti läbi elada mõtetes meie noorusaega. Märgiti ära ka neid.
kes kõik 44 korda on osalenud kokkutulekute!. ning nendeks osutusid Hanno
Tamm. Ago Viia. Helle Michelson. Osavõtjate hulgasoli ka meie endine kon·
sul Jnri Trei abikaasaga. Õhtut sisustas muusikaliselt Leo Kikas. kelle tantsu·
lugude ajal ei jlL5nud põrand kordagi IOhjaks,
Suur tAnu korraldajatele ,'aeva eest!

Peterburi pllterlased H. Tobol5Onaja V. Fjodorova
oo

KADRIPAEV
KRASNOJARSKIS
Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv DIGAR (S)
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lltltl'buri lltataja

25. novembriI2006.a. Krnsnojarski rah"usscltsid (Poola. Saksa. Soome.
Uti, Leedu ja Ecsti) tähistasid uhiselt Kadripäeva. Mõte korraldada selline
kohtumine kuulus Krasnojarski krai Eesti Seltsile. Üritus otsustati läbi viia
Krasnojarski keskkoolis nr 6.
Kokkutulijaid tervitasid Krasnojarski krai administratsiooni esindaja Ram7.An Zokaev. Poola Vabariigi konsul Stanislav Kozlovskij. kooli dirck10r Svct·
lana Cheremnich. linnavalitsuse esindaja Natalija Malashuk. Poola ja Eesti
seltsi esimehed rääkisid Kadriplleva tähendusest ja pUhitsemise traditsi·
oonidest. Kontserdiosa alustati katkendiga näitemängust. edasi tulid lau·
lud ja rah"atantsud kõikideit seltsideil. Külalisena osales kontserdil laul·
janna Sofia Ameerikast. kes esitas oma laulud inglise keeles, Ka setu küla
Haidak esindajad olid kutsutud esinema, Ürituseit ei puudunud ka Kadripä·
cvale traditsioonilised lammas ja hani Samas saalis oli Oles pandud käsi·
tOO· ja fotonäitus kõikidel! eelpool mainitud seltsideit. EestI selts esitas
käsitöörlja eesti rahvarõivaid. Kohtumine lõppes tee· ja kohvilauaga ning
Ohislauludcga.
Vera Nikolac,'s-Qinets

Peterburi Eesti Kultuuriseits soovib
ilusaid Jõulupühi ja Head uut aaslal
meie sõpradele-toetajalele
K. Perile. M. Berezovskile, l. Leele,
V. Polikarpusele

stit!iklikub

~ellteb

EELK KonslSIOQfIUml ObUM:ga nr. 132 7 no\{"mbn:.1 2006 \ ab;c,t:lll Jaan
Jaam Peterbun banl "Oboudu:>l" hooldaj3ÕpC.1.ajaJa Joel Sum abll'IX"lap Ok">l1nll('lest. Alato 1. 11O\'cmbnSl 2006 on f'clerhun Ja.ani ko~uduSl..' hooldajaõf".'tajak,
Argo
Ole..k
mIliraIud
Argo Olesk on sOndlnud 6 \ l'Chru3nl 19ij.aaasta! Võrus Enhandu:.c: ,al Tanu
RIIkliku Ollkooh uSUleadu~onna~, tlulle IÕf'Cllb 19Q8 :1a:,1:11 on lcc.'mnud
I'!lmu Elll~bc\l kogudu~e:.. pracgu .111 t:1 I:mm:l~le JU KlIma kogudu~ tiJ"Ct"Jll
A!"B0 Olesk on abll:-lu~. kolmc lur:.'" Isa
A!"B0 Ok-sk s.'lat-ub I'et...rl>un 21 d."l:'l'mbnl. l"Slme",: Jum...l:u......m<,tul> 1'....
lcrbunl> tOImub 13 debcmbnl kell 13 OO Mana i.mi.u i.anL"'C1c1 saali:. J;] eda'l
kavalSc'b l:l 0l>a1C'da 1...3 i.ohalii.e ccslla:.lc Jõuluprol. ct l.1hcm:llllut\'ud:! PellT·
bun ecsllaskonnaga Pla;lnI:. on i..a i..ohtumlOe ILI K pcapn!J..opl AatT'C Kuu
kauflPlg:l. L"\ ann:ub luln li.uplaanc p problcclTK' IlmloClt lukb JullU i.a C'd:c.PI'
dl::'l~ 13ntscklSl.'llL ka:.uumllSCl" ja jUmaIaICCTlI:.tu,,,: kuup!c\ .Idl~ 20Cr :l:C>tal T!l.p:scmal mfO! i.uukme l3 del:.cmbn JumJIJlt"Cmstusd
Pelerbun Jaam kogudu:, on \ul!-:1 Uinulii. Jllal1u~ N'Jo(/On(kle. kl:", \a;l1:11mllll
oma \llll·dal.: löögrnatii.uk Ecstl~. leid I:. ae1:!:1 J:I J"udu. et i.tha I'l'lef!:lun~ kuhall'
i.u1c C(.'Slla-lokQnI13k Jumalatl"\'m~lu~1 pllbma.-..

TVERI OBLASTI
EESTLASED
Tlinapaevalleidub väga \'AIle inimesi.
kes on kuulnud T\'cn eestlaste maasl
Tvcri abIlIStis.
Jutt ei ole neist ajaloo kaugetC!l1 aegadest. mil lõunapoolt tulnud 3rencnumad
ja tuge\-amad ritldr.1hvad hakkasid soom('-ugn hõlrnur.ul\'aid Volgajõc 13rsctelt
tcmtooriumitel! \'!llja lõTjuml1.ja \<iimascd
olid sunnitud liikuma põhjapoobemmele
aladcle. kunijõudsId oma pmc!:,ouslele asukohamaadelc Balti m.Te kallastel.
Mõningate linnade nimed T\<cnmaal
meenuLavad meile vccllllnagi ajalooseda
Ctlppi. Fakt, ml.la el S33 eitlda_ Vutamc.
n:lileks. linn3nime Kalja:rJn. Nimetus
luleneb ecstikeelsesl Yäljendisl "k3la
siin". vene kceldc tõlgItuna "pbl6a
3.'ICCb·, Ja tocpoolcst. need mimesed. kes
on kllinud Kaljazinis. leavad \':lga hlisti
seda kohta. kus Volga Il"eb jtlJsu k1:in3ku.
See ongi see koht. kus kala oh alal! palju.
Sa3g1 poolcst nkkalm J3 parim \.:alapOOgikoht Okm·Volgal. Siin pOOdsldkl kala
"anad eestlased. tolleacgsed \blg3 alade
JX.'TCmeht-d.
Tahamc jutustada 31:!a hoopil> leiseSI
tcrriloonumist. miS kannab venelaste ja.
ok~ ebatavalisiOlUle - NumlCkunde, XIX
sajandi lõpus Valdai kõfl;clm tipp oma
põhsmcl5adcg:l. rikbhi.c \...ala· Ja mets·
lindude pcsllsernlskohtadega i.uulus
eestlasele Brandta",lc.
Rahatcenimlsl' eesmärgIl olsustas
Brandtan panna I<e\ allS (Talimnas, lehle kuulutuse. et mOOb T"cnmaal maad
hinnaga 10 rubla tt~salm (1.092 ha) Hind
oh Usna soodne Paljud cestla~ed. ke-lo
sama ja ka eeln...\ ate aastate Ii.aldu-loe 1,)1lu kannatasid n!llJa all. olSu.~lasld ... lluJ~
mIse nlmcl k~ulada !>eda \õlmalust Ja
koltd::t Ole 1\ en' Iljakaie maalc
Eestlased lõid kaasa omll elU\IISI
chitasld kfilasLd tugC\3lesl PJlkmlljlldcst
koos kõn'alasu\a!c \'lljU\'eskllc, ~'Ie\·es
kile JU muudl' eluks vajalike cl1Lll~tega
Lapsed p3ndl
i.ogukonnukooh I:.CSI·
llbl..-d Ul>kU:'ld amulll:.C>..--ndu»c Ja lootSId
oll1a töiikUSl" peale
Võrralu Ja nU,ah" loodus nmg \-a;I5a-loOndlOUlltöötahe ohd heaolu pandlb
Ja Mo·l1lnc Ohgl elu 1\unnekundl~ Sl"da
lÕiku .lp!OO~IIC.l\ 3d \'uld \ !Ih~':,ed mmlesed JlI ,cell'lllu Oll hU\'l!Il\ ,c1k~l mCI~'
lU{;ej:l1 1....'Idvu:.Wda
1<1.'\ OlUlSiOOll nhCfldas l"('~lla5Ie Uk~ii.·
lalumappld::tml-loCd Ohlsek, maJalldlk....
nlI' i.:II11h<' SlkIe,i.ollKlOSI rullll'lust (\ l'ne
i.C'CI~ 'Ilcl\pa-, KolllO():. t)h "uulus uk
i.ogu
i.ut-cnllangu JJ mille al/luh

"en

O~

siin, 1923. aaSlal Ü1c\'enenl3t1liscl nliilU'
sel Mosh·t1s tunniSlati T\'eri eest13ste
toodetud \'Õl pfC1:mia "lIärlliseks. Seda
võid sõid ja kiil.'iid kÕik Ülem.Volga ra·
jooni elanikud ja ka n("('d Immescd naabcrrajoonidest. kel õnneSIUS seda endale
osla.
TOOkuse. kanguse ja mcisterlikkuse
kõn'al iseloonlustas Tven ee~ll:lsi veel
Uks omadus - kaasasUndinud musikaal·
sus. Nunnekundl'S oli korragu ICTvelt
kolm puhkpilliorkestrit!
AJaklojargmLSC'd lehekOljed on kõigile
tultavad - kol1ckli\'isccrimLSllastad. ku·
laklUS(" vastane \õitlus. repressioonid.
Nunnekunde eestlased ei ahstunud kohe.
Juured olid \cellugc,'ad. Aga kns need
juured olid SUUlelised lõpmatuseni "astu
pidama. kUI ise maa. millest nad loitusid.
oli mO!"Bilalud?
Paljudele CCS1laslcst. kes saadeli asumiscle VÕi lasu maha. oh põhjuseks scc~
et ta Ohc lehma asemel hoidIS kahte leh·
ma või SCC. clla kandiS "'·ale" pc:rekon·
namme,
Tavaliselt .Tm.:\'ud kuhuund ajapikku
!iulu\'ad nht.:. l"\'Sllasle le on ug:! om;mc ~i·
hlada oma komt-cd. trddilslOOnid,ja seda
IsegI IOllumLSt...... ja riictuscs. Naised olid
osal ad I...asJIMlq;ijad. kasulades ISI: ja andt~ ,,-dasl nconcle rah\·ushkkc võneid ja
rnustreld. Eestlased pOüdSld 1SCl,.'; igap5·
c\ ase!> elus k:lnw amu1t rahvanideid, nende kQdud ja majapidamine ohd alatl täleliku~ korras. Togaslhoidlik. mingil m1:iral
IsegI kiiSIvõitu elamme, aga aluu puhas!
1926 aasta rah\tdOl'nduse JlIl'gl ela:.
1\ cn oblaslLs 2 ~gO ecsllasl Vasta\<alt
1988 aasta mtwalOl'ndusc andmelele \ c,d, ,·AIlern. kUI 800. T1napilcval mm...tal ad ennasI eestlasteks umbes sadakond
mlmC::.1 Ja nt'ndl."sun mmc i...·lIk el \·aldenam eesti kcclt.
~
I\ga nlld on olcl1las~ J:l oma olemisel!
tunneb neid kohe ~lra - põhJuhkud. rohu·
hi.ud. tasui.a:ilui.ad. usaldatavad. sõbrahl...ud_ pt..... nc huulllooUlJuga.
Han a. aga ::'1 L~"l \ õlb \ ~"('I t!lnapae\ ,II
Vdk!al Ükm-V,'lga p SplrO\:.i.1 rdjOOm-lo
i.uulda I...a .~t i.l'\:'lL ;>';l'Odc l........llastt: J.lJl;laslcJUltu. i.t~ i.Wl:1j;1 lbut:c,ld I \ "Ti h'Sll
Mtil~·'lam.Jks e~l\anl·l1lat ... tq;u~Ld
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