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Läkitus jõulupühadeks ja
uueks aastaks 2010
Jõuluevangeelium räägib, et kar
jased teatasid sõnumist, mis nei
le oli räägitud Taaveti linnas sün
dinud lapse kohta ning kiitsid ja
ülistasid Jumalat kõige eest, mida
nad olid kuulnud ja näinud (Lk
2:17,20).
Kristuse sünnis peitub või
mas liikumapanev jõud. See on
Jumala enda missioon – missio
dei – tema sekkumine maailma
ja inimellu. Jumala missiooni ei
saa piirata vaid loomisaktiga. See
kätkeb endas armastava Jumala
hoolitsust oma loodu eest, lepi
tust, lunastust ja pühitsust.
Meis igaühes peitub igatsus
Jumala puudutuse järele, sest kok

kukuuluvus Jumalaga on osa meie
identiteedist. Isegi siis, kui me se
da sõnastada ei oska, tajume Ju
malata elu poolikust ja jõuetust,
Jumalast kaugenenud maailma si
hitust ja pimedust. Kurjuski võib
siin osutuda appikarjeks.
Jõulusõnumi sisu on sama kui
kahetuhande aasta eest. Jõulude
imelisus, rõõm ja rahu tähendab
seda, et Jumal meidki oma mis
siooni kaasa haarab. Meilegi an
takse ülesanne olla osaline kogu
loodu uuenemises, olla suurte muu
tuste töörist. Jumala armastusest
süüdatud süda sütitab teisigi.
Vaimustus ja visadus selle teos
tamisel, mida teame hea ja õigena,

mida Kristuse valgus nähtavaks
teeb, lõhub murede müürid ja su
latab inimsuhete jää. Mida suu
remad on ideaalid, mida kõrgem
mäetipp, seda enam pühendumist
ja energiat vajame. Kui aga jõu
lulapsel on meie südames ase, ei
tule sellest puudust.
Johannese esimeses kirjas öel
dakse, et see, kes on teis, on suu
rem sellest, kes on maailmas (1Jh
4:4). Teades, et Jumalaga koos on
kõik võimalik, suudame igal päe
val hoida kõrgel oma usupõhise
optimismi lippu. Jõulud on mis
siooniliikumine, mis ei tohi sum
buda argipäeva hallusse ja ühis
konna apaatsusse.
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Tõstkem sõnum, mida siin ja
gatakse, taas oma kogukonna mo
raalseks keskmeks. Üheskoos suu
dame seda, teades, et oleme osa
Jumala missioonist ja igal kristla
sel on siin liidriroll. Tõstkem piib
liraamat tagasi aukohale kodulaual,
lugegem Jumala Sõna nii üksi kui
perega, kõnelgem Kristusest sõp
rusringis ja avalikkuses.
Karjased ei piirdunud vaid tea
te edasiandmisega. Kõnekam on
nende muutunud eluhoiak: nad
kiitsid ja ülistasid Jumalat! Mida
enam suudame rahvana kiita ja
ülistada Jumalat, leida ja omaks
võtta tema headust, seda pare
maks ja õnnelikumaks muutume.
Jõuludel on selleks jõudu!
Õnnistatud jõulupühi ja uut
aastat soovides
Andres Põder
Peapiiskop
Tallinnas advendiajal 2009

Vivat academia, vivant professores!

Tartus tähistati emakeelse ülikooli 90. juubelit
Tartu Ülikool 1632 – õppetöö ladina keeles.
Tartu Ülikool 1802 – õppetöö saksa keeles, 1880-ndatest vene keeles.
Tartu Ülikool 1919 – õppetöö eesti
keeles.
Eestikeelse ülikooli sünnilugu on
sama vana kui meie riigi sünnilugu.
Sel aastal tähistasid oma 90. sünni
päeva Eesti muusika ja kunstikõrg
koolid, jõulukuul on järg jõudnud
Tartu Ülikoooli kätte. Rahvusüli
kooli ülesandeks sai edendada ül
dist ja eriti Eesti elu käsitlevat tea
dust; anda kõrgemat teaduslikku
haridust; valmistada ette riigi ja
rahva tööle vajalikke eriteadmiste
ga varustatud asjatundjaid jm.

Soovi emakeelse ülikooli ava
miseks avaldasid Tartu, Peterburi,
Riia ja Moskva eestlastest üliõpila
sed ning õppetöö pidi algama 1919.
aasta algul. Saksa lahkuv sõjavä
gi andis juba detsembris 1918 üli
kooli üle Eesti Valitsuse esindajale,
kelleks oli Peeter Põld. Temast sai
ülikooli hoolekandja ja ajutine rek
tor. Ülikooli ülevõtmiseks ja uuesti
avamiseks loodud komisjon plaanis
avamise kevadeks, kuid sõjaolu
korra tõttu viibisid paljud tudengid
rindel. Õppejõud ja ülikooli varad
olid viidud Venemaale, hooned olid
sõjaväe ja muude asutuste käes ning
puudus raha haridusasutuse ülalpi
damiseks. Eestlastest õppejõudude
vähesuse tõttu lubati ametisse kut

suda ka venelasi, soomlasi, balti
sakslasi jt. Ametisse võeti 32 eesti,
23 saksa, neli soome, neli läti, kaks
vene ja kaks rootsi soost õppejõudu.
Ametlikuks keeleks tunnistati eesti
keel, kuid abikeeltena võis kasutada
ka vene, saksa ja muid tööks vaja
likke keeli. Samuti otsustati, et üli
kool on autonoomne ja poliitikast
sõltumatu asutus. Ülikoolis loodi
arsti, õigus, usu, põllumajandus,
ajaloofilosoofia, matemaatikaloo
dus jt teaduskonnad. 1919. aasta ap
rillis avaldas Ajutine Valitsus mää
ruse, et õppursõdurid saavad tasuta
hariduse. Septembri alguseks im
matrikuleeriti 351 üliõpilast. Õppe
tööga alustati 6. oktoobril. Pidulik
avaaktus toimus 1. detsembril 1919,

seda kuupäeva loetaksegi emakeelse
ülikooli sünnipäevaks.
Olgu emakeel hinnas ka täna
sel päeval meie maailma tasemel
tunnustatud Tartu Ülikoolis, mille
arengusse on panuse andnud ka Pe
terburi eestlastest õppejõud.
Jüri Trei
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Helilooja 120. sünniaastapäeva puhul
Terve 20. sajandi esimese veerandi
jooksul oli Peterburi konservatoo
rium eesti professionaalse muusi
kakultuuri taimelavaks. Koorimuu
sika osas tõusid nende seas rahvus
vahelisele tasemele kaks – heliloojad
Mart Saar ja Cyrillus Kreek. Mõlema
osa eesti rahvamuusika tähtsustamisel
heliloomingus on võrreldud Bela Bar
toki ja Zoltan Kodaly rolliga ungari
rahvamuusika tutvustamisel.
Cyrillus Kreek sündis 3. detsemb
ril 1889 Läänemaal, Võnnu vallas,
Jaanika külas. Esimeseks muusikali
seks innustajaks oli talle isa, kooliõpe
tajaametit pidav Konstantin Kreek.
Isa võttis kõhklematult 100 rubla lae
nu, kui sai teada poja vastuvõtmisest
Peterburi konservatooriumisse ja oli
vaja tasuda esimene õppemaks.

Kreek Peterburis

Cyrillus õppis Peterburi konserva
tooriumis aastail 1908-1916, algul
trombooni austria päritolu profes
sori Franz Türneri klassis, hiljem
heliloomingut läti muusika klassiku
Jazeps Vitolsi ja vene väljapaistvate
heliloojate Nikolai Tšerepnini ning
Mihhail Tšernovi klassis.
Konservatooriumi heliloomingu
õpetuse keskne kuju oli Nikolai Rims
ki-Korsakov, kelle range, põhjalik ja
rahvamuusikat tähtsustav õpetamis
meetod mõjutas teisigi õppejõude. Pe
terburist saigi Kreek eesti rahvaviiside
innustuse ja käis neid neljal suvevahe
ajal, aastail 1911-1914, korjamas Ees
ti mitmes maakonnas. Ja kogu tema
hilisema loomingu alustoeks saigi
rahvamuusika. Rahvaloomingu eks
peditsioonidel kasutas Kreek esimese
eestlasena muusika salvestamisel fo
nograafi. See oli omal ajal tehnika
maailma suur uuendus.
Enne konservatooriumi lõpeta
mist värvati Kreek sõjaväkke. Käis
I maailmasõda ja otse lahingutand
rile minekust päästis Kreegi pilli
mänguoskus – ta sattus muusika
roodu orkestrisse tromboonimän
gijaks. Tervislikel põhjustel vaba
nes ta sõjaväest 1917. aastal ja asus
elama ning töötama Haapsalusse.

Kreek Haapsalus

Haapsalu jäi Kreegi elukohaks ko
gu järgnevaks eluks. Seal oli ta mit
mes koolis muusikaõpetaja, osales
kooride töös dirigendina, juhatas
laulupidusid, korraldas muusikaelu.
Enamiku C. Kreegi heliloomin
gust moodustavad koorilaulud. Sageli
on ta laulud üsna ulatuslikud, orkest
raalse arenguga, suurte tõusude ja
mõõnadega. Nii kujundas Kreek vä
ga omanäolise kooriloomingu, mille
avastamine meie kooride poolt kes
tab tänapäevani. Iga aastaga laieneb

Kreegi loomingu tuntus ka välismaal.
Kreek ise on öelnud, et tema muusi
ka aktiivsem levik on tulevikus. Näib,
et see väide peabki paika. Tuntu
mad koorilaulud nagu “Sirisege, sir
bikesed!”, “Meil aiaäärne tänavas”,
“Nõmmelill”, “Talvine õhtu”, “Meie
err”, “Maga, maga, Matsikene” jp.

kõlavad meie esinduskooride ja välis
maa kooride kavades järjest sageda
mini, üldlaulupidudest rääkimata.
Erilised on C. Kreegi eesti vaimu
like rahvaviiside kooritöötlused ja piib
liteemalised “Taaveti laulud”. Hiigel
töö oli Punscheli lauluraamatu 500 ko
raali seadmine 4-häälsele segakoorile.

Peterburist armastusega
Aeg lendab linnutiivul ja pahatih
ti kiiremini kui me oodata oskame.
Nüüd, kus mul on kodutee juba pea
aegu jalge all, oskan ma seda taas
kord märgata.
Kuu rohkem kui kaks aastat
Eesti Peterburi peakonsulaadi pea
konsuli ametis saab kohe otsa. Kui
tahan kokku võtta siin oldud aega,
siis on seda ilmselt kergem teha kas
ühe lausega või juba terve raamatu
ga. Ühte lehekülge kirjutada on juba
tunduvalt raskem, sest selle aja jook
sul on nii palju olulisi sündmusi toi
munud ja nii palju tähtsaid hetki on
meenutada, et nende vahel valikut
teha ei ole kerge ülesanne.
Peterburi linn oma paljude lossi
de ja teda läbiva Neeva jõega on

suursugune ja õigustatult piirkonna
suurim metropol, mis tõmbab nagu
magnetiga ligi inimesi üle kogu LoodeVenemaa. Aga mitte ainult, Peterburi
on paljurahvuseline linn, kus teiste rah
vuste kõrval on oma koha leidnud ka
eestlased. Seega isegi ilma liialduseta,
on eesti seltsil ja kogudusel siinses elus
oma kindel ja märkimisväärne roll.
Kui meenutan siinseid aktiiv
seid eestlasi, siis muidugi mitte ainult
Peterburi Jaani kirikuga seonduvalt,
kuid siiski... Fakt ise, et lõpuks alus
tati ehitustöid Jaani kiriku restauree
rimiseks, on täiesti reaalne, aga sa
mas tundub see nagu hea unenägu.
Kui poleks teid, kallid eesti seltsi
liikmed Peterburis, siis ilmselt po
leks mul täna põhjust Jaani kirikust

Kreegi loomingu tippsaavutu
seks sai 1927. aastal loodud “Ees
ti Reekviem”. Siiamaani on see teos
omas žanris eesti muusikas ületamatu
saavutus. Helilooja Eduard Tubin pi
das seda maailmatasemel teoseks.
Cyrillus Kreek oli inimesena väga
tagasihoidlik, ometi tõekspidamistelt
printsipiaalne ja oma loomingu suhtes
range. Kõiges armastas ta süsteemi –
nii oma helitöödes, folkloorikogudes,
kontsertide ülekannete kuulamises
raadiost või teiste heliloojate teoste
käsitsi ümberkirjutamisel.
Kreegi eriline loodusarmastus väl
jendus ka erilistes hobides – ilma- ja
linnuvaatlustes, lindude rände uurimi
ses. Vaatlusi tegi ta aastail 1940-1960.
Seda sai Kreek edukalt teha, sest ta
maja oli ümbritsetud merega – asus
see ju Haapsalu linna piires Suure-Vii
gi maaninal, kust suured rändlindude
parved üle lendasid. Ka Paralepa mets
oli lähedal. Tema vaatlusandmeid on
kasutanud ka eriteadlased.
C. Kreek kujundas oma loomin
gu kaudu uue, respekteeriva suhtu
mise rahvamuusikasse, nii kogujana
kui kasutajana. Kreek ise tavatses küll
öelda, et rahvaviis kasutab teda. Selle
suhtumise väärikad jätkajad tänapäe
va eesti muusikas on heliloojad Ester
Mägi, Anti Marguste ja Veljo Tormis.
Kreegi poolt koostatud rahva
viiside kartoteek sisaldab 5342 ühikut
ja seda säilitatakse (nagu ka ülejäänud
kogukat arhiivi) Eesti Teatri- ja Muu
sikamuuseumis Tallinnas.
Cyrillus Kreek suri 26. märtsil
1962 ja on maetud kodulinna Haap
salusse.
Alo Põldmäe
helilooja

enam kirjutada. Sest ilma inimes
teta pole mälu ja tegusid.
Julgen nimetada kõiki siin ela
vad ja olevaid Eestist pärit inime
si eesti saadikuteks Peterburis. Sest
kelle järgi siinsed elanikud oma es
mamulje Eestist saavad? Need olete
ju teie, kallid sõbrad Peterburis!!!
Hoidke oma pea püsti, laulge
uhkusega eesti kooris, tantsige uh
kusega eesti tantse, õppige ja õpe
tage eesti keelt ja kirjandust. Eesti
jonnakuse ja järjekindlusega jõuame
me ükskord kaugele. Esimese etapi
na võikski võtta Peterburi Jaani kiri
kut!???
Alati Teie

Kristen Lahtein
Eesti peakonsul Peterburis
2007-2009
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Leib meie toidulaual
16. septembril 2009 pöördus Eesti
Vabariigi Peterburi Peakonsulaadi
konsul Eve Alte Eesti Põllumajan
dusmuuseumi poole ettepanekuga
osaleda Sankt-Peterburgi Leiva
muuseumi näitusel “Leib paljurah
vuselises linnas”, kus sooviti tutvus
tada eri kultuuride leivatraditsioone.
Saanud austava ettepaneku, asus
Eesti Põllumajandusmuuseum kohe
tegutsema, seda enam, et oleme oma
näitust “Leib on talu peremees” eks
poneerinud ka Ungari muuseumides
ja kultuuriasutustes ning mitmetes
erinevates muuseumides üle Eesti.
Leiva ajalugu tutvustava näituse
avasime Sankt-Peterburgi Leivamuu
seumis 10. oktoobril ja seejärel kuu
lõpus Peterburi Rahvuste Majas.
Aastasadade vältel on rukkileib
olnud eestlastele üks olulisemaid
toiduaineid. Enne rukist oli Baltimaa
de vanimaks leivaviljaks oder, mille
jahust küpsetati paistekakkusid, hil
jem odrakaraskit ehk odraleiba.
Teise aastatuhande alguses va
hetas odraleiva välja rukkileib. 19.
saj. keskpaiku tehti meie esivane
mate taludes tavaliselt 1–2 leivate
gu igal nädalal: küpsetati 8–15 suurt
6–12 kg raskust ümmargust leiba,
sajandi lõpus küpsetati enamasti
3–4 kg raskuseid leibu ja ahju mah
tus neid 6 kuni 10.

Leivaga oli eestlastel seotud ka
palju uskumusi. Leiba peeti pühaks,
temaga käidi ümber lugupidavalt. Kõ
nekäänd teenib leiba, tähendas teenib
elatist; leib on majas – elatis olemas,
nälga pole vaja karta. Needki kõne
käänud viitavad leiva kujunemisele
elu järjepidevuse sümboliks. Rukki
leiva nimel on meie esivanematel tul
nud palju vaeva näha ja tööd teha.
Leib seisis söögilaual aukohal ja
seda ei lõigatud viiludeks lahti. Leiva
päts asus peremehe paremal käel ja
küsimise peale lõikas peremees leiva
viilu. Paljude toitude, näiteks putrude,
oa- ja hernetoitude kõrvale leiba ei
söödud. Leivale, nagu ka viljale omis

tati suurt tähelepanu. Aasta tähtsama
teks pühadeks, jõuludeks, küpsetati
erikujulised näärikakud. Jõuluorikad
said koha söögilaua ülemisel otsal.
Leib pidi andma leivale jätku ja see
pärast peideti kakud pärast pühi aita
viljasalve, kus neid hoiti kevadkünni
ni, külvi- või karjalaskepäevani.
Jõulude ajal kasutati leiba ka en
nustamiseks.
Rukkileib on eestlasi toitnud, nen
de kombestikku ja arusaamu kujun
danud vähemalt 10 sajandit, mistõttu
võime kindlasti väita, et leib on meie
rahvustoit.
Leivanäitust on täiendanud muu
seumiprogramm “Rukkileib meie toi
dulaual”.
Eesti Põllumajandusmuuseum pa
kub nii tavakülastajatele kui ka lei

Eesti Põllumajandusmuuseum näituse avamine Peterburi Leiva
muuseumis. Foto: Veronika Mahtina

Eesti Koorijuhtide Naiskoor
laulis Peterburi Püha Maria kirikus
Peterburi Püha Maria kirikus toi
mus 31. oktoobril Eesti Koorijuh
tide Naiskoori (dirigent hr. Andrus
Siimon) kontsert. Kontserti oli kuu
lama tulnud ka EV peakonsul Pe
terburis Kristen Lahtein. Kontserdi
kava oli üles ehitatud eesti ja Põhja
maade heliloojate loomingule. Kan
ti ette nii vanu armsaid eesti nais
koorimuusika pärle kui ka kaasaeg
sete heliloojate loomingut. Kindlas
ti puudutasid publiku hingekeeli

Gustav Ernesaksa laul (tekst Ernst
Enno) “Kojuigatsus”, Lydia Koidu
la tekstile kirjutatud Cyrillus Kreegi
seatud eesti rahvaviisi töötlus “Meil
aiaäärne tänavas”, Ester Mägi (tekst
Hando Runnel) laul “Siin mu rõõ
mumaa” ja teised eesti heliloojate
laulud. Kavas olid ka mitmed soo
me, rootsi ja vene heliloojate nais
koorilaulud, mis võeti samuti vas
tu tugeva aplausiga. Kogu kont
sert möödus meeldivas õhkkonnas,

Eesti Koorijuhtide Naiskoor Maria kirikus

tunda oli publiku toetust ja soojust.
Kindlasti oli kuulajate hulgas mõni
inimene, kellele meie esitatud lau
lud minevikumälestusi silme ette ma
nasid. Aitäh kõigile, kes meie kont
serdi kordamineku nimel vaeva nä
gid ja meie reisi meeldivamaks ai
tasid muuta. Suur tänu proua Viiu
Fjodorovale, kes meie Peterburis vii
bimise väga koduseks muutis. Tore,
et leidub tegusaid inimesi, kes suu
davad nii lihtsalt ja enesestmõiste
tavalt ühendada kodu- ja väliseest
lasi.
Eesti Koorijuhtide Naiskoor on
tegutsenud 21 aastat. Koor loodi pro
fessor Ants Söödi eestvedamisel ning
selles laulavad muusikaõpetajad ja
koorijuhid Eesti erinevatest paikadest,
kokku saadakse 6-8 korda aastas.
Koor on osalenud mitmetel rahvus
vahelistel konkurssidel ja festivali
del. Koori parimaks saavutuseks on
2001. aastal Wales’is Llangollenis
saavutatud Grand Prix ja sellega
kaasnenud Maailmakoori tiitel.
Suur osa lauljatest polnud pikka
aega Peterburis käinud ja seetõttu
olid paljudel mälusopis veel mäles
tused 15-20 aasta tagusest Peterbu
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vaprogrammis osalevatele õpilaste
le soovi korral võimalust küpsetada
muuseumi leivaahjus isevalmistatud
taignast leiba. Seega kõik leiva ja lei
vaprogrammiga seonduv aitab prae
gustel ja järeltulevatel põlvkondadel
paremini mõista meie esivanemate
töid ja tegemisi ning seeläbi selgemi
ni tunnetada, mõtestada, väärtustada
meie juuri ja rahvuslikku identiteeti.
Kahjuks ei saanud me näituse ava
misel Peterburis kohapeal leiba küp
setada, kuid üritasime näidata oma
tänulikkust Eesti Vabariigi Peakonsu
laadile, meie headele kolleegidele
Leivamuuseumist, toredatele inimes
tele Peterburgi Rahvuste Majast, Pe
terburi Eesti Kultuuriseltsi liikmetele,
näituse avamispäeva külalistele meie
ööbimispaigas sõtkutud taignast ja sa
mas küpsetatud sooja leivaga.
Loodame väga, et meie esimene
kohtumine ei piirdu ainult näituse ava
mise ja eksponeerimisega vaid tulevi
kus avanevad ka võimalused viia läbi
ühisüritusi ja muuseumi-programme,
koostada näitusi.
Lõpetuseks Eesti Põllumajandus
muuseumi suurimad tänusõnad Eve
Altele, Viiu Fjodorovale, Z. P. Solov
jovale, M. D. Jakovlevale ja kõigile,
kes meid abistasid ja toetasid.
Mare Viiralt
Eesti Põllumajandusmuuseumi
näituste ja muuseumi
pedagoogika osakonna juhataja

rist. Linn üllatas heas mõttes meid
kõiki. Kui suursugune, puhas, rahu
lik (välja arvatud liiklus, mis paneb
eriti bussijuhtidele suured ootused
ja vastutuse!) on Peterburi! Reisi li
saväärtuseks oli muidugi ilus karge
ja päikeseline ilm. Külastasime nii
palju huvitavaid paiku, kui lühike
reisiaeg võimaldas: Peetri ja Pau
li kindlust, Vassili saart, Mosaiigi
muuseumi – kirikut Spas na Krovi,
nautisime Tsarskoje Selos Katarii
na palee hiilgust ja suursugusust,
sõitsime laevaga Peterburi kanali
tel ja laulsime Kroonlinnas Lydia
Koidula kunagise kodumaja juures
Gustav Ernesaksa laulu L. Koidula
tekstile “Mu isamaa on minu arm”.
Kindlasti kujunes paljude laulja
te jaoks suurepäraseks elamuseks
ning reisi üheks tipphetkeks Ma
ria teatri külastus ja Giuseppe Verdi
ooperi “Nabucco” vaatamine.
Eesti Koorijuhtide Naiskoori kul
tuuri- ja kontsertreis Peterburi kui
kultuuripealinna oli äärmiselt rikas
tav ja kindlasti võtavad meie lauljad
pärast reisi kätte mõne kirjandus
teose, mis nähtut kinnistab ja linna
rikkalikku kultuuripärandit paremi
ni tundma õppida aitab.
Eve Vunk
Eesti Koorijuhtide Naiskoori
esinaine

Peterburi Teataja
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С 28 сентября по 11 октября в
Санкт-Петербурге прошел XIX
Международный театральный фе
стиваль «Балтийский дом». Тема
фестиваля – «Живой театр». «Но
вую волну» современного театра на
фестивале представили театраль
ные коллективы из Эстонии, Кана
ды, Италии и России. Таллиннский
Театр NO99 уже участвовал в пе
тербургском фестивале. Каждый
новый спектакль это обновление
театра, неумолимо с каждой поста
новкой двигающегося к своему кон
цу – ведь согласно задумке создате
лей коллектива после 99 постано
вок театр прекратит свое существо
вание. В ходе фестиваля 7 октября
театр показал спектакль NO83 на
злобу дня «Как объяснять картины
мертвому зайцу» режиссеров Тийта
Оясоо и Эне-Лийз Семпер.
http://www.baltichouse.spb.ru
● ● ●

15 ноября в Санкт-Петербургском
Доме национальностей состоялся
День открытых дверей, в рамках
которого прошли презентации ви
деоматериалов, периодических из
даний по этнотематике, концерт
ная программа, этнодефиле, вы
ставки и мастер-классы. Санкт-Пе
тербургское общество эстонской
культуры организовало, в частнос
ти, мастер-класс по работе с войло
ком, который вызвал большой инте
рес у гостей мероприятия. Ни один
из учеников не ушел без поделки,
сделанной своими руками. Здесь же
была развернута экспозиция «Хлеб
– хозяин хутора» из Эстонского
сельскохозяйственного музея, кото
рая месяцем ранее демонстрирова
лась в Санкт-Петербургском музее
хлеба.
Вероника Махтина
● ● ●

С 8 по 10 декабря в Российском эт
нографическом музее состоялись IV
Шёгреновские чтения «Историкокультурный ландшафт Cеверо-За
пада», где обсуждался ряд вопро
сов: история и проблематика со
временного изучения историкокультурного ландшафта региона;
конфессиональная история СевероЗапада в прошлом и настоящем; эт
ноконфессиональные, этнолингви
стические, этнофольклорные карты
Северо-Запада и сопредельных тер
риторий; граница как социальнокультурный феномен; историкокультурный контекст и личность.
Эстонская тематика была затронута
в докладах В.И. Мусаева «Русскоэстонские пограничные проблемы
в 1917-1920 гг.», А. Г. Новожило
ва «Влияние российско-эстонской
границы на этнокультурный об
лик населения Псково-Печорского
края в XX в.», В. М. Махтиной
«Эстонский лютеранский приход
Св. Иоанна в Петербурге в прош
лом и настоящем», М. Л. Засец
кой «Культурно-гносеологические
установки исследователей культу
ры сето. XIX в.».
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В Петербурге открыта
эстонская библиотека
16 ноября в рамках Дней толерант
ности в Петербурге свои двери
торжественно открыла Библиоте
ка эстонской книги. Книги, мно
гие годы собиравшиеся эстонским
обществом, школой и приходом,
разместились на уютных полках в
специально выделенной комнате
Библиотеки национальных литера
тур на Гороховой, 41. Эстонскую
библиотеку начал собирать журна
лист Борис Горбунов, затем ее по
полнили подарки петербургским
эстонцам от различных организа
ций и частных лиц. Библиотечное
собрание из-за отсутствия постоян
ного помещения кочевало по разным
адресам. Пока, наконец, в уходящем
году не была достигнута договорен
ность между представителями Ге
нерального консульства Эстонской
Республики в Санкт-Петербурге и
дирекцией Межрайонной центра
лизованной библиотечной системы
им. М. Ю. Лермонтова. Силами ра
ботников консульства, библиотеки
и членов общества собрание обре
ло системность и теперь постоянно
доступно читателям. Библиотека
располагает художественной, спра
вочной, детской и учебной литера
турой на эстонском языке, а также
переводами на русский язык. Боль
шую часть изданий читатели могут
взять на дом. Добро пожаловать!
Библиотека национальных литера
тур, Гороховая ул, 41, тел. 310-05-64.
Библиотека открыта с 12.00 до 19.00.
Суббота, воскресенье – с 11.00 до
18.00. Выходной день – пятница и
последнее число каждого месяца.
Вероника Махтина

На открытии эстонской библиотеки свою книгу об эстонцах СевероЗапада представил Вадим Мусаев.
Мусаев В. И. Эстонская диаспора на Северо-Западе
России во второй половине XIX – первой половине
XX в. – СПб.: Нестор, 2009. 212 с.

В монографии впервые предпринято
подробное исследование процесса фор
мирования эстонской диаспоры на тер
ритории северо-западных российских
губерний – Петербургской, Псковской,
Новгородской. Анализируются причи
ны, вызывавшие миграции населения,
преимущественно крестьянского, из
Прибалтийских губерний на восток. В
книге рассмотрены различные аспекты
существования эстонской диаспоры на
Северо-Западе России: хозяйственное
положение, общественно-культурная де
ятельность, церковная жизнь. Также об
ращается внимание на особенности по
ложения эстонских поселенцев по срав
нению с другими национальными груп
пами, проживавшими в том же регионе
(финны, латыши, немцы).
Особое внимание уделяется в кни

ге изменениям, происшедшим в жизни
эстонской диаспоры в советское время.
Показано, почему и как на смену либе
ральным тенденциям в государственной
национальной политике в 1920-х – на
чале 1930-х гг., нашедших выражение
в программе т.н. «коренизации», при
шло жесткое ограничение, а затем и
уничтожение элементов национальнокультурной автономии диаспор. Жертвой
этих политических сдвигов стало, в том
числе, и эстонское население российско
го Северо-Запада.
Монография призвана восполнить су
щественный пробел в изучении этничес
кой истории Северо-Запада России. Кни
га основана главным образом на неопуб
ликованных ранее документах из отече
ственных архивохранилищ.

Посвящение Кириллусу Креэку
29 ноября в Санкт-Петербургском
государственном музее театрально
го и музыкального искусства со
стоялся концерт, посвященный
120-летию композитора и педагога
Кириллуса Креэка, который с 1908
по 1916 гг. обучался в петербург
ской консерватории. Открывавший
концерт Николай Пейч-Аустер от
метил, что концерты, посвященные
обучавшимся в Петербурге эстон

ским композиторам уже давно ста
ли традиционными. Сообщение о
жизни и творчестве композитора
сделал Ало Пылдмяэ (Эстония).
Интересным и развернутым был
рассказ директора музея истории
консерватории Андрея АлексееваБорецкого о годах учебы Креэка.
Немало было сказано и о педаго
гах, у которых он обучался игре
на тромбоне и композиции. Среди

Хор «Kaja» исполняет произведения Кириллуса Креэка.
Фото: Вероника Махтина

них особенно выделялись латыш Я.
Витоль и Н. Черепнин, несколько
произведений которых были про
слушаны в записи. Некоторые све
дения из архивного личного дела
студента Кирилла Константинови
ча Креэка были оглашены впер
вые. В частности выяснилось, что в
годы обучения он жил на Офицер
ской улице в доме 62/64 кв. 82, т.е.
буквально в нескольких шагах от
эстонской церкви Св. Иоанна.
Три песни Креэка исполнил хор
эстонского общества «Кая» под уп
равлением Нонны Матсон-Левко
вич. В записи были прослушаны
хоровые песни и отрывок из Requi
em в исполнении ведущих хоровых
коллективов Эстонии. В подготовке
концерта участвовали музеи театра
и музыки Петербурга и Эстонии, а
также музей истории консервато
рии. На концерте помимо членов
общества эстонской культуры при
сутствовали представители петер
бургского латышского общества.
Петербургские эстонцы выражают
благодарность за помощь Мини
стерству культуры Эстонской Рес
публики.
Николай Пейч-Аустер
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Sügisetalgud
Smolenski kalmistul
Peterburi eestlaskonnale on saanud
heaks traditsiooniks osaleda kaks kor
da aastas – kevadel ja sügisel Smo
lenski kalmistu korrastustöödel. Tava
liselt on talgute organiseerijaks olnud
sakslased Larissa Knolli eestvedami
sel. Nii oli ka kevadel. Juba septemb
ris hakkasime ootama Larissa poolt
kutset talgutele, aga kuna seda ei tul
nud, võtsime sakslastega ise ühendust.
Vastuseks kuulsime, et sel sügisel
sakslased Smolenski kalmistu talgute
organiseerimisega ei tegele ja kui eest
lastel on selline plaan, tegelegu sellega
iseseisvalt.
Nüüd tuligi otsustada – kas jätame
seekord kalmistu koristamata ja ke
vadel tuleb kaks korda rohkem vae
va näha või hakkame asjaga ise te
gelema. Ka ilmataat mängis meiega
pidevalt vingerpussi: september ja
oktoober olid Peterburis lausvihma
sed. Ei mäletagi, millal viimast korda
Peterburis sellised vihmad olid!
Arutanud olukorda Peterburi Ees
ti kultuuriseltsi juhatuses, otsustati tal
gud siiski läbi viia ja vähemalt Parroti
ja Wiedemanni haudade ümbrus kor
da teha. Talgud otsustati korraldada
laupäeval, 24. oktoobril. Külli Sulg
juhatusest võttis organiseerimise enda
peale. Ausalt õeldes, ei oleks kuna
gi uskunud, et hea tahe aidata linna
korrastada nõuab sellist bürokraatiast
läbimurdmist. Kirjalik pöördumine
linnavalitsuse rituaalteenustekomitee
poole, kust meile vastati, et ainult sel
juhul, kui talgutele koguneb rohkem
kui kümme inimest, on Smolenski
kalmistu töötajad nõus ka välja tule
ma, et meid inventariga varustada.
Nüüd tuli kiiremas korras teavitada
seltsi informaatorite kaudu kõiki liik
meid ja saada veel kindel vastus, et

tulijaid ikka on. Viis päeva enne tal
guid olime juba kindlad, et osaleja
te arv ületab nõutavat arvu ja võime
rahuliku südamega Smolenski kal
mistu töötajad välja kutsuda. Selle
ga aga lugu veel ei lõppenud, nüüd
paluti meilt järgmist teenet – kas me
ei saaks korraldada talgute ajal teeja võileivalaua, et kostitada inter
naatkooli lapsi, kes on ka nagu nõus
osalema talgutel, aga ainult sellisel
tingimusel. Kuna saime sellest tea
da alles kolm päeva enne üritust,
andsime eitava vastuse, sest organi
seerida sellist asja nii lühikese ajaga
oli lihtsalt füüsiliselt võimatu.
Laupäeval kogunes kella 12-ks
Smolenski kalmistule viisteist ini
mest eesti seltsist. Ka ilmataat ha
lastas meie peale ja seekord oli ilm
küll sombune, aga ilma vihmata!
Naissoo esindajad said oma valdu
sesse rehad, kahe kange meessoo
esindaja ülesandeks oli kokkuriisu
tud lehtede ja prügi äraviimine. Töö
laabus edukalt ja juba kolme tunni
ga oli kalmistu see osa, kuhu on pai
gutatud kuulsate eestlaste hauaki
vid, puhas prügist ja lehtedest. Kasu
oli ka Smolenski kalmistu töötaja
test, kes võtsid maha paar mädane
nud puud.
Nagu juba kombeks, lõpetati tal
gud väikese jumalapalvusega, mille
viis läbi eesti koguduse pastor Enn
Salveste ja süüdati mälestusküünlad
Parroti ja Wiedemanni haudadel.
Suurimad tänud kõigile talgu
test osavõtjatele, kes leidsid aega ja
tahtmist osaleda sellel üritusel!

Repressiooniohvrite mälestamine Levašovos
Rahvuskaaslaste programmi nõuko
gu organiseerimisel ja toetusel on
mitmeid aastaid korraldatud Eestist
sõite Peterburi neile, kelle hukatud
lähedased on leidnud oma viimase
varjupaiga Levašovos. Arhiividoku
mentide järgi on üheksale hektarile
maetud 46 771 stalinlike repressioo
nide ohvrit.
Ka käesoleva aasta novembris
sõitis Levašovo memoriaalkalmistu
le sama programmi raames üle 30
inimese Tallinnast, Tartust, Haapsa
lust ja mujalt Eestimaalt. Õpetaja Enn
Salveste pidas traditsioonilise mäles
tusjumalateenistuse, millel laulis Pe
terburi Eesti Kultuuriseltsi segakoor
Nonna Matsoni juhatusel. Sõna võt
sid Eesti välisministeeriumi, haridus
ministeeriumi ja Peterburi Eesti pea
konsulaadi esindajad. Süüdati mä
lestusküünlad, omaksed mälestasid
hukkunuid lillede ja pärgadega.
Kakskümmend aastat tagasi,
1989. aastal, avati Peterburi lähistel
Levašovos memoriaal stalinlike rep
ressioonide ohvritele, kuhu nii huk
kunute omaksed kui erinevate rah
vuste esindajad said loa paigalda
da mälestuskive ja riste oma sugu
lastele ja kaasmaalastele. Kümme
aastat hiljem, 1999. aastal, pöördus
Peterburi Eesti Kultuuriseltsi liige
Helga Klimberg Eesti Vabariigi Pe
terburi Peakonsulaati palvega rajada

ka eestlastele mälestusmärk. Tolla
ne eesti konsul Jüri Trei palus Hel
ga Klimbergi endaga kaasa ja koos
sõideti Levašovosse, kus kohtuti kal
mistu juhatajaga ja valiti välja koht,
kuhu mälestuskivi paigaldada. Eda
si tuli juba tegutseda kiiresti, sest lä
henemas oli iga-aastane stalinlike
repressiooniohvrite mälestuspäev.
Visandati esialgne mälestusmärgi es
kiis ja esitati Peterburi ametivõimu
dele kooskõlastamiseks. Mälestus
kivile kanti kakskeelne (eesti, vene)
tekst: SIIN PUHKAVAD EEST
LASED, STALINLIKE REPRES
SIOONIDE SÜÜTUD OHVRID
1937-1938.
Mälestuskivi tellimise, toomi
se ja paigaldamisega tegeles toona
ne konsul Jüri Trei. 30. oktoobril
1999 toimus mälestussamba avatse
remoonia. Osalesid Peterburi linna
esindajad (A. Sobtšak jt) ning Pe
terburi Eesti Kultuuriseltsi ja Jaani
koguduse liikmed, samuti EV Pea
konsulaadi töötajad. Eestist olid ko
hale palutud kultuuriminister Kat
rin Saks, Ida-Viru maavanem Rein
Aidma, kelle toetusel valmis Jõhvist
tellitud mälestuskivi. Mälestusju
malateenistuse viis läbi õpetaja Pee
ter Kaldur Jõhvist.
Boriss Gorbunov

Pildi allkiri!

Külli Sulg
Peterburi Eesti Kultuuriseltsi
juhatuse liige

Kiriklikud teated
Pühalik Jõulujumalateenistus toimub toimub 20. detsembril algu
sega kell 14.00 Maria kiriku kantselei saalis. Jõulupidu samal päe
val algusega kell 16.00 Rahvuste Majas.
Jumalateenistused 2010. aastal toimuvad Maria kiriku kantselei saalis
algusega kell 15.00 järgmistel kuupäevadel: 31. jaanuaril, 28. veeb
ruaril, 28. märtsil, 11. aprillil, 30. mail, 29. augustil, 26. septembril,
24. oktoobril, 14. novembril ja 19. detsembril. Pastor: Enn Salveste.
Lihavõttepühad on 2010. aastal 04. aprillil.

Õnnitleme juubilare
04.01. Aino Tonka
05.01. Eleonora Tšiževskaja
08.01. Sofja Gromova
16.01. Irina Kameneva
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24.01. Tatjana Baranovskaja
14.02. Juta Vassiljeva
28.02. Ene Terehhova
28.02. Jüri Tuisk

Nekroloog – Ilja Šeberštein

Peterburi Eesti Kultuuriseltsi ja Jaani kogudust on
tabanud raske kaotus – 16. oktoobril lahkus jää
davalt meie hulgast Ilja Šeberštein. Pärnakas Ilja,
nagu ta ennast ise kutsus, oli alati valmis Sind ai
tama nii tegude kui sõnadega. Peterburi Jaani kiri
kuga seotud esimese etapi taastamistööde aktiivne
osaleja, olgu siis elektriku, telefonisti või trellide
paigaldaja rollis! Ka edaspidi, kui Ilja tervis enam ei lubanud füüsi
liselt osaleda selles protsessis, oli ta alati meelestatud optimistlikult ja
leidis lohutava sõna, et moraalselt toetada kõiki tegemisi.
Kurb, et inimest, kes nii sügavalt uskus kiriku taastamisse ja oli
kindlalt veendunud, et osaleb esimesel jumalateenistusel, meie keskel
enam ei ole! Puhka rahus, pärnakas Ilja!
Peterburi Eesti Kultuuriselts teatab sügava kurbusega
oma aktiivsete liikmete
Lehte Aleksandrova
Evgeni Lompi
Eleonora Hvatskaja
surmast ja avaldab siirast kaastunnet lahkunute omastele
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Päikesekella kavandi autor Viktor Kahi koos osalejatega kella taustal. Foto: Kirill Ivantsov

Koidulaga Kroonlinnas
21. novembri vihmasel ning tuuli
sel hommikul oli bussitäis Peterburi
Eesti Seltsi liikmeid ja teisigi huvi
lisi valmis sügisseikluseks Kroon
linnas. Soome lahes asuv linnake
ja selle ümber paiknevad kindlustu
sed pole turistide jaoks sügisel kü
lastamiseks parim paik, aga ajaloo
huvilistel ja paintball`i harrastajatel
ei ole oluline ilm, vaid kvaliteedi
märgiga giid ja oma seltskond. Na
gu selgus Eesti Seltsi esimehe Viiu
Fjodorova jutust, kes pühapäeval
täitis hoopiski giidi kohustusi, on
tänapäeval, mil müüb eelkõige ori
ginaalne äriidee, ära kasutatud mui
du tühjalt seisvad fordid ja neile on
rajatud paintball`i harrastajate män
gumaa. Nii et kui meie uudishimu
lik reisiseltskond vuras mööda um
bes 10 kilomeetri pikkust üle vee ra
jatud teed Kroonlinna poole, jäi ühelt
laiult silma laigulistes riietes värvipüs
sidega seltskond, ootamas käsklust
mängu alustavaks rünnakuks.
Oma 300 aastase ajaloo jooksul
on Peeter Suure poolt 1704. aastal
Kotlini saarele rajatud kindlus-linn
ka ise üle elanud nii mõnedki rün
nakud. Ka Kroonlinna üks legend
ja vapikujundus on osaliselt seotud
äkkrünnakuga, kui vene väed Pee
ter Suure juhtimisel saarele tungi
sid ja leidsid eest suure potitäie veel

sooja putru, mille hirmuga põgene
vad rootslased olid maha jätnud.
Seesama suur pott elik katel (vene
keeles kotjol) arvataksegi siis olevat
põhjuseks, miks linna vapil on nii ka
tel kui ka merelinnale kohaselt maja
kas ja miks ühel linna väljakutest troo
nib suur vasest katla skulptuur.
Saarele jõudnud, on Eesti juurtega
inimese jaoks esimene loogiline pea
tus poetess Koidula maja, milles kir
janik koos sõjaväearstist abikaasaga
elas ja kus ta kirjutas oma testamendi
lise tähendusega read ...su rüppe heidan unele, mu püha Eestimaa...
Just need autori sõnad said mää
ravaks, et 1946. aastal, austades poe
tessi soovi, meie Koidulauliku põrm
Kroonlinnast Tallinna Metsakalmis
tule ümber sängitati. Kuigi olen kir
jandusõpetajana seda fakti korduvalt
oma õpilastele tutvustanud, oli minugi
jaoks just siin ekskursioonil kuuldud
lool mingi eriline tähendus, sest järs
ku muutus ajalugu elavaks. Inimesed,
kes osalesid 2000. aastal Koidula ma
jal mälestustahvli avamisel, olid meie
ga koos samas bussis ja meenutasid
kõike ajaloos toimunut a la kas-samäletad-kui-me-siin-Signe-Kivigakoos-laulsime? Sellised ootamatud
pärlid reisi jooksul muutsid kogu päe
va eriliseks.
Vaadata ühte päikesekella som
busel päikeseta sü
gispäeval võib hu
vilistele küll tore
olla, aga vaadata
kella koos selle au
tori ja projekteeri
ja Viktor Kahiga
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ning kuulata tema kommentaare,
on kordi huvitavam.
Jällegi on tükike ajalugu ja kuns
ti saanud reaalsed mõõtmed ja käega
katsutava tulemi.
Ma ei hakka siinkohal ümber ju
tustama kõiki peatuspunkte Kroonlin
na nullist kuni skulptuurini “Viimne
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peatuspaik. Kaater järsul lainel”, vaid
väidan, et 100% sõltub iga väljasõidu
õnnestumine või häving giidist ja õi
gest seltskonnast. Nõnda pean tõdema,
et kuigi ilm töötas alguses meie vas
tu, suutis Viiu sõna maagiat kasutades
vihma pilve sisse tagasi loitsida ja me
retaguse reisi lõppedes oli sadu laka
nud ning osalejate tänud meie giidile
toreda päeva eest südamlikult siirad.
Kuigi minule isiklikult lõppes
päev 38-kraadise palavikuga, polnud
see õnneks algav seagripp, vaid ilm
selt suurest emotsioonist tekkinud ke
hatemperatuuri tõus, mille vanarahva
ravitarkust kasutades ja proua Külli
Sule näpunäiteid jälgides peagi kont
rolli alla sain.
Loodan kogu hingest, et siinsete
eestikeelsete ja eestimeelsete eestvõit
lejate jõud ei rauge ning nad suudak
sid sama naerusuiselt ja särasilmselt
kõik plaanitud ja veel plaanitavad üri
tused õnneliku lõpuni viia.
Aga et kuidas siis pealkirja mõis
ta? Mina kulutasin reisi jooksul 50
rubla mahla ostmiseks ja 200 rubla
maksis suveniiripoest ostetud laeva
komandöri müts, mis meenutab mulle
meie lõbusat ning sisukat reisi. Hiljem
lisandus sellele summale veel 50-rub
lane vodka viinasokkide tegemiseks.
Seega kulus minul kogu ekskursioo
nile 300 rubla ehk Eesti Koidula
(100-kroonine rahatäht). Järelikult on
võimalik ka maailmalinnas Peterbu
ris heade tuttavate ja Eesti patriootide
abiga nautida väljasõite, mille maksu
museks kujuneb vaid üks ühik Koidu
lat.
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