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ESTO 2009

SELLES
NUMBRIS

LOGO
ESTO 2009 logo konkursile laekus 14 kavandit. Orgkomiteel oli
väga raske otsust langetada, kuna kõik kavandid sisaldasid
huvitavaid ideid edasi antuna erinevate kujundlike lahendustega.
Siinkohal täname kõiki loomingulisi inimesi, kes võtsid vaevaks
oma ajusid ragistada ja kaastöid meile saata.
Võitjaks osutus ideekavand Hans Moksilt Torontost. Autori sõnade
kohaselt on logo motoks „Eesti värvid suunavad tee kõrguste
poole“!

l
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ESTO 2009 logo
ESTO 2009 uudised

Toimetaja veerg
EÜSLi juhatuse
koosolek
l Kutse Bocholti
l Meeldetuletus
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Hans Moks sündis 15. oktoobril 1923 Saadjärvel Eestis. Ta
lõpetas Hugo Treffneri gümnaasiumi Tartus ning asus seejärel
õppima Tartu Ülikoolis kehakultuuri. 1944. aastal põgenes ta
Rootsi, kus töö kõrvalt õppis kaugõppe teel disaini. 1951. aastal
emigreerus ta Kanadasse. Seal õppis ta kolm aastat kunsti
Central Technical õhtukoolis. Hans Moks töötas 30 aastat graafikdisainerina ühe suure Toronto firma juures. Vabal ajal ja hiljem
pensionil olles hakkas ta maalima. Esimene iseseisev näitus sai
teoks 1997. aasta novembris Torontos. Lisaks loomingulisele
tegevusele on Hans Moks tähelepanu pälvinud eduka
sportlasena — 1950. aastatel oli ta maailma edetabelites odaviske
alal esikümnes.
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Keelenurk: Lühendamisest
ja lühenditest
l Emakeelepäev
Hamburgis
lk 3
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Õnnitleme vänahärrat ja soovime talle tugevat tervist ning jätkuvalt
optimistlikku meelt!

Tegemised Leipzigis
aastal 2007
l Näitus:
„Metsik geniaalsus“
l Võrulaste külaskäik
NRWsse
l

ESTO 2009 uudised

ESTO 2009 uudised

ESTO 2009 uudised

Milleks toimub ESTO vahetult enne Eesti
XXV Üldlaulupidu?
Seda küsimust
esitatakse tihti. Aga just selleks, et kaasata
võimalikult palju inimesi nii kaugelt kui ka
lähedalt, et pärast ESTOt otse edasi minna
Tallinna ning üheskoos veelgi laulda ja
tantsida (n-ö kaks kärbest ühe hoobiga, sest
kes hakkaks teiselt poolt lompi kaks korda
suve jooksul Euroopasse tulema?).
Milleks ESTO? On see veel ajakohane ja
vajalik? Meie arvates küll. See on väliseestlaste kultuuripärand, mis aastakümneid
hoidnud kõrgel ja näidanud uhkusega Eesti
rahvusvärve. Sihid on muutunud, poliitiline
külg on kaotanud oma tähtsuse, nüüd
tutvustame maailmale väikese Eesti olemasolu, keelt ja kultuuri.
ESTO võimaldab kõikidel kollektiividel
osaleda pidustustel laulu, tantsu, näitemängu
ja palju muuga, mille jaoks on väljaspool
kodumaad aastaid harjutatud ja tööd tehtud
ikka eesti vaimus ja eesti keeles.
ESTO võimaldab süvendada ja uuendada
sõprussidemeid.

ESTO aitab leida uusi ja kohata vanu
tuttavaid.
ESTO lähendab rahvuskaaslasi igast
ilmakaarest.
ESTO kutsub kokku üle maailma laiali
pillutatud erinevates kultuurikeskkondades
elavaid eestlasi ühisele peole, et sellega
teadvustada kogu maailmale: meie oleme
olemas, meiega tuleb arvestada!
ESTO 2009 edukaks läbiviimiseks vajame
abi ja vabatahtlikke. ESTOle Münsteris
vajatakse giide, suveniiride müüjaid, kaastöölisi salakõrtsis, piletite kontrollijaid, ei
oskagi ära arvata, missugused ülesanded veel
tulevad.
Rõõmuga teatame, et esimesed vabatahtlikud pöördusid juba orgkomitee poole
ning pakkusid tasuta kaastööd ja abi.
Siinkohal täname Anne Kipparit ja Raina
Potter-Beckmanni. Eriline tänu aga Reet
Järvikule, Inglismaa Eesti Seltsi sekretärile,
kes abistab meid inglisekeelsete tõlgetega
meie kodulehekülje www.esto2009.de jaoks.
Tule ja liitu Sinagi meiega!

ESTO 2009 otsib ka toetajaid ning
sponsoreid: eraisikuid, firmasid, organisatsioone.
Kui meie lugejaskonna hulgas leidub
isikuid, kes soovivad aidata, siis iga annetuse
eest ESTO toetuseks on orgkomitee juba ette
tänulik.
ESTO 2009 c/o Moontrans GmbH
Volksbank Bocholt e.G.
Kto.Nr.: 253 479 400
BLZ: 428 600 03
Verwendungszweck:
ESTO 2009 Münster.
Edaspidigi teatame sel kohal ESTO
ettevalmistuse arengust.
Meeldivat advendiaega
soovib ESTO 2009 orgkomitee

12. novembril Tallinnas toimunud Rahvuskaaslaste konverentsil nägi
haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas võimalust, et edaspidi hakataks
eestlasi üle maailma ühendavat sündmust ESTOt korraldama Eestis.
„Kui ESTOd on mujal, siis ju riik osaliselt finantseeriks ka meie
delegatsioone. See on kindlasti läbirääkimiste teema ja sellel
Rahvuskaaslaste konverentsil arutatakse tõsiselt ESTO tulevikku,“
sõnas minister. Samas tõdes Lukas, et kui leidub mujal kogukondi, kes
on valmis seda organiseerima, pole temal selle vastu midagi, aga kui
ESTO hakkab hääbuma, on Eesti riigi kohustus õlg alla panna. (Praegu
arvatakse eestlasi üle maailma olevat ligi miljon, Eestis elab neist 2/3.)
Samal üritusel tehti vahekokkuvõtteid rahvuskaaslaste programmist,
mis on kolm aastat eestlust maailmas toetanud. Programmile pühendatud
konverentsil arutati, kuidas programmi parandada.

Laululaager Annabergis
19.–21. oktoobril 2007
l Koroona ja jakkolo turniir
Annabergis
9.–11. novembril 2007
l EÜSLi arhiivist
l Eestlusest sõjajärgsel
Saksamaal
lk 5
l

l
l

l
l

l

Kommentaar

Jõulupuu on küünlasäras, jõuluöö on varsti käes,
maiustusi kuuse külge riputavad lapse käed.
Jõulukuuse küünlasärast südamel on hell ja soe,
jõulurõõm ja jõulurahu vargsi hingepõhja poeb.

l
l
l
l

HÄID PÜHI
JA HEAD UUT AASTAT!
Eesti Raja toimetus
EÜSLi juhatus

lk 4
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Arhiivindusalane suvekool
Kokel
Nõmme linn
1926–1940
lk 6
Tallinna surmatantsu algeid
otsimas
Portree: Eesti–Euroopa
marimba-ksülofoni
pioneerist
„Neeme Järvi. Kunstniku
elu / The Maestro´s Touch“
lk 7
Pilk ette
EÜSLi üritused aastal 2008
Annabergis
Juubilarid
Raamat:
“Eestimaa aadelkonna
vapiraamat”
Helmi Tambergi nimeline
stipendium
lk 8
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EÜSLi juhatuse koosolek

Toimetaja veerg

S

eekord tuleb tometaja veerus
juttu Teie käes olevast vanimast
väliseesti ajalehest Eesti Rada.
Rõhutan seda sellepärast, et tegemist on
auväärse faktiga ja et meie kõigi võimuses
on tagada selle ajalehe püsimajäämine
väliseestlaskonna lugemislaual. Eesti
Rada, nagu iga teinegi ajakirjanduslik
väljaanne, on oma pika ajaloo jooksul
tundnud nii halbu kui ka paremaid aegu.
Tänaste tegijate ja lehe väljaandmist
toetavate inimeste seisukoht on, et praegu
võib lehega kui ühe meie hinnangul tähtsama koostöövormiga
väliseestlaste vahel rahule jääda ning me loodame, et selle lehe
väljaandmine on ka selle lugejatele-tellijatele tähtis ning
meelepärane.
Eesti Raja eluloos on viimasel ajal toimunud mitmeid
suunamuutusi, millest olulisim on n-ö Saksamaa uudiste rohkus,
mis pukseerib eesti uudiseid järjest enam tahaplaanile. Seda võib
vaadelda kahtpidi. Esiteks — on heameel tõdeda, et Saksamaa
eestlased (ka noorem sugupõlv) on muutunud järjest
aktiivsemateks kaaskirjutajateks, seega on põhjust arvata, et
eestlus niipea vähemasti Saksamaal välja ei sure. Teisalt on
kindlasti päris suur hulk ka neid tellijaid, kes ennekõike ootavad
lehest kodumaa sündmuste kajastusi. Kahjuks peab tõdema, et aeg
kahe lehenumbri ilmumise vahel on küllaltki pikk — kahe kuu
jooksul paljud sündmused aeguvad, paljud uurivad huvitava
teema kohta kaasaegsetest allikatest nagu Internet ja televisioon.
Eesti Raja funktsioon on minu hinnangul muutumas — enam ei ole
ta niivõrd vabaduse hääletoru, vaid tähtsam on roll aktiivse
eestluse säilitajana Saksamaal. Tuleb tõdeda, et kuldset keskteed
on vahel üsna raske leida, liiatigi sellise tundliku teema puhul.
Loodame, et käesolev lehenumber Teile pettumust ei valmista —
on ju tänases numbris nn eesti uudiseid vähevõitu. See on praegu
küll ainult puhtalt juhuste kokkulangemine, mitte meie
ainuvõimalik uus suund. Ennekõike on meile olulised lugejatetellijate huvid ja ootused Eesti Raja suhtes. Seetõttu plaanime
jaanuarinumbris ära trükkida küsitluse Eesti Raja kohta, et
leida parim lahendus ja pikaajalisem tee tulevikuks. Loodame,
et lugejad on selles suhtes aktiivsed ning abivalmis. Koos saame
teha väiksest rõõmust suure!
Karin Aanja

EÜSLi juhatus pidas oma järjekordset koosolekut
laupäeval, 29. septembril Münsteris hotellis „Europa“.
Kohal olid kõik juhatuse liikmed.
Arutlusel olev päevakord oli pikk (kolmteist päevakorrapunkti)
ning diskussioonid ja mõttevahetused kestsid hilisõhtuni.

Alljärgnevalt
kokkuvõtlikult
arutatust ning otsustest.
Kuna ikkagi esineb segadusi
liikmeksastumise avalduste edastamise ja liikmemaksu tasumisega, siis otsustati, et iga aasta
31. jaanuariks esitavad kõik
allorganisatsioonid
EÜSLi
sekretärile nende liikmeskonna
aktuaalsed nimekirjad
e-posti
teel.
EÜSLi
Esinduskogu 2006.
aasta
peakoosoleku otsuse
kohaselt
plaanitakse Eesti
Vabariigi 90. aastapäeva tähitada
ühiselt laupäeval, 23. veebruaril
2008 Bocholtis piduliku kontsertaktuse ja järgneva seltskondliku
koosviibimise ning tantsuga.
Ürituse organiseerijaks ja läbiviijaks on Bocholti RK koos
EÜSLi juhatusega. Toimumise
kohaks
on
Kolpinghaus
Bocholtis. Kogunemisajaks on
kell 15.00–16.00, ürituse algus
kell 16.00, sissepääs on täiskasvanutele € 10,00, üliõpilastele
€ 5,00, lastele on sissepääs tasuta.
2008. aasta Seenioride päevad
toimuvad
25.–30.05.2008
Annabergis, organiseerijaks on
Maie Kisis-Vainumäe.
2008. aasta Kultuuripäevad
toimuvad 12.–14.09.2008 Anna-

KUTSE

bergis,
organiseerijaks
on
Maarika Remmert.
2008. aasta Lastepäevad
toimuvad
06.–08.06.2008
Annabergis, organiseerijaks on
Ostwestfaleni RK
Katrin
Maranik-Monese juhtimisel.
2008. aasta
Koroona- ja
jakkoloturniir
oli
esialgselt
planeeritud
ajavahemikul
21.–23.11.08 Annabergis. Juhatus
oli arvamusel, et ajavahemik on
ebasoodne. Organisatsiooni ja uue
toimumisaja
kooskõlastamine
Annabergi juhtkonnaga lasub
Maie Kisis-Vainumäel.
Juhatus määras kindlaks EÜSLi
korraliste valimiste toimumise
ajakava 2008. aastaks ning tegi
omapoolse ettepaneku liikmetest,
ke s võiksid valimiskomisjoni
moodustada.
Määrati
kindlaks
EÜSLi
Esinduskogu koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakorrapunktid.
Koosolek
toimub
17.11.07 Hamburgis, hotellis
„Alte Wache“, Adenauer Allee 25
( w w w. h o t e l - a l t e - w a c h e . d e )
algusega kell 10.00.
Peakoosoleku aeg on lahtine.
Vaadati läbi EÜSLi allorganisatsioonide avaldused
toetuste saamiseks järgmiseks

majandusaastaks. Arvestades
EÜSLi finantside pingelist seisu
ning EÜSLi poolt toetatavate
projektide suurt hulka kui ka
vajadust EÜSLi Berliini majal
lasuvat võlga tagasi maksta, töötas
juhatus välja omapoolse soovituse
2008. aasta eelarveks. Äramärkimist leiab veel, et allorganisatsioonide lastejõulupakkide toetuse saamiseks on ette
nähtud täiendavalt € 10,00 lapse
kohta, kusjuures taotleja organisatsioon peab esitama pakisaajate
laste nimekirja.
Juhatus arutas EÜSLi Projektkoori ja Euroopa eestlaste segakooriga seonduvaid probleeme.
Juhatus otsustas vastu võtta
EÜSLi tegevliikmetena Aira
Paschke ja Signe Reilenti Bayerimaalt.
Juhatus otsustas, et tuleb saata
kaks esindajat 2008. aasta
veebruari esimesel poolel Geislingeni sealsele mälestusmärgile
EÜSLi nimel pärga asetama. Härra
Nasserit palutakse võimaluse
korral selle sündmuse kajastamiseks kohale kutsuda ka sealne
ajakirjanduse esindaja.
Meeli Bagger

Tähistame üheskoos 23. veebruaril 2008
piduliku kontsertaktusega Bocholti Kolpinghaus'is

Eesti Vabariigi 90. aastapäeva
Üritus algab kell 15.30
Peokõneleja: Margus Särglepp — Berliini EV Suursaatkonna poliitikaja pressidiplomaat
Kontsert:
esinevad kitarriduo Karlsruhest klassikalise muusika kavaga
ja EÜSLi Projektkoor

Eesti Rada
Eesti Ühiskond Saksa Liitvabariigis häälekandja
Vanim väliseesti väljaanne
Asutatud 1945. aastal
Tellimine/Abonnement:
Aastatellimus
Euroopas
25 EUR
Vastutav toimetaja Saksamaal/
Väljaspool Euroopat
28 EUR
Verantwortlicher Redakteur
Tudengitele
15 EUR
Deutschland:
Maie Kisis-Vainumäe
Eesti Raja konto:

Aktusele järgneb seltskondlik koosviibimine tantsu ja lauluga.
Kutsed koos ööbimisvõimaluste nimekirjaga saadetakse välja aasta alguses.

Peatoimetaja/Chefredakteur:
Karin Aanja

Kaastöötaja/Mitarbeiter:
Meeli Bagger
Toimetus Saksamaal/
Redaktion Deutschland:
EESTI RADA
Maie Kisis-Vainumäe
In der Gracht 10
D-51105 Köln
tel: 0221/83 47 03
faks: 0221/830 31 03
e-mail: EestiRada@yahoo.de
Toimetus Eestis/
Redaktion Estland:
Karin Aanja
Tipu mnt 7
71201 Kõpu, Viljandimaa
tel: (+372)53 929 684
Küljendaja: Kaja Põder, Tallinn
Trükikoda: Bookmill, Tartu
Kirjasaatjad:
Vilma Brinkmann / Hamburg
Triin England / Köln
Anu Lehmann / Leipzig
Liilika M. Allev / Hamburg
Katrin Maranik-Mones / Herford
Avo Suurvärav / Tallinn

Estnische Volksgemeinschaft
in der BRD
EESTI RADA Deutsche Bank,
Hamburg BLZ: 20070024
Konto nr 440011504
IBAN:
DE64200700240440011504
BIC/SWIFT: DEUTDEDBHAM
Kuulutused, reklaam/
Anzeigen, Reklame:
1,00 EUR/cm²
alates 50 cm² – 0,80 EUR/cm²
alates 100 cm² – 0,70 EUR/cm²
alates 200 cm² – 0,60 EUR/cm²
üle 300 cm² – 0,50 EUR/cm²
Leinakuulutused:
Kahe veeru laiuselt:
1 cm kahel veerul – 5 EUR

Toimetus jätab endale õiguse
toimetada ja lühendada kaastöid
ning kirju nende selguse huvides.
Avaldatud artiklite sisu eest
vastutavad allakirjutanud.

EÜSL ja
Bocholti Eesti Rahvuskoondis

MEELDETULETUS
Palume lugejaid, kellel veel 2007. aastakäigu Eesti Raja eest maksmata,
teha ülekanne kontole
Estn. Volksgem. in der BRD, Eesti Rada
Deutsche Bank Hamburg
BLZ 200 700 24
Kto 440 011 504
(välismaalt): IBAN: DE 64 2007 0024 0440 0115 04
BIC:
DEUTDEDBHAM
Verwendungszweck: Abo Eesti Rada 2007
(Aastane abo-hind: € 25,00)
ER toimetus
Samuti palume (kellel veel tegemata) tasuda EÜSLi liikmemaks
kontole
Estn. Volksgem. in der BRD
Postbank Hannover
BLZ 250 100 30
Kto 0148 818 301
Verwendungszweck: Mitgliedsbeitrag 2007
(Liikmemaks aastas: € 20,00;
pensionäridele/üliõpilastele: € 10,00)
EÜSLi laekur
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KEELENURK
Lühendamisest ja lühenditest
Lühendamine on vajalik selleks, et hoida kokku ruumi ja aega, kuid nagu
üldse keeles, tuleb ka lühendamisel arvestada kokkulepitud norme ja
tavasid. Vastasel juhul võib juhtuda nii, et lugeja ei saa lühendi sisust aru
ning oluline teave võib kaduma minna. Lühendamise puhul tuleks meeles
pidada seda, et lühendeid ei kasutata ilukirjanduslikes ega pidulikes
tekstides ning mitmete lühendite puhul on teatud kontekstis parim lahendus
sõnasõnaline väljakirjutamine. Kooliõpilaste kirjandeid parandades puutun
tihti kokku lühenditega jpm, jne, mis tegelikult ju kuigi palju infot ei anna.
Seetõttu soovitus: pigem kirjutada välja, mida konkreetselt mõeldi. „Ja
palju muu“ all võib lugeja mõista ju mida iganes! Ka vähelevinud lühendite
puhul tuleks eelistada sõna(de) väljakirjutamist (nt UT: uus testament),
lähtudes ennekõike konkreetsest adressaadist, kellele tekst mõeldud on,
ja tema eeldatavatest teadmistest antud valdkonnas. Lihtsalt
peenutsemisena tundub vahel ka selliste sõnade lühendamine, mille puhul
hoiab kokku ainult paari tähemärgi jagu ruumi, ometi on see tihti vajalik
ühtsuse hoidmise eesmärgil ametlikes dokumentides. Lugejale eeldatavasti
võõra nime puhul tuleb selle esmamainimisel kirjutada edaspidi
lühendatavad sõna(d) välja (nt Tallinna Kammerorkester — TKO), hiljem
on soovitav kasutada lühendit. Kui tekstis juhtub olema väga palju
erialaseid lühendeid, oleks mõistlik anda teksti lõpus kasutatud lühenditele
seletused.
Järgnevalt on antud lühike ülevaade eesti keele lühendamispõhimõtetest.
! Algustähelühend moodustatakse sõna algustähest: a — aasta, TÜ —
Tartu Ülikool
! Katendlühendi moodustavad sõna algushäälikud kuni 1. silbi
täishäälikuni: tr — trükk, kl — klass; 2. silbi täishäälikuni: maj —
majandus; 3. silbi täishäälikuni: filos — filosoof; liitsõnade puhul võib
lühendada ka ainult üht osist: Lad-Ameerika.
! Valiktähelühendi moodustavad ilmekad, sõnas kõlama jäänud
kaashäälikud: nr — number, hr — härra, TV — televisioon, hrl —
harilikult.
Suurtähtlühendit kasutatakse tavaliselt suure algustähega kirjutatavate
sõnaühendite puhul: ÜRO — Ühinenud Rahvaste Organisatsioon.

Punkti ja sidekriipsu kasutamine lühendites
! Väiketähtlühendi sisse või lõppu pannakse punkt ainult sel juhul, kui
lühend langeb kokku mõne eestikeelse sõnaga: end. — endine, s.a —
sel aastal, e.m.a — enne meie ajaarvamist.
! Suurtähtlühendites punkte ei kasutata: AS, NATO.
! Isikunimede lühendamisel võib punkte kasutada: K.A. või KA
! Liitsõna algustähtlühendi puhul sidekriipsu ei kasutata: õa (õppeaasta),
aü (ametiühing), lk (lehekülg); muudel juhtudel pannakse liitsõnapiirile
sidekriips: rahv-vah (rahvusvaheline), e-post.
! Lühendite käänamisel lisatakse lühendile tunnused ja lõpud.
Väiketähtlühendi puhul kasutatakse sidekriipsu, suurtähtlühendi puhul
pole see kohustuslik. EÜSLi või EÜSL-i, aga kindlasti lk-del
(lehekülgedel). Üldiselt kehtib suurtähtlühendite käänamisel ühtsuse
nõue (nt väljaannete puhul) — kui kord kasutatakse käändelõpu
eraldamiseks sidekriipsu, peaks see ideaalis läbi väljaande nii olema.
Veel mõned tähelepanekud:
! Kui kääname suurtähtlühendit (nt EL — Euroopa Liit), siis tuleb
käändelõpp alati valida vastavalt sellele, kuidas käändub lühend, mitte
sõna(d) ise, ehk siis õige on ELi, mitte ELu (ehkki viimane oleks
ootuspärasem — on ju Euroopa Liidu, mitte Liidi!)
! Rahvusvahelised lühendid (nt etc. ld et cetera või ca ld circa) kirjutatakse
trükikirjas analoogselt tsitaatsõnadele kursiivis. Liigne võõrapäraste
lühendite kasutamine ei ole samuti väga moes — on meil ju ometi oma
keel ja samaväärsed lühendid ka sealt tihtipeale võtta!
Minu seisukoht on, et liigne lühendite kasutamine ei näita alati
erudeeritust, ennekõike tuleb ennast väljendada nii, et teksti lugeja hästi ja
õigesti seda mõistaks.
Karin Aanja

Väike valik tuntud ja vähemtuntud lühendeid:
lüh
jm
jpm
jne
n-ö
st, s.t
hj
mln
mk
NB!
EPL
PM
eks
in
jrk
krt
skp
srn, surn
snd, sünd.
tlk

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

lühend; lühendatud; lühemalt
ja muud; ja mujal; jaam (kaardil)
ja palju muud, ja palju muid
ja nii edasi, ja nõnda edasi
nii-öelda, samaväärne on ka n-ü: nii ütelda
see tähendab
hobujõud
miljon
maakond
nota bene (pane hästi tähele)
Eesti Päevaleht
Postimees (ajaleht)
eksemplar
inimene
järjekord
korter
selle kuu päeval
surnud
sündinud
tõlkija; tõlkinud
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Emakeelepäev Hamburgis
Alljärgneva materjali puhul on tegemist kolmanda ja viimase EÜSLi
HEA Seltsi poolt korraldatud ning Hamburgis toimunud
emakeelepäeva loengu tekstiga. (vt ER nr 3, mai 2007 ja ER nr 5,
sept 2007).
Referent Sirje Hassinen on Soomes elav ning soome keele
pedagoogina töötav keeleteadlane. Tema kakskeelsed lapsed on üles
kasvanud eriti lähedaste — eesti ja soome — keeltega. Huvitav oli loeng
mitte ainult oma praktilise kasulikkuse poolest kuulajaskonnale, vaid ka
võrdlusena kahe teadusliku ettekande ja definitsioonide vahel — juba
aastal 2004 refereeris prof. Els Oksaar samale kuulajaskonnale, samas
linnas, samal teemal.

Liilika M. Allev / Hamburg
liilika@eesti.de
KAKSKEELSUSE
OMANDAMINE
Kakskeelsed keeled peaksid olema
tasakaalus
! Kakskeelsus on kahe keele alternatiivne kasutamine: laiemalt iga
inimene, kes räägib (kasutab) rohkem
kui (ühte) emakeelt, on kakskeelne.
Nõudlikuma definitsiooni järgi:
tõeliselt kakskeelne on omandanud
kaks keelt lapsepõlves oma kasvukeskkonnas enne 4. eluaastat.
! Kakskeelne inimene suudab aktiivselt rääkida, aru saada (vanemana ka
lugeda ja kirjutada) ja mõelda kahes
või rohkemas keeles ja vahetab keeli
automaatselt, kuigi ei oska kõiki keeli
lausa samal tasemel.
! Kakskeelsust ei omandata koolis või
keelekursusel. Selleks peab elama
kahe keele keskel.
! Cumminsi (1991) teooria põhjal
kakskeelsusest on kognitiivset kasu
juhul kui laps oskab mõlemat keelt
rohkem kui põhitasemel. Aditiivne
(täiendav)
kakskeelus versus
subtraktiivne (vähendav) kakskeelsus.
Kakskeelsuse areng sõltub
! kakskeelsuse omandamise vanusest
(nt kriitilised vanusepiirid: 3, 6, 12 a)
! sugupoolest (tüdrukud on kiiremad
keeleomandajad)
! personaalsed omadused (taip, mälu,
temperament jne)
! motivatsioon, suhtumine, keskkond
! haridus- ja sotsiaalne taust (nt kasvatus, koolikogemus, keele õppimise
kogumus, õppimiskeskkond, emakeele tase, sotsiaalne keskkond), kõik
õpitud/osatavad keeled, keelte mõju,
elukeskkonna keeled ja suhtumine
! keeleline kompetents (arusaamine,
kõne, lugemine, kirjutamine)
Kakskeelsusel võib olla mitu põhjust
(tavaliselt vanemate otsus)
! Kakskeelne pere, uuspere
! Kakskeelne riik/keskkond
! Pere kolib välismaale (tööle, õppima
jne); lühiaegselt/püsivalt
! Positiivne / negatiivne kogemus —
vabatahtlik / kellegi-millegi survel
Kakskeelsuse omandamise vanus
”Tõeline kakskeelsus” algab lapse
sünnist (kõige hiljem 6 kuu vanuselt)
samaaegne: keeled omandatakse samaaegselt, laps kuuleb keeli oma sünnist
alates (vähemalt enne 3. eluaastat)
järjestikune: algul üks keel, hiljem
(pärast 3. aastat) teine keel
alistatud: teise keele omandamine algab
u 7–12-aastaselt
Küsitav on, kas ka täiskasvanuna on
võimalik kakskeelseks saada? Referent
Hassinen algas soome keele õpingutega
täiskasvanuna ning pikka aega Soomes
elanuna peab tema end näiteks kakskeelseks.
Omandamiskeskkond:
! kakskeelne kodu/pere: emakeel ja
isakeel (nt eesti ema ja saksa isa)
! kodukeel ja riigi/keskkonna keel
(eesti keel kodus, Saksamaal saksa
keel väljaspool kodu)
Omandamisstrateegia:
Keeleteadlased esindavad üksmeelselt
seisukohta, et edukuse pandiks on lihtne
võti: üks isik kasutab vaid ühte keelt. Nii
peaks näiteks lapsevanem, kes on ise

mitmekeelne, otsustama vaid ühe
kasuks, mida ta lapsega kasutab.
Soovides ka teist keelt vahendada, peaks
ta otsima selle jaoks teise kontaktisiku
(nt päevaema, vanavanemad vms).
Varane kakskeelsus
! Terve laps suudab omandada kõik
tema kasvukeskkonnas räägitavad
keeled. Kakskeelse lapse varane
keeleareng on tavaliselt samasugune
nagu ükskeelsel lapsel.
! Lapse individuaalne omapära: laps
omandab oma (kõik) emakeele(d)
esimese nelja eluaasta jooksul.
Normaalne individuaalne areng võib
tähendada isegi +2/-2-aastaseid
erinevusi arengus. Lapse keel/kõne
areneb vähehaaval, vahel kiiremini ja
vahel aeglasemalt.
! Kakskeelsete laste keeleomandamine
erineb ükskeelsest selles suhtes,
millal ja mis järjekorras keeled
omandatakse ja millal suudab laps
pidada keeled lahus. Just keelte
eraldumise ajal võib täheldada
keelearengu aeglustumist.
! Kui lapsel on umbes 30–50 sõna ja ta
ühendab sõnu lauseteks (u 1;6),
ilmuvad ka esimesed grammatilised
elemendid (kõige aktiivsem omandamisaeg 2;2–3;6).
! Kaheaastane küsib, kolmeaastane
jutustab.
! Keelte ühendumist märgatakse siis,
kui laps hakkab sõnu ühendama
(u 1;6–2;0).
Vastsündinu häälitseb mitmel moel,
alustab suhtlemist u 3-kuuselt (vastab
pilgule, naeratusele, häälitseb vastusena). Lalin 5-kuusel lapsel (erineb
ükskeelse lapse lalinast). Tunneb teatud
sõnu u 8–10-kuuselt, esimene sõna
esimese eluaasta jooksu. Kakskeelsetel
on tavaliselt rohkem sõnu.
Kakskeelsuse mõjutegurid
! Ema ja isa emakeeled, kodune keel
(ema ja isa suhtluskeel, lapsega
suhtlemiskeel), kompetents, keelekasutusstrateegia(d)
! Elukoht/keskkond (riik ja riigikeeled
+ suhtumine keeltesse) ja sünnimaa,
kui kaua on elanud (uue) keele
keskkonnas, millised on keel(t)e
kasutamise võimalused, vajadused
! kas on õdesid/vendi, omavaheline
keel + strateegia
! sugulaste ja sõprade keeled
! motivatsioon, suhtumine
Metalingvistiline teadvus
Lapsel on kaasasündinud võime tulla
teadlikuks maailmast ja nendest
keeltest, mida ta kasutab. Lapse
kognitiivne areng toimub tema elukeskkonnas. Umbes paariaastane laps
saab juba aru, et temaga kasutatakse
mitut keelt, laps huvitub keeltest ja
hakkab tegema kommentaare:
! Spontaansed hääldamise, sõnade või
tunnuste/lõppude parandused
! Laps küsib, mis sõna kasutada, tunneb
huvi sõnade tähenduse vastu, küsib
sõna teises keeles
! Laps esitab
küsimusi
keel(t)e
kohta
! Laps kommenteerib teise inimese
rääkimist
! Laps nõuab ”keelelise lepingu”
täitmist
! Keelemängud, segmentatsioon,
riimid
! Keele struktuurist ja selle ülesannetest
arusaamine

Keelte ühendumise (sulamise)
põhjused
Ühendumine võib johtuda lingvistilistest, psühholoogilistest ja sotsioloogilistest põhjustest:
! Lingvistilised põhjused: liiga vähe
keelelist materjali lapsele (input)
(s.o suhtlemine vanematega, keskkonnakeel, raamatud, kassetid, tv,
raadio, suhtlemine täiskasvanute ja
lastega jne).
! Psühholoogilised põhjused: teadvustamata keelte ühendumine, näiteks
läbinähtavus, tuntus/sarnasus, kergus; funktsioonisõnad. Teatud sõnu
välditakse (nt rasked foneemid r) või
need korvatakse, teatud sõnu rõhutatakse või need on frekventsed.
! Sotsiolingvistilised põhjused: laps
püüab kasutada vestluspartneri keelt
käitudes rohkem ükskeelselt ükskeelses situatsioonis ja kakskeelselt
kakskeelses situatsioonis, kui teab, et
vestleja on kakskeelne (kogemus) või
vestleja lepib sellise keelekasutuse
strateegiaga. Tavalises elus on väga
palju keelega varieerimist.
! Ühendumisi on igal kakskeelsel
lapsel, ühel rohkem, teisel vähem.
Ühendumine sõltub omandatavatest
keeltest, nende vastastikusest mõjust.
Ühendumisi on eriti 2.–3. eluaastal.
KONTROLLI LAPSE KEELEARENGUT
! Kas laps räägib sujuvalt või kahtleb
kogu aeg?
! Kas ta oskab hääldada, matkib keele
rütmi ja intonatsiooni?
! Kas tal on raskusi mingi häälikuga?
Häälik puudub või asendatakse
teisega?
! Kas lapse kõne on segane (võrreldes
tema vanusekaaslastega)? Kas ta
kogeleb?
! Kas laps märkab, kui teda kõnetatakse? Kas lapsel on raske lärmi
käes kõnet tähele panna?
! Kas ta saab aru kõnest ja küsimustest?
! Kas ta kasutab keele põhisõnavara?
! Kas on vaja käsku/juhtnööri mitu
korda korrata, enne kui laps seda
mõistab?
! Kas laps moodustab lauseid ja suudab
end väljendada?
! Kas laps kasutab pikki vastuseid või
vastab ühesõnaliselt?
! Kas laps oskab lugeda esemeid 1–10
ja võtab õige arvu?
! Kas
laps
tunneb
mõisteid:
eile/täna/homme,
enne/pärast,
noorem/vanem,
sees/väljas,
üleval/all, paremal/vasakul, ees/taga?
! Kas laps alustab vestlust? Kas ta
oskab oodata oma järjekorda?
! Keelearengut on põhjust jälgida, kui
sama probleem (näiteks mõistepaar:
ees/taga; häälikute segamine, hääliku
puudumine) esineb mõlemas keeles.
ANNA TUGE LAPSE KEELEOMANDAMISELE
! Vestle palju lapsega, paku lapsele
keelelisi stiimuleid.
! Üks keel — üks isik (või situatsioon,
keskkond). Lapsel on kergem
ühendada keel teatud inimese või
kohaga. Kasuta sama põhimõtet.
! Kakskeelsus on positiivne kogemus.
Last ei sunnita õppima, keeled
omandatakse mänguga. Mõista, toeta,
aita, julgusta. Ära pahanda, ära ärritu,
ära narri või naera lapse üle.
! Anna lapsele aega ja tähelepanu.
! Püüa leida võimalusi, et laps saaks
kasutada mõlemat keelt nii laste kui
täiskasvanutega, et keeltel oleks
kasutust.
! Jälgi, kuidas lähiümbruskond suhtub
kakskeelsusse. Vestle lasteaia, kooli,
naabrite ja tuttavatega. Jälgi lapse
reageeringut, vestle lapsega.
! Loe lapsele, paku lapsele mõlemas
keeles raamatuid, laule, filme.
! Vii laps mõlema kultuuri keskele,
tutvusta oma kodumaad, kombeid.
Püüa võimaldada mõlema keele
õppimist (lugemine ja kirjutamine).
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Tegemised Leipzigis aastal 2007
Aasta lõpp on ju traditsiooniliselt kokkuvõtete tegemise aeg, nii et tahakski
siinkohal meie möödunud aasta sündmustest väikese ülevaate anda.
Veebruari alguses korraldas meie selts koostöös Leipzigi ühinguga
Gesellschaft für Völkerverständigung Eesti õhtu. Kavas oli Eesti-teemaline
slaidishow ning lühemad ettekanded kultuurist ja Tallinna tänavalaste
kodust. Pakkusime ka rahvuslikku toitu — mulgi putru ja leivasuppi. Õhtu
tuli äraarvamata menukas — loodetud paarikümne inimese asemel kogunes
saal puupüsti täis ning putru oleks pidanud teise potitäie juurde tegema. Ju
tuleb üritust korrata!
Veebruarikuusse kuulub iseenesestmõistetavalt ka vabariigi
aastapäevale pühendatud kokkusaamine ning seltsi liikmete üldkoosolek.
Sel aastal käisid mitmed meie inimesed ka Lotte-filmi esitlusel Berliinis,
mis toimus just päev varem.
Märtsis ootame ikka raamatumessi, millest igal aastal ka Eesti autorid
osa võtavad. Seekord luges Leipzigis katkendeid oma romaanist „Tema“
(soovitan soojalt) tuntud kirjanik ja muusik, tollal veel Kirjanike Liidu
esimees Jan Kaus. Kausi sekundeeris meeldivalt ja professionaalselt nagu
alati Irja Grönholm, üks teenekamaid eesti kirjanduse saksa keelde
tõlkijaid. Kahju ainult, et emakeelepäev Hamburgis just samale ajale sattus!
Aprill pakkus suure elamuse muusikasõpradele — kuu alguses andis
maestro Neeme Järvi kaks kontserti Gewandhausi orkestriga. Kuna siin
„Kaug-Idas“ käib Eesti kultuurirahvast harvemini kui Hamburgi-Kieli või
Bonni-Kölni piirkonnas (meile vähemalt tundub nii), on selline sündmus
üks aasta kõrgpunkte.
Jaanipäev on meie seltsile teine traditsiooniline ettevõtmine, kus kõik
peredega kokku tulevad. Seekord pidutsesime Leipzigist väljas, endise
kivimurru klubiks ümberehitatud töölissööklas, tegelikult küll selle ees,
sest ilm oli armuline. Pealelõunal tuli päike välja ning optimistid, kes olid
supelriided kaasa võtnud, said isegi vees käia.
Peale suvepuhkust, mida enamus jälle Eestis nautis (mitmed lapsed
käisid ka laagrites), hakkas september kohe hoogsalt peale. Leipzigis
toimuvad iga aasta septembri lõpus nn Interkulturelle Wochen, mille raamis
meie selts näitas tänavu Mark Soosaare mitmete auhindadega pärjatud filmi
„Kihnu naine“. Eestikeelsele filmile lugesime peale saksakeelset teksti, mis
funktsioneeris üllatavalt hästi. Kole ja vihmane ilm jättis küll paljud
potentsiaalsed kinokülastajad koduseinte varju, kuid see-eest ilmusid
kohale kohaliku päevalehe Leipziger Volkszeitung ajakirjanikud, nii et väga
sümpaatne artikkel meie seltsist ja filmist ilmuski oktoobri alguses LVZ
nädalalisas.
Mis Eesti filmidesse puutub, on meil siin teatud eelis Leipzigi
Dokumentaal- ja Animafilmide Festivali näol, mis olevat üks Euroopa
tähtsamaid ning mida novembri alguses peeti 50. korda. Tänavu oli küll
Eesti filme vähem, kuid eelmisel aastal, kui eritähelepanu oli Baltikumi
filmidel, oli meil siin suur rõõm tervitada kogu Eesti filmitegijate koorekihti
— kohal olid nii Mark Soosaar ja Kersti Uibo kui Priit Pärn ja Mati Kütt.
Nüüd hakkab jälle jõulupidude aeg kätte jõudma, nii et soovime kõigile
kaasmaalastelegi kaunist advendi- ja jõuluaega, rõõmsat aastavahetust ning
edukat ja õnnelikku uut aastat!
Anu Lehmann
Kesk-Saksamaa eestlaste seltsi esinaine
NÄITUS

„Metsik geniaalsus“
Mainzi maalikunstnik ja graafik
Gottlieb Welté (1745/49–1792)
24. veebruar – 20. aprill 2008
Mainzi Landesmuseumis
Kuigi Gottlieb Welté kuulus
meie piirkonna kvaliteetsemate
rokokoo-maalijate ja graafikute
hulka, on tema looming senini
jäänud suurema tähelepanuta.
Õppinud
Mainzis,
astus ta
1770ndate keskel Frankfurti maalija
Christian Georg Schütz vanema
koolkonda. Frankfurtis ja Mainzis
tegutsevate maalijate ja graafikute
hulgas oli ta kindlasti see, kes
lähenes kõige enam tolle aja
kaasaegsele prantsuse kunstile
(Fragnord, Lancet). Tema teoste
temaatiliseks raskuspunktiks on
vabas looduses puhkavad ja mängivad paarid ning seltskonnad fêtes
galantes ja fêtes
champêtes
traditsioonis ning ka üksikkujud
maarahvast, teenijatüdrukutest ja
sulastest. Umbkaudselt 1780. aastal
rändas Gottlieb Welté tolleaegsesse
Põhja-Liivimaale, tänapäevasesse
Eestisse, tegutsedes joonistamisõpetajana erinevates härrasmajades
ning luues seinapilte kahte lossi.
Viimastega viis ta täide stiilivahetuse, viljeledes nüüd juba
klassitsismi. Maalides pühendus
Gottlieb Welté mütoloogilistele
teemadele, portreele ja genre'le.
Tema joonistused ning akvarellid
eesti maarahvast on tähelepanuväärsed ja varased dokumendid
eestlaste eluviisist ja eesti kultuurist.

November 2007

Nr 6 (805)

Võrulaste külaskäik NRWsse
Kui Ursula Griwenka kevadel mulle
helistas ja palus septembri 21. ja 22.
kuupäeva igasugusest tähtaegadest
vabana hoida, pidin küll vaikselt
muigama. See pidu ja kogu
kavandatav üritus, mida ma sealt
telefonist kuulama pidin, ei
mahtunud minu kujutlustesse mitte
kuidagi. Kõik tundus nii suurejooneline ja pompoosne, et mul jäi
ainult „jajah” öelda ning loota, et
sakslasest sõbranna Ursula tõesti
jõuab seda organisatoorselt läbi viia.
Loomulikult on eestlane tantsuja eelkõige laulurahvas, aga kas on
Saksamaal sellist kanti, kus seda
osatakse ka hinnata ning väärtustada? Ma ei ole peaaegu kunagi
Ennepetali (eelmine elukoht)–
Herfordi (nüüdne elukoht) kandis
näinud saksa rahvarõivaid. Ausalt.
Schwelmi laulukoori mehed kandsid
reeglina tööliste sini-triibulist särki
punase rätiga ja see oligi minu jaoks
maksimum. „Lõunaosariikides”
Bayeris ja Baden-Württenbergis on
see tava küll levinud, aga kas ka
Nordrhein – Westfalenis? Teisalt mu
peretuttav Eestist „ Leigaris” tantsiv
Priit on oma puhkuse ja tööreisid
mitmel korral nii sättinud, et
saabuda Saksamaale ja siin,
Ostwestfälischen Volkstanzkreis
Geseke-Salzkotten e.V. poolt
organiseeritud rahvusvahelisel
tantsupeol Paderbornis osa võtta.
Nojah.
Ühesõnaga päris segaste tunnetega sõitsin Sielhorsti, et seal veidigi
osaleda naistekoori „Frisch-auf”
väiksel kohtumispeol koos Võru
vallast pärit ansambliga „Vannamuudu” ja tantsugrupiga „Hõbedane”. See väike õhtune elamus
hajutas kõik kahtlused! Kord laulis
üks koor, siis teine koor. Lisaks
muidu tants ja trall vaatamata
sellele, et eestipoolse koorijuhi
Helgi Noormetsa süda veidi
jukerdas. Eks omamoodi närvipinge
ja meile saabunud soe vananaistesuvi tegid oma töö...
Järgmisel päeva hommikul võtsin
ka oma tütre Kristi kaasa lootuses, et
eks me kusagil pealelõunat jälle
kodus tagasi oleme. Võta näpust!
Kõik istusid rahvariietes päikesepaistel nagu varblased traadi peal
seal Kaiser-Wilhelm-Denkmali
mälestussamba jalamil millegi
ootuses. Ja kohe läkski programm
lahti! Jõudsin paar sõna öelda
liidumaa NRW ja antud koha kohta

kui Ursula meid karmis toonis bussi
peale juhatas ja ütles, et kell 11 algab
laevasõit Mittelkanalil.
Jõudsimegi kenasti läbi Mindeni
linna tiirutades kanali peal olevate
laevade juurde, mis meid — turiste
— juba ootasid. Saime koheselt
ülesse päikesetekile. Kui me all
kajutis sakslastest möödusime,
arvati mitmel poolt, et ju siis
pulmapidu käimas ja üks piiga
pärjaga on kindlasti pruut. Pulmapidu meie ega teised ei saanud, aga
lõõtspilli mängu ja nn ristimist
Mindeni moodi küll, sest langesime
laevaga 13 meetrit alla poole jõe
peale, et siis märgade väravate alt
läbi sõita.
Ma arvan, et paljud oleks sinna
vee peale päikest nautima jäänudki,
aga meid ootas ees Päpinghäuseri
küla Erntefest (tänupüha). See, mida
me nägime Marie-Luise ja KarlHeinzi Hahne talumajapidamises,
pani meid kõiki ahhetama. Esiteks
pererahva riietus — kodukandi
rahvariided (proua Marie Luisel
seljas olnud seelik oli tema vanaema
pulmaseelik), teiseks suured õlle- ja
vorstikioskid ja kolmandaks rahvas,
kes oli kaugemalt ja lähedalt kokku
tulnud.
Ka eestlaste jaoks oli õle- ja
lillekaunistustega traktor valmis
seatud ning selle taga sama kaunis
plaanvanker, kuhu mahtus oma 16
inimest. Sättisime end istuma ja eesti
lipu lehvima. Järgneva kolme tunni
jooksul said laulugrupp „Ummamuudu” koos pillimeestega ning
paar laulvat untsantsakat (Jan Erik,
Kristi, Siiri ja allkirjutanu) elamuse
teemal: „Kuidas me mööda ümbruskonna külasid üheteistkümne
partytraktoriga väisasime ning
vankris olnud head-paremat sõimejõime ja sealjuures aina laulsime ja
laulsime...”. Üks saksa piiga
kuningakrooniga ja saksa rahvarõivastes tõi meile veel lisaks
korvitäie lõigatud brenzleid õlle
kõrvale!
Vahepeal tehti peatusi ja siis
tantsisid-laulsid nii väikesed rahvariietes “musirullid” kui ka teismelised ja täiskasvanud rahvariietes
sakslased. Võru memmedel-taatidel
jäi vaid võõrustajaid üllatada antud
kohale sobiva lauludega „Möldrilaul” ja „Tule mu juurde”.
Lõpuks jõudsimegi tagasi külla ja
külalislahke pererahva juurde ning
seal etendus antud programm uuesti.

Pärast igat eestlaste esinemist hüüti
„Zugabe, Zugabe!“ (Korrata,
korrata!). Ilusa esinemise lõpuks
kingiti võrulastele viljakroon, mis
on sellele kandile hästi omane. Väga
tahaks teada, kuhu need võrulased
kingitud krooni üles tõmbasid?
Hahni õue rahvas viis oma
meetrikõrguse viljakrooni pidulikult talli ja seal tõmmati ta lae alla.
Nüüd jäi üle talongid Wertmarke
farmi siseõuel lunastada, et kõhtu
hea ja paremaga täita. See, et
eestikeelne „vorst” on sarnane
saksakeelse „Wurstiga”, sai kohe
selgeks. Samas, et friikartuleid saab
ka nimetada Pommes Frites, oli
uudiseks paljudele eestlastele.
Sakslaste huvitav toidujärjekord —
kohv ja kook enne (kohviajal kell
15–17) ning vorst ja saiake hiljem —
sai ka üllatusega omaks võetud.
Minule ja usun, et ka teistele
maiasmokkadele, jätsid unustamatu
mulje imeilusa sinise serviisi pealt
serveeritud saksa emade-vanaemade
imemaitsvad koogid !
Ma loodan, et kõigile jäi väga
ilus ja soe mälestus sellest päevast.
Päike ja suvine soojus (26 kraadi)
oli just kui kingitud. Meil jäi hinnata
vaid kogu korralduse ladusust ja
toimimist Ursula Griwenka ja
pererahva Hahni poolt, koorijuhi
Rudolf Jungi abivalmidust, Oldenburgist pärit Juta ja Fritz Schönefußi
heatahtlikkust ja abi pr Helgi
Noormetsa haiguse puhul. See oli
väga suur teamitöö, mis oli Ursula
poolt kokku meisterdatud! Suursuur tänu teile!
Täname ka võrulasi selle toreda
ettevõtmise eest — tantsugruppi
„Hõbedane” koos juhendaja Siiri
Onnoga, laulugruppi „Vannamuudu” koos juhendaja Helgi
Noormetsaga, Võru Vallavalitsuse
hariduse- ja kultuuripeaspetsialisti
Siiri Konksi ja tema poega Jan
Erikut, kes mängis plokkflööti,
Lennard Pillerit ABC Travelist, kes
kinkisid meile ilusa 22. septembripäeva, selle aasta suve
viimase päeva. Tulge jälle!
Katrin Maranik-Mones
tütre Kristiga
PS koju Herfordi jõudsime alles kell
20.00 ja kakaod joome nüüd meile
kingitud Võru tassist. Suurele Munamäele peaks järgmine suvi kindlasti
jõudma. Aitäh!

Näide Gottlieb Welté graafikast

Näitus, mis on praegu nähtaval
Tallinnas, sai
välja
töötatud
üheskoos Eesti Kunstimuuseumiga
Kadriorus.
Laenudega
eesti
muuseumitest ja eraomanditest ning
maalide ja graafikaga iseenda
fondidest saavad Gottlieb Welté
teosed esmakordselt ulatuslikult
tunnustatud. Näituseks on ilmunud
kataloog nii eesti kui saksa keeles,
milles on esitatud ka esimene
monograafia Weltè kohta.
Näitust täiendab ulatuslik raamprogramm ettekannete, ekskursioonide,
spetsiaalse
lasteprogrammi jt huvitavate aktsioonidega.
Kim Walte

Mainzi Maakonnamuuseum

Võru valla isetegevuslased keiser Wilhelmi mälestussamba (Porta Westfalica) jalamil
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EÜSLi arhiivist
EÜSLi arhiivimaterjal oli 2006. aasta märtsiks alagruppidesse jaotatud,
vastavalt riiulitesse paigutatud ning sellest ka esialgne ülevaade koostatud
(vt ER 2/07).
Nimetatud ülevaate järgi teostati kontrolli. Kõik arhivaalid olid
puutumatult oma kohtadel ja parimas seisukorras. Et valmistada ette
arhiivitarvikute konkreetset tellimust, mõõdeti materjal veelkord toimikute
haaval üle, mille tulemusena jooksvate meetrite arv veidi vähenes. Selle töö
käigus eemaldati võimalikult palju metallklambreid ja vabastati ka juba osa
dokumente kiirköitjatest.
Edasi kontrolliti toimikuid ka sisuliselt, mille järgi tuli teatud arv
toimikuid ümber korrastada — kõik see kajastub uues, täiendatud
arhivaalide ülevaates.
! Eesti koolid Briti tsoonis Saksamaal 1945–1949 (masinakirja esimene
eksemplar)
! Eesti Kool Saksamaal 1945–1951 (koostanud Aleksander Laan,
masinakirja koopia, üks viiest eksemplarist)
! EV Saatkonna Berliini maja dokumendid 1952–1987
! Laste suvekodude arhiivmaterjal — 20 säilikut, enne 18 — korrastati ka
juba kronoloogiliselt ja seegi kajastub täiendatud ülevaates.
Edaspidi korrastatakse kõik alagrupid toimikute kaupa —
eelisjärjekorras EÜSLi Esinduskogu ja juhatuse (Keskkomitee) protokollid
(nüüd 4 jm), seejärel täienduskoolide materjalid ja sealt edasi kuni
isikuarhiivideni välja.
Teatame arhiivi arenemisest edaspidigi.
ER

Eestlusest sõjajärgsel Saksamaal
Oktoobrikuu laululaagris osalenud
EÜSLi Projektkoor? Euroopa
Koor? Kelle/mille koori laululaager? Kes kelle külaline? Kas
kohal on üks või kaks koori?
Sellised küsimused irriteerisid
mõndagi tulijat, arvati ju kohal
olevat just oma koori nimel ja oma
koori laagris. Kuid eesmärk oli
kõigil sama: tahtmine laulda! Laul
ületab arusaamatusi!
Lauljaid oli kokku 45, tuldi
Saksamaalt, Soomest, Inglis-

maalt, Belgiast, Hollandist,
Ðveitsist, dirigendid Tartust. Laul
ületab piire!
Sekeldused unustatud, hakati
tööle. Laul teeb rinna rõõmsaks!
Algas töörikas nädalavahetus.
Tänu kahele dirigendile, Kalev
Lindalile ja Lauri Breedele,
harjutasid nii mees- kui naishääled
eraldi, enne kui hakati üheskoos
ette valmistama pühapäevast
kontserti. Tööjaotuse tõttu laienes

repertuaar kohe mitme laulu võrra.
Kontserdile ilmusid mitmedki
läheduses elavad kaasmaalased,
kes olid üllatatud ilusast ettekandest.
Ootame teid kõiki — nii
lauljaid kui ka kuulajaid — taas
Annabergi jaanuarikuu lõpul.
Maie Kisis-Vainumäe

Koroona ja jakkolo turniir Annabergis
9.–11. novembril 2007
Jällegi korraldas
EÜSL
iga-aastaseid
koroonaja jakkolovõistlusi
ning leitud said uued
Saksamaa meistrid.

Sel aastal oli osavõtjaid
vähem kui muidu, sellepärast töötas Johannes
Küngas,
kauaaegne
mängude läbiviija ja
kohtunik, uue mängusüsteemi välja. Igal
mängijal tuli mängida
kõigi osavõtjate vastu,
nii jätkus tegevust ja
põnevust terveks päevaks.
Koroonas
võitis
esimese koha ja karika
ning sellega Saksamaa meistri tiitli
2007/2008 Villu Küngas! Palju
õnne! Teisele kohale tuli Mati
Vainumäe, kolmandale Lembit
Vainumäe (teismeline poeg võitis
isa!)
Ka jakkolo-kivid libisesid päev
otsa üle lauaplaadi. Vahe- ja
ooteaegadel mängiti end soojaks,
enne kui asuti pärast koroonavõistlust katsetama uut õnne järgmises mänguvoorus.
Jakkolo Saksmaa meistri tiitli
2007/2008 ja karika viis koju Aivo
Kisis 294 punktiga, teisele kohale
sai Tarmo Kangeris 288 ning
kolmanale Ilmar Kisis 286
punktiga.

Ka lastele/noortele (kuni 16aastastele) viidi läbi omaenda
jakkolo-võistlus. Tiitli ja karika
võttis üheks aastaks koju kaasa
Naimi Leitaru 257 punktiga, teist
ja kolmandat koht jagasid vennalikult Malte ja Mati Vainumäe.
Õhtu möödus perekondlikus
atmosfääris jutu ja naeruga. Pühapäevast jumalateenistust viis
läbi õpetaja Kristel Neitsov.
Täname teda väga, et nõustus
tulema ja asendama praost Merike
Schümers-Paasi.
Täname abilisi ja kohalviibijaid, teieta me hakkama ei
saaks!
Maie Kisis-Vainumäe
EÜSL juhatuse liige

Võitjad (vasakult):
Aivo ja Ilmar Kisis,
Tarmo Kangeris,
Naimi Leitaru,
Villu Küngas,
Lembit, Mati ja Malte
Vainumäe.
Tagareas
Johannes Küngas

“Eestlusest sõjajärgsel Saksamaal“ oli Hamburgi Rahvuskoondise ning
HEA Seltsi ühisürituse teema 23. septembril 2007. aastal. Referent Vilma
Brinkmann pajatas paarikümnele kohaletulnule eestlaste tegevustest ja
kooskäimistest pärast Teist maailmasõda. Endise EÜSLi esinaise ning
aktiivse muusikaõpetaja näol oleks olnud raske leida paremat ning
kompetentsemat kõnelejat.
Räägiti eesti suvekodude rajamise algusest Travemünde lähedal
Brodenis Põhja-Saksamaal, Bad Zwischenahnis, Verden an der Alleris,
Bockholmis ja Hollandis, juhatajaks hr Jaan Lepik. Lõuna-Saksamaa
suvekodud Johannes Västriku juhatusel toimisid Rothenburg ob der
Tauberis, Spielbachis, Aalen in Westfalenis. Lauluõpetajaks igas
suvekodus oli algusest peale Vilma Brinkmann, mille läbiviimise nimel
proua Brinkmann isegi oma tollase töökoha ohverdas: kui omal ajal
Spielbachi suvelaagri läbiviimiseks oli vaja töölt palgata puhkust küsida,
pani tööandja ta valiku ette — kas töö või suvelaager.
Suvekodudes valitses range kord: päev algas Eesti lipu heiskamisega
„Eesti lipu“ laulu saatel. Hommikupoolik möödus õppetundidega: eesti
keel sõnas ja kirjas (kolmes rühmas: head eesti keele valdajad, keskmised ja
mittevaldajad), lisaks veel maateadus ja ajalugu. Pärastlõuna möödus
laulu- ja rahvatantsutundidega ning õhtuti valmistati ette lõkkenumbreid
lõpupeoks. Haripunktiks laagrilõpetamise eel olid päevased väljasõidud
lähematesse suurlinnadesse nagu Bremen, Würzburg, Rotterdam jne. Enne
lõbutsemist tehti eksameid, edukaimaid auhinnati lõpupeol.
Aastatel 1964 ja 1968 toimusid Münsteris Euroopa eestlaste laulupeod,
kus esinesid nii ühendatud laste- ja noortekoorid kui ka täiskasvanute
ühendatud koorid. Viimane Euroopa Eestlaste Laulupidu viidi läbi suvel
1986 Heidelbergis, üldjuhiks Johannes Västrik. Aukülalise ja
peokõnelejana oli kohal Eestis sündinud Euroopa Parlamendi saadik ja
endine haridusminister prof. Wilhelm Hahn.
Igal aastal viidi läbi ka 10-päevaseid skaut/gaidi telklaagreid, enamuses
Ülo Semmeli juhtimisel. 1970. aastal toimus looduslikult ilusas orus
Bundenbachis / Hunsrücki kõrgustikus jällegi Ülo Semmeli juhatusel
gaidide/skautide maailmalaager „Ühendaja“, kohale tulid kaks lennukitäit
osavõtjaid Kanadast ja USAst, bussidega tuldi Rootsist ja Inglismaalt ja
mujalt. Kõikide ürituste läbiviimiseks vajati ja leiti abilisi, kes oma vabast
ajast (ja tasuta) rõõmuga korraldamisest osa võtsid. Me oleme neile
tänulikud tänapäevani.
Noore kuulajaskonna eriline huvi on pööratud laagritele/varjupaikadele,
kus eestlased veel kuni kümme aastat pärast sõda viibisid. Elava vestluse
käigus rääkisid ka teised, vanemad kuulajad oma kogemustest ja
läbielatust. Tundus, et küsimuste kohta „Kes jäid Saksamaale pidama ja
miks mõned eestlased ei põgenenud Saksamaa kaudu edasi?“, „Millised
olid elutingimused laagrites, kuidas saadi pärast sõda jalad alla?”, „Milline
oli suhe sakslastest elanikkonnaga, mis valguses vaadati eesti põgenike
peale?“ oleksid noored veelgi tundide kaupa pärida tahtnud. Isiklike
muljete vahetu saamine annab ajalooraamatutest järgiloetavatele faktidele
hoopis teise värvingu.
Ettekande lõpetuseks oli proua Brinkmann ette valmistanud fotonäituse
ning kohale toonud ka Eesti Raja vanu väljaandeid.
Võib-olla huvitavad tänast lugejat neljakümne aasta tagused „eestlase
kümme käsku“, mille leidsin vanu numbreid sirvides. Nendest annab nii
mõndagi välja lugeda:
1.
Ole eestlane ja jää eestlaseks.
2.
Usu eesti rahva elujõusse ja Eesti Vabariigi taastamisse.
3.
Säilita oma rahvus eesti keeles, kultuuris ja pärimustes.
4.
Abiellu eestlasega, kasvata oma lapsi eesti meeles ja anna neile
hea haridus.
5.
Kuulu eesti organisatsioonidesse ja eesti kirikusse.
6.
Püüa elus edasi, kuid hoia tervist.
7.
Toeta abivajajaid ja vigastatud sõjamehi.
8.
Ole suhtlemises kodumaaga ettevaatlik ja tagasihoidlik.
9.
Toeta Eesti vabastamisvõitlust ja selgita kommunistlikku
hädaohtu.
10. Austa seda maad ja rahvast, kus sa elad, kuid ära unusta oma
rahvuslikku kuuluvust ja eesti verd.
(Allikas: Eesti Rada, juuli 1957)
Liilika M. Allev ja Vilma Brinkmann / Hamburg
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Arhiivindusalane suvekool Kokel
21.–25. augustil 2007 toimus Võrumaal Koke külalistemajas suvekool
„Eestlaste kultuuripärand võõrsil“. Ürituse korraldajateks olid
väliseesti arhiivide töörühm ning Karl Ristikivi Selts.
Ürituse eesmärgiks oli väljaspool
Eestit elavatele eestlastele jagada
teadmisi arhiivi korralduse alal,
kuidas infot koguda, kirjeldada ning
säilitada.
Osavõtjate arv ulatus 50ni ning
esindatud olid külalised üheksast
riigist (Venemaa, Austraalia,
Saksamaa, Rootsi, Läti, USA,
Soome, Suurbritannia, Kanada).
Suvekooli avapäeval toimus
diskussioon
„Väliseestlus?
Pagulus? Diasporaa?“. Diskussioonist võtsid osa peale suvekooli
külaliste veel professorid Aadu
Must, Tiina Ann Kirss Tartu
Ülikoolist, Maie Barrow Eesti
Arhiivist Austraalias ning Eesti
Kirjandusmuuseumi direktor Janika
Kromberg. Diskussiooni käigus
üritati leida õigem ning sobivaim
väljend kirjeldamaks väliseestlast.
Päris ühtsele arusaamale ei jõutudki,
kuna erinevad mõisted muudavad
oma tähendust vastavalt taustast.
Ühendavaks jooneks väliseestlastel

oli aga sügav eestlase olemise tunne
ning soov rääkida eesti keelt ning
säilitada seda ka oma laste kaudu.
Koke suvekooli viie päeva
jooksul oli võimalik kuulata väga
huvitavaid ja informatiivseid
ettekandeid.
Teisel päeval tegid ettekandeid
teadurid ning erialaspetsialistid
Tallinna Ülikooli Akadeemilisest
Raamatukogust, Eesti Kirjandusmuuseumist, Riigiarhiivist, Eesti
Rahva Muuseumist. Arutletavateks
teemadeks olid : „Väliseesti trükised
Eesti mäluasutustes“, „Mida teha
isikuarhiividega“, „Organisatsioonide arhiivide kogumine“,
„Pere- ja kogukonnatraditsioonid
väärivad talletamist „Eluloolised
mälestused, nende kogumine“,
„Esemelise pärandi kogumine“.
Suvekooli üheks oluliseks
uudisteemaks oli Välisbalti arhiivide infoportaali (Baltic Heritage
Network) loomine, selle ülesehituse
tutvustamine. Balti riikide ühise

portaali loomine
on
eelduseks
informatsiooni
koondamisele
välis-balti
arhiivide leidumuse ja sellealase
tegevuse kohta:
institutsioonid,
projektid, andmebaasid, üritused,
väljaanded (sh
juhendid, seadused), virtuaalsed näitused jmt.
Portaal on kavandatud eesti-, läti-,
leedu- ja inglisekeelsena. Portaali
hakkavad toimetama rahvuslikud
toimetused, nende tegevust koordineerib peatoimetus.
Järgnevatel päevadel oli suvekooli teemadeks: „Kuidas korrastada ja kirjeldada kogusid“, mille
raames juhendati, kuidas korrastada

Koke suvekoolist osavõtjad
ja koguda fotosid, isikuarhiive,
ühingute ja seltside arhiive.
Suvekooli eelviimast loengupäeva sisustasid Ajalooarhiivi
spetsialistid, kes jagasid teadmisi,
kuidas kogusid säilitada.
Koke suvekoolist osavõtmine oli

igati informatiivne ning huvitav,
samuti sai kogemusi ja teadmisi
vahetada teiste välismaal elavate
eestlastega.
Triin England
KERKi liige

Nõmmel tegutses palju seltse
nagu Nõmme Majaomanike Selts,
naisselts Avitaja, Nõmme Skaudisõprade Selts jt.
Nõmme algkool tegutses pikka
aega kunagises Glehni vorstivabrikus Pärnu maanteel. Hiljem
koliti sealt vastvalminud Rahumäe
algkooli hoonesse Vabaduse puiesteel. Aga kunagisse Glehni vorstivabrikusse sai ruumid Nõmme
muuseum, mis tegutses seal kuni
1940. aastani. Nõmmele kerkis
uus keskkoolihoone — Nõmme
Gümnaasium, mis avas uksed aastal
1939. Tegutsesid veel Hiiu, Kivimäe
ja Rahumäe algkoolid, Nõmme
Rahvaülikool, Nõmme Saksa Avalik
Algkool ja teised koolid.
1922. aastal käis Nikolai von
Glehni poeg Manfred Glehn
Nõmme baptistide koguduse kutsel
Eestis mõttekaaslastega jumalaga
jätmas. Siin nägi ta oma rõõmuks, et
tema algatus on uue vanema Adam
Strandbergi
juhtimisel
vilja
kandnud. Kogudus arenes, vana
palvela jäi peagi kitsaks ning
1931. aastal ehitati samale krundile
uus. Manfred Glehn käis vaatamas
ka Glehni lossi, mis oli aga
lagunenud ja õige haletsemisväärses seisundis.
Aga tollal ja ka tänini on alles
paljud Nikolai von Glehni poolt
rajatud hooned, nagu kunagine
torniga postkontor Nõmme raudteejaama juures, endisest Glehni
valukuurist on saanud Nõmme Rahu
kirik. Glehni rajatud köievabrik
töötas veel pärast Teist maailmasõda. Kunagises Glehni vorstivabrikus on nüüd Nõmme Muusikakool.
Nõmmel valmisid Mustamäe
supelbasseinid. 1930. aastate lõpus
tuli basseiniomanik J. Must välja
mõttega rajada suusahüppetrampliin
ning lisaks veel bobirada Mustamäe
nõlvale. Esimese tarvis saadi linnavalitsuselt ka luba, teine ettepanek
lükati aga tagasi. Uue trampliini
projekt telliti Soomest, kuid realiseerimine võttis aega ja J. Must ei

saanudki seda teostada. Ehitis
valmis alles 1941. aasta talvel juba
nõukogude korra päevil.
1936. aastal andis J. Must
linnavalitsusele avalduse Glehni
lossi taastamiseks. Kava järgi
kohustus ta siin avama restorani ja
kohviku. 50 aasta pärast pidi loss
tasuta minema Nõmme linnale.
Millegipärast
jäi see küllalt
ahvatlev ettepanek toppama ja üks
huvitav restoran Nõmmel avamata.
Aga Nõmmel arenes omasoodu
edasi restoranikultuur, kaubandus,
turg. Tegutsesid Valdeku ja Silikaadi
saunad. Loodi sanatooriume —
Kivimäe Sanatoorium ja Nõmme
Rinnalaste Kodu. Korduvalt arutati
ka linnahaigla asutamise küsimust,
kuid selle rajamiseni iseseisvusperioodil ei jõutudki.
Nõmmel oli mitu kirikut. Oma
kirik oli ka Nõmme sakslastel.
1932. aastal võeti Nõmme Saksa
Lunastaja kirik kasutusele. Saksa
kiriku pastorid olid Al. Siegfried
ja
Gotthard
Noerschelmann.
1939. aasta lõpus, pärast suurema
osa sakslaste lahkumist, leidis
kirikus peavarju Paldiski luterlik
kogudus.
Ja siis saabusid rasked ajad.
27. juulil 1940 ilmus vabariigi
valitsuse otsus, millega Nõmme
liideti Tallinnaga 29. juulist 1940.
Likvideeriti Nõmme linnavalitsus,
muuseum, lõpetati ajalehe väljaandmine,
suleti seltse. Algas
hoogne tänavate ümbernimetamine,
inimeste arreteerimine. Nõmme
linnal oli lõpp peal.
See, millest oma ajal oli unistatud
Nikolai von Glehn — iseseisvast
Nõmme linnast — oli nüüd põrmu
paisatud. Õnneks Glehni silmad
seda ei näinud, kuidas tema elutöö ja
mäletus hävis.
Järgnesid sünged okupatsiooniaastad. Aga neist teeme võib-olla
edaspidi juttu.

AJALUGU

Nikolai von Glehni unistus:

Nikolai von Glehn
(1841–1923)

Kirjutasin ajalehes Eesti Rada nr 4
(juuli 2007) teise järjeloo teemal
„Nikolai von Glehn Nõmme
asutajana”. Arvasin seejärel, et
sellega võib Glehni töödele ja
tegemistele Nõmmel punkti panna,
kuid eksisin. Glehni legendaarne
„vaim” tegutses Nõmmel peale tema
surma kauges Brasiilias veel edasi,
olgugi et talle polnud määratud näha
oma eluunistuste täitumist —
iseseisva Nõmme linna loomist.
Nüüd siis see Nõmme linna
lugu tuleb. Teatavasti sai Nõmme
1917. aastal alevi õigused (siis oli
Glehn veel elu ja tervise juures
Nõmmel oma lossis), aga 1918.
aastal lahkus ta Eestist koos
perekonnaga algul Saksamaale ja
sealt Brasiiliasse, kus ta 1923. aastal
suri.
Niisiis 12. novembril 1926 sai
Nõmme linnaõigused — tekkis
reaalsusena Nikolai von Glehni
unistus — Nõmme sai iseseisvaks
linnaks.
Nõmme linnavalitsus ja volikogu
esialgne asupaik oli Pärnu maantee
ja Männi tänava nurgal. Rida aastaid
oli volikogu esimees Riigikontrollinõukogu liige Aksel Mei, aseesimeesteks Rahvapanga juhataja
Madis Käbin ning saadik Heinrich
Laretei. Volikogu liige on olnud ka
endine minister ja riigivanem Juhan
Kukk.
Majandustegevuse vallas tuli
Nõmme linnal alguses võidelda
suurte raskustega. Madalseisust
saadi üle alates 1934/1935. eelarveaastal.

Nõmme linn
1926–1940

Mida siis ikkagi Nõmmel tehti?
Korrastati ja remonditi teid ja
tänavaid kogupikkuses 55 kilomeetrit 135-le. 1930. aastal murti
läbi hädaabitöödena Mustamäe nõlv
Nõmme turu juures ning 1933. aastal
valmis Haabersti tee (nüüd Ehitajate
tee). Betoonkattega Vabaduse puiestee avati liikluseks 1935. aasta
detsembris.
Vanadekodu asutati 1927. aastal.
1930. aastal
valmis sellele
Vabaduse ja Rännaku puiestee
nurgal ka oma hoone (nüüdseks
hävinud). 1928. aastal asutati
lastekodu. See Kase tänaval asunud
hoone valmis 1931. aastal.
Jätkus kiire transpordi väljaarendamine. Liikus elektrirong liinil
Tallinn–Pääsküla. 15. oktoobril
1930 avati Nõmme uus jaamahoone,
kuhu kolisid ka postkontor ja
telefonikeskjaam. Keldrisse aga
paigaldati Eesti Raudtee etalonkell.
Nii sõitsid rongid 1930. aastatel
„Nõmme aja” järgi.
1930. aastate alguses sai Nõmme
bussiliikluse. Bussid sõitsid mööda
Vabaduse puiesteed ja Männiku
teed. Alates 1933. aastast korraldati
suviti bussisõite Stroomi randa
ning 1938. aastal avati liiklus
Vabaduse puiesteelt Glehni lossi
juurde, võimaldades nõmmelastel
külastada Mustamäe basseine.
Liiklus Nõmme tänavatel oli väga
hõre. 1927. aastal oli siin registreeritud viis sõiduautot ja neli
veoautot, liikus 14 mootorratast.
Sellest hoolimata avati samal aastal
Nõmme turuplatsi ääres Shelli

bensiinijaam. Teine selline bensiinijaam avati hiljem Vabaduse puiestee
ja Palli tänava nurgal. Nüüdseks on
see ümber ehitatud elamuks.
Kogu iseseisvuse ajal tegeldi
Nõmme linna keskuse küsimusega.
Kuhu see rajada? Aga Nõmme
keskus kujunes nagu iseenesest
raudteejaama ja turuplatsi juurde,
mille ümbrusesse rajati ka teisi
tähtsaid asutusi, nagu kõrts,
turuhoone koos turuga, pritsimaja ja
omavalitsuse asutused. Oli rohkesti
poode, nende hulgas raamatupoed
Edu ja Eha.
Ärimehed Kahrod ehitasid keskusesse kaks moodsat „pilvelõhkujat”, kus leidsid asukoha Nõmme
Linnavalitsus, Majaomanike pank,
kindlustusselts, notar jt. Siin oli ka
moodne kino Victoria Palace ja
öölokaal Maxim. Üle tee töötas
teine kino — Endla.
Nõmmel ilmusid ajalehed.
Viimati 1938–1940 Nõmme Leht.
Kesksel kohal oli Nõmmel
tuletõrjealane tegevus. 1937. aastal
tuletõrje organiseeriti ümber Eesti
Tuletõrje Korpuseks, loodi Nõmme
VTÜ Harjumaa brigaad. Nõmme
pritsimajas asus ka Harjumaa
brigaadi staap ning Nõmmel
toimusid maakondlikud üritused —
tuletõrjemanöövrid.
Nõmme Kaitseliidul oli oma
raadiojaam — Nõmme Raadio, mis
töötas kuni 1940. aasta juunipöördeni. Kaitseliitlased võtsid
aktiivselt osa lasketiiruehitamisest
Mustamäe all, kus hiljem ka ise
harjutamas käidi.

Avo Suurvärav / Tallinn
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Tallinna surmatantsu algeid otsimas
20. septembril tegi EÜSLi HEA Selts väljasõidu
Lüübekisse, et üles otsida Tallinna ehk ühe
tuntuima kunstiteose juured ning rohkem teada
saada tema tekkeloo taustast.
Allakirjutanu ning nimetatud ürituse referent
pidas Maria kirikus tunnise kunstiajaloolise ja
ajaloolise ettekande, hiljem soojendati end kuulsas
Niederegger'i kohvikus, tehti teemast kokkuvõte
ning valgustati ka veel kaasaegset arengut
muusikas, kunstis ja kirjanduses.
Detailiderohkelt sai kirjeldatud Lüübeki Maria
kiriku surmatantsu (Bernd Notke, ca 1463 või veidi
hiljem), võrreldes seda 30 aastat hiljem sama
kunstniku poolt loodud Tallinna Niguliste kiriku
surmatantsuga, mis pole pelgalt koopia, vaid
omaette kunstilise väärtusega. Ikonograafialisi
uurimistulemusi kasutades sai valgustatud nii
Lüübeki kui ka Tallinna teose umbkaudset
tekkeaega, sõnumit, tähtsust, maalide edasist
käekäiku, kirjanduslikust seisukohast valgustatud
maalidele lisatud alamsaksakeelseid tekste —
dialooge surma ja inimeste vahel.
Allikas: Internet

Surmatants þanrina
Surmatants oli keskajal populaarne
kunstitsükkel, mille juured ulatuvad
kirjandusse: Prantsusmaal tekkinud
valdo-mori-luuletustes kaebasid
käsitöölised läheneva elik ähvardava surma üle, luuletuste illustratsioonidest arenes omakorda välja
omaette ja iseseisev nähtus kujutavas kunstis — eelkõige maalikunstis (seina- ja lõuendimaalil),
kuid ka puulõigetes, skulptuuris jne.
14. sajandil — musta surma
sajandil — oli surm igapäevane
nähtus: aastatel 1348–1352 Euroopat laastanud katk viis endaga 1/3
elanikkonnast, sellele lisandusid tol
ajal nii igapäevased laste suremus
ning üleüldine madal eluiga.
Surmatants pidi igale vaatajale
tema surelikkust meelde tuletama
(memento mori) ning samas
manitsema surmaeelset elu „õigel
viisil” elama, end surmaks ette
valmistama, patuvabale elule
püüdlema, pihil käima, hinge
puhastama, allesjäänud aega hästi
kasutama (carpe diem). Piltlikus
vormis oli see lugemisoskamatule
lihtrahvale katekismuse täienduseks, elusuuruste figuuridega mõjuv
hoiatus ning arusaadava sõnumiga.
Kuulsaim surmatants asus
Pariisis (hävinenud), mis mõjutas
tugevasti hollandi koolkonda ja
laienes Inglismaale ja LõunaEuroopasse; Hollandi kaudu levis
uus þanr nii Põhjamaadesse kui ka
Ida-Euroopasse. Tuntud näited on
Hrastovlje (Sloveenias) ja Beram
(Kroaatsias), üks tuntumaid oli

Eesti–Euroopa
marimba-ksülofoni
pioneerist
Meenutus eesti muusikust
Wolfgang Pachlast
(16.08.1913 – 21.11.1982)
25. surma-aastapäeval

Fragment Lüübeki surmatantsust
Surmatants…
… tantsiv surm, tants surmaga,
surnute tants, tants surmatantsu
sees — nimetatud teema kutsub
esile võõristust, kuid paelub samuti
ning pakub erinevaid lähenemisviise: Kas surma pilt on eri
kultuurides erinev? Kuivõrd on
muutunud vaatevinkel ühe kultuuri
sees (nt. õhtumaal) aegade jooksul?
Surm on võlunud kunstnikke ja
vaatajaid läbi aegade ning kuulub
suure nelja tunde hulka, mis kõige
sagedasemat kajastust leiavad:
armastus — viha — halastus —
surm. Huvitavad küsimused nii
kunsti seisukohast kui ka inimlikust
vaatepunktist.

PORTREE

1484. aastal maalitud Maria kiriku
surmatants Berliinis, mis on samas
ka vanim säilinud Berliini kirjalik
dokument. Olulised teosed on ka
Strassburgis, Baselis ning Bernis.
Tallinna Niguliste kiriku surmatants
ei ole seega kindlasti mitte ainus ja
ainulaadne, kuid väga erilise
tähtsusega, kuna tegemist on
tõenäoliselt ainsa säilinud lõuendimaaliga, sest tihtipeale maaliti
surmatantsu ka müüridele ja
kirikuseintele. Lüübeki surmatants
on sootuks hävinud, arhiivis on
võimalik näha vaid koopiat.
Mõiste „danse macabre“
päritolu
Kuna surmatantsu kujutati ka
väikeste etendustena, milles olulist
osa mängisid seitse venda ja nende
ema Makkabeusest, oletatakse
selles ka surmatantsu nime allikat
peituvat
ladina keeles Chorea
Machabaeorum, prantsuse keeles la
danse macabre. Teised teadlased
oletavad seost araabiakeelse sõna
„makaber-ga“, mis tähendab hauda.
Kolmandad peavad surmatantsu
esimesteks viljelejateks kunstniku,
kelle nimi olevat võinud olla
Macabré.
Surmatantsu ülesehitus
kujutavas kunstis
Klassikaliselt oli tegemist 24
paariga keskajale omases ühiskondliku hierarhia järjekorras olid
kujutatud erinevad seisused
kahanevas järjekorras paavstist
käsitöölise ja talupojani, lõppedes
noorukite ja imikuga. Iga kujutatud
24 inimesega tantsis tema oma
surm, kokku seega 48 figuuri.
Alguses seisis lisaks eeltoodutele
jutlustaja, tavaliselt ka veel
(torupilli või vilepilli mängiv) üksik
surm ning seltskond lõppes jällegi
jutlustajaga. Vastavalt keskaegsele
maailmapildile pidi esimene ja
viimane sõna jumalast ja surmast
rääkides jääma alati kirikule. Seega
oli tavaliselt tegemist 51 figuuriga.
Alles
hilisematel
sajanditel
lisandusid mõnikord veel lisafiguurid
patustajate näited
(langenud naisterahvas jm).
Surmatantsu edasine areng
Kuigi suurim osa, umbes 1/3, on

valminud 15. sajandil, on surmatants tänaseni sagedasti valitud
teema. Mõlemad maailmasõjad
möödunud sajandil olid paljudele
kunstnikele ajendiks, vana motiiv
uuesti kasutusele võtta.
Palju suuri eri valdkondade
esindajaid on sellega tegelenud:
Ernst Barlach, Ingmar Berman,
Charles Baudelaire, Bertolt Brecht,
Lovis Corinth, Charles Dickens,
Walt Disney, Otto Dix, Friedrich
Dürrenmatt, Michael Ende, Gustave
Flaubert, Johann W. von Goethe,
Heinrich Heine, Hans Holbein,
Alfred Hrdlicka, Horst Janssen,
Gottfried Keller, Stephen King,
Alfred Kubin, Thomas Mann,
Matthäus Merian, Edvard Munch,
Rainer Maria Rilke, Jean Renoir,
Peter Paul Rubens, Jean Tinguely.
Eelkõige on püsima jäänud kaks
suurt temaatilist liini
a)surm ja tütarlaps (selle
lähtepunktiks oli 1514–1522
Niklaus Manueli poolt maalitud
Berni surmatants), edasises
arengus on see temaatika
omandanud väga erinevaid
värvinguid.
b)“dies irae” (lad, viimsepäeva
viha) on eelkõige muusikas
kasutatud motiiv. (Haydn,
Mahler,
Mozart,
Pärt,
Rachmaninow,
Saint-Saèns,
Tshaikowsky, Verdi, …)
Pealiskaudselt vaadeldes võiks
pidada surmatantsu teemat vananenuks, kuid kaugeltki mitte.
Huvitav on Euroopa Surmatantsu
Seltsi tegevus, mis on kunstnikke,
teadlasi ja teolooge ühendav selts.
Ta tegelevat väga aktiivselt selle
kunstiliigi eri nüanssidega ning
korraldab igal aastal ülihuvitavaid
konverentse
(www.totentanzonline.de, ETV
Europäische
Totentanz-Vereinigung).
Lõpetuseks isiklik soovitus ja
favoriit lugemiseks külmal talveõhtul hubases toas:
Werner von Bergengruen
“Der Tod von Reval”
Liilika M. Allev / Hamburg
liilika@eesti.de

Sündinud Paides (isa eestlane, ema
baltisakslane), õppis Wolfgang
Pachla (siis veel Pahla) juba
6-aastase poisikesena oma isa,
mitmekülgse andeka amatöörmuusiku juhendamisel mängima
neljarealist ksülofoni.
Järgmistel aastatel jõudis ta
autodidaktina ksülofonimängus juba
nii suure osavuseni, et esines 15aastasena Eesti Ringhäälingus.
Õpingute kõrval Tallinna Konservatooriumis prof. Paulseni viiuliklassis ja pr Lemba klaveriklassis
mängis ta ka koolipidudel ja
kohvikutes, teenides nii taskuraha.
Pärast kooliaega teenis Wolfgang
eesti sõjaväes, kuuludes ka sealsesse garnisoniorkestrisse, kus
tutvus esmakordselt välismaalise 4
ja 5-oktaavilise
marimba-ksülofoniga. Pärast teenimisaega hakkas
ta tööle kaubanduses, et lunastada
krediidiga oma unistuste pill, mille
hinnaks oli 25 kuupalka. 1938. aastal
oligi tal 5-oktaaviline inglise
marimba-ksülofon Ajax käes. Kuna
sellisele haruldasele pillile puudus
soolorepertuaar, siis transkribeeris
ta kuulsaid teoseid (nt Sarasate
“Mustlasviisid”, Rimsky-Korsakovi
“Kimalaste lend”, Monti “Tðardaðð”
jne), luues ka isiklikke kompositsioone. Meeleldi mängis ta alumistel
oktaavidel nelja pulgaga Artur
Lemba “Hällilaulu”. Peagi järgnesid pakkumised väljaspool Eestit
— Helsinkist, Stockholmist, Riiast.
Esinemistel saatis teda klaveril Artur
Lemba õpilane Lia Steinberg,
Wolfgangi tulevane abikaasa.
Varsti aga tabasid Wolfgangi kaks
saatuselööki. Kopsuhaigus sundis
noort muusikut pikemaks ajaks
sanatooriumisse ja järelravidele
minema, 1939. aastal tal tuli kiiresti
otsustada, mida teha pärast HitleriStalini pakti. Kuna pärast poliitilist
putði 1925. aastal oli ta niigi vaevu
surmasuust pääsenud, kartis ta
Stalini reþiimi poolt tagakiusamist ja
deporteerimist. Rootsi ei võtnud teda
võlgade tõttu vastu, tahes-tahtmata
jäi tee ainult Hitleri-Saksamaale, sest
Treuhand nõustus krediidi üle
võtma, elukutselised väljavaated ei
paistnud halvad ja see oli koht, kuhu
ta sai armastatud pilli kaasa võtta.
Saksamaal tunnustati tema talenti
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— ta mängis ringhäälingutes, tegi
ringreise läbi Euroopa ja esines
kuulsas Berliini „Wintergartenis“.
Kriitikud kiitsid tema erakordset
kõlatunnetust, virtuoossust ja
musikaalsust.
1943. aastal, kui pommirünnakus
hävines Wolfgangi Berliini korter,
alustati uut elu Bayernis. Pill oli
maha jäänud sugulaste poole
idatsooni. Hiljem ta sai tagasi ainult
klahvistiku, metallosad jäid saamata.
Tänu
keeleoskustele
sai
Wolfgang varsti tööd ameeriklaste
juures (ta rääkis soravalt viite keelt).
Enda ehitatud ajutise pilliga andis ta
kontserte ameerika sõjaväelastele.
Arenesid suhted Bayeri Ringhäälinguga. Ta muretses endale
enam-vähem korraliku saksa pilli ja
laiendas oma võimalusi Ajaxvibrafoniga. Lõpuks hakkas ta jälle
Skandinaavia riikides turneedel
käima, esinedes muuseas ka pikemat
aega kuulsas Kopenhageni
„Tivolis“. Kas Helsinkis, Stockholmis, Oslos või Kopenhaagenis —
igal pool anti tema käsutusse
parimad välismaist päritolu pillid.
Ka 1960. aastad möödusid
käsikäes muusikaga. Nüüd ta mängis
kaasa Musica Nova klassikalistel
kontsertidel, hakkas uurima Milhaud
ja Crestoni harva esitatud marimba
kontsertpalasid. Eriti Milhaud suhtes
pidi ta laiendama tehnikat. Mõlemat
kontserti presenteeris edukalt Saksa
ja Euroopa ringhääling, kusjuures
Milhaud lugude puhul oli tegemist
esimeste kontsertidega, mil neid
mängiti marimba-ksülofonil
(1965/66).
Wolfgang Pachla alustas ka
pedagoogilise tööga.
Kirjastus
Zimmermann Frankfurdis avaldas
tema koostatud marimbamängu
õpikuid, harjutusi ja repertuaarivihikuid.
1976. aastal haigestus ta vähki,
kuid jõudis veel enne surma aastal
1982 stuudios lindistada suurema
osa oma etüüdidest. Pärast isa surma
produtseeris poeg Fredrik heliplaadi, millel on Milhaud-kontsert,
Creston-Concertino ja etüüdid ning
arhiveeris ka ringhäälingute ülesvõtted, eriti Skandinaaviast, andes
need aastal 1993 edasi ka Eesti
Raadiole.
Aastal 1976 külastas Wolfgang
Tallinnas venda Oktavit, kes õige pea
pärast seda külastust suri. Korrapäraselt esines ta ka eestlaste
aastapäevadel Fürthis ja Nürnbergis. Kontaktid armastatud kodumaaga ei katkenud kunagi.
Ettevalmistamisel on Wolfgang Pachla
elu ja loomingut kajastav kodulehekülg
www.wolfgang-pachla.de, mis valmib
arvatavasti 2008. aasta jaanuaris.

ER

„Neeme Järvi. Kunstniku elu / The Maestro´s
Touch“ (2007)
Kirjastuses SE&JS ilmunud suureformaadiline monograafia Eesti
kuulsaimast dirigendist räägib eesti ja inglise keeles Neeme Järvi
kunstnikuteest, tema elust ja kujunemisest üheks maailma
armastatuimaks orkestrijuhiks. Raamat toob lugejani Neeme Järvi
avameelseid, tihti üsna humoorikaid mõtteid maailma muusikaelust,
suurtest heliloojatest ja muusikutest, ande ja loomingu vahekorrast,
noorusideaalidest, armastusest, perekonnast ja sõprusest, moodsa aja
probleemidest. Sisaldab ka värsket, varem ilmumata intervjuud
Järviga ning palju põnevaid fotosid.
Albumi juurde kuuluvad:
CD: Bruckneri 7. sümfoonia. The Hague Philharmonic Neeme Järvi
juhatusel. 2007.
DVD: Mahleri 2. sümfoonia (nn Ülestõusmissümfoonia).
Live-salvestus New Yorgi Riverside'i kirikus toimunud kontserdilt viie
nimeka USA orkestri liikmetest moodustatud „superorkestri“ ja tuntud
solistide esituses. Raamatu tavalisest kõrgema hinna tõttu (60 € eest)
saadab kirjastus albumi koos juurdekuuluvaga ka Saksamaale
(tellimine: sejs@sejs.ee). Komplekt sobib hästi jõulu-, äri- või
pulmakingiks muusikahuvilistele sõpradele-tuttavatele, aga ka lihtsalt
endale.
www.sejs.ee
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Pilk ette

Pilk ette
Eestlaste
jõulupeod
Saksamaal

! 8. detsembril 2007,

Hamburg
Peo korraldajad EÜSLi HEA
Selts ja Hamburgi Eesti Kool
Pidu algab kell 13.00
Peokoht: Hamburgi Soome
Meremeeste Kirik
Info/registreerimine:
Ira Widderich,
ira@eesti.de
tel 040-4017 1275
faks 040-4148 9982

!

!

!

!

!

!

8. detsembril 2007,
Karlsruhe
Peo korraldaja EÜSLi Baden
Württembergi
Rahvuskoondis
Pidu algab kell 16.30
Peokoht: Gemeinschaftshaus
in der Ökosiedlung
Info/registreerimine:
Meeli Bagger
m.bagger@web.de
tel 0721-38 444 18
8. detsembril 2007,
München
Peo korraldaja EÜSLi
Müncheni Eesti
Rahvuskoondis
Pidu algab kell 16.00
Peokoht: EineWeltHaus
München e.V.
Schwanthalerstr. 80 Rgb
80336 München
(U5 Theresiewiese,
väljapääs: St.-Paul-Str.)
Info/registreerimine:
Karin Ladva-Zoller
karinlz@web.de
tel 0176-2900 5704
15. detsembril 2007,
Annaberg
Peo korraldaja EÜSLi Kölni
Eesti Rahvuskoondis
Pidu algab kell 14.30
Peokoht: Haus Annaberg
Annaberger Str. 400
Bonn-Bad Godesberg
Info/registreerimine:
Mare Rahkema
mare321@msn.com
tel 02196-972 944
16. detsember 2007,
Hamburg
Peo korraldajad EÜSLi
Hamburgi Eesti
Rahvuskoondis
Jõulujumalateenistus
ja kohvilaud
Pidu algab kell 15.00
Nikolai kiriku koguduse maja
Abteistr. 38
(U1, peatus Klosterstern)
Info: Gina Bauer
HSGmbH@t-online.de
tel 040-601 48 29
15. detsember 2007,
Berliin
Peo korraldajad Berliini
eestlased
Pidu algab kell 16.00
Peokoht: Europäische
Akademie Berlin
Bismarckallee 46/48
14193 Berlin
Info/registreerimine
8. detsembrini:
Silvi Wiezer silvi@wiezer.de
Tel 030-8049 8568
Ost-Westfaleni grupp teatab:
Verivorsti tegemiseks on meie
meistrid Liina ja Kristi parima
päeva välja otsinud
ja selleks on 29. november
Liina juures.
Meie jõulupidu toimub
14. detsembril.
Koht veel täpsustamisel.
Katrin Maranik-Mones
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EÜSLi üritused
aastal 2008
Annabergis

25.05. – 30.05.2008

Seenioride puhkepäevad 55+

06.06. – 08.06.2008

Laste kultuuripäevad

12.09. – 14.09.2008

Kultuuripäevad

07.11. – 09.11.2008

Koroona- ja jakkolovõistlused

21.11. – 23.11.2008

Esinduskogu koosolek

! 4. detsembril 2007,

Köln
Grupa Janke Randalu
Koht: Loft
Info: www.loftkoeln.de

!

6. ja 7. detsembril 2007,
Frankfurt
Symphonieorchester des
Hessischen Rundfunks
Paavo Järvi juhatusel
Koht: Alte Oper, Großer Saal
Info: www.hr-online.de

!

13. detsembril 2007,
Karlsruhe
Kristjan Randalu —
Solo Piano
Koht: Forschungszentrum
Info: www.randalu.com

!

17. detsembril 2007,
Karlsruhe
Kalle Randalu,
Chamber Orchestra,
Nachum Erlich
koht: Velte-Saal
Info: www.randalu.com

!

17. detsembril 2007,
München
Bach Collegium München
dirigeerib Anu Tali
Koht: Philharmonie

!

Paavo Järvi juhatusel
Deutsche
Kammerphilharmonie
Bremen

25.–27. jaanuaril 2008 toimub Annabergis
(Bonn/Bad Godesberg, Annaberger Srt 400)

Euroopa Eestlaste Koori ja EÜSLi projektkoori
ühine laululaager
Pühapäeval, 27. jaanuaril 2008

EV 90. aastapäevale pühendatud kontsert-aktus
ning pidulik lõunasöök
Peokõne peab Toomas Ojasoo Inglismaa Eestlaste Ühingust

Anna teada oma tulekust e-posti teel mare@eestikoor.eu hiljemalt 18. jaanuariks
RAAMAT

Juubilarid!
Leib ja lilled, need olgu Su laual,
õnn ja lotus, need olgu Su toas.
Tervis ja room, need olgu Su peres,
rahu ja üksmeel lisaks veel.

November
pr Elga Kaert
pr Hilda Õun
hr Endel Kalda
hr Evald Laaneväli
hr Manivalde Reimann
hr Tõnis Tõllason
Detsember
pr Maimu Freudenberg
pr Ene Gusel
pr Selma Ots
pr Rita Tenmann
pr Asta Weinberg

Alanud on ettetellimine raamatule

Eestimaa aadelkonna vapiraamat
(raamat ilmub detsembri keskel).
Harju-Jaani Ristija Johannese kiriku pastor Johann Heinrich
Felicius pühendus aastaid aadlisuguvõsade vappide uurimisele
ning jättis endast pärandina maha suure hulga mustvalgeid ja
koloreeritud vapijoonistusi. 1846. aastal köidetud käsikirjalisse teosesse “Estländisches Wappenbuch” valis ta enda sõnul
kõik Revalis Rüütelkonna hoones asunud Eestimaal
immatrikuleeritud aadliperekondade vapid ning jagas need
kolme suurde rühma: saksa, rootsi ja vene perekondade vapid
ning lisana nende täiendused. Kõik 265 vappi on peenelt sule
ja pintsliga joonistatud ning imekaunilt koloreeritud.
Trükiväljaandes on tekstidele lisatud eesti-, vene- ja
ingliskeelsed tõlked, nimeloend ja järelsõna. Raamatut
trükitakse 625 käsitsi nummerdatud eksemplari.
Ettetellimise hinnaks on 700.– eesti krooni ja raamatut saab
tellida koduleheküljel www.kirjastusvalgus.ee.
Raamat sobib hästi jõulukingituseks seltside liikmetele või
koostööpartneritele. Raamatud saaksime saata Teile postiga.

Õnne juubilaridele hällipäevaks
soovib Eesti Ühiskond Saksamaa
Liitvabariigis ja Eesti Rada

Tiiu Endrikson
Kirjastus Valgus OÜ
müügijuht

Helmi Tambergi nimeline stipendium
EÜSLi stipendiumikomisjon võtab vastu stipendiumitaotlusi kuni 31. detsembrini 2007.
Kriteeriumid:
! Stipendiumi võivad taotleda eesti üliõpilased, eelistame Saksamaal üleskasvanud
ja siin elavaid eesti päritolu tudengeid;
! Stipendiumi taotleja peab olema EÜSLi liige;
! Üliõpilane ei tohi olla stipendiumi taotluse esitamisel vanem kui 27 eluaastat;
! Stipendiumi taotleja peab olema edukalt läbinud vähemalt kaks kõrgkoolisemestrit;
! Stipendiumi saab taotleda ainult esimese akadeemilise hariduse omandamiseks;
! Stipendiumi eraldatakse üheks õppeaastaks;
! Taotlus peab olema esitatud kirjalikus vormis koos õppetõendiga EÜSLi komisjoni
esimehele;
! Avalduse esitamise tähtaeg on 31. detsember.
Iga aasta 24. veebruaril avalikustab stipendiumikomisjon stipendiumi saajate nimed EÜSLi
koduleheküljel ja EÜSLi häälekandjas Eesti Rada.
Taotlus nõutud dokumentidega tuleb saata aadressile:
hr Richo Zieminski
Sperberstr. 9
46399 Bocholt
Ümbrikule märkida: Taotlus

13. ja 14. detsembril 2007,
Bremen
Die Glocke
17. detsembril 2007,
Berlin
Philharmonie
23. detsembril 2007,
Köln
Philharmonie
info:
www.kammerphilharmonie.com

Täpsustusi, kommentaare,
ettepanekuid, kaastöid,
kuulutusi ja teateid ootame
aadressile
EestiRada@yahoo.de
Tähtaeg: iga paaritu kuu
10. kuupäevaks

