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Minu emotsionaalsed mälestused… 

 

Olen nii vana, et sündinuna Eesti Vabariigis on ka sealt minu esimesed mälestused. 

Mäletan väga selgelt kui läbi rukkipõllu tulid esimesed vene sõdurid meie taluhoovi. Olin 

üllatunud, et and kõndisid läbi rukkipõllu – see oli koht, kuhu ei astutud. Edasi nägin sakslasi ja 

seda aega ning jällegi tulid venelased ja nüüd juba pikaks ajaks. Tuli talust põgeneda Tartusse 

vanaema juurde. 

Algas minu kooliaeg Tartus II keskkoolis, praeguses Miina Härma nimelises Gümnaasiumis. Meie 

õnn oli, et selles tütarlaste koolis olid õpetamas põhiliselt eestiaegsed õpetajad, kes oskasid meid 

õpetada rahvuslikus-eestlaslikus keeles ja väljendada ka protesti valitseva meelsuse vastu. 

Jõululaupäeval osati korraldada rahvaste sõpruse õhtu selliselt, et kontroll sealt midagi jõululist ei 

oleks leidnud, aga meile jäi see eluks ajaks meelde kui tõelised jõulud. Pioneeride toa üle seina 

ilutses loosung “Kõik jõud Stalini suure asja eest!” Ühelgi muukeelsel kontrollil ei tekitanud see 

küsimusi, eestlased aga said alltekstist väga hästi aru.  

Meie aga võitlesime vägevalt nii viiekümnendatel kui ka edasi juba Nikita ajal. Siis, olles 

agronoom kasvatasime maisi küll hajaskülvisi küll ruutpesiti, aga ka põllu äärtel, mille keskele oli 

külvatatud kaer või oder. Brežnevi aeg möödus rahulikult kuni tema kadumiseni Kremli müüri 

ääres , kuid kirstu kolksatused tekitasid tunde mingisuguse lõpu algusest. 

Tuligi uus juht Mihhail Gorbatšov – uutmise ja perestroika kuulutaja. Käis ta ju ka Eestis ning oli 

võimalik temaga kohtuda. Jutt perestroikast tekitas lootust. Tundus, et ehk midagi hakkab nihkuma 

paremuse poole. Aga siis tuli fosforiidi kaevandamise plaanid, tuli palju muudki, mis rahvale oli 

vastuvõtmatu. Protestihääli hakkas  aina enam kostma. Meenutame Hirveparki, kodanike 

komiteede liikumist, aga ka Rahvarinnet, mis haaras suure osa elanikkonnast. 

Rahvas hakkas ärkama, midagi ei olnud muutunud eestlase südames nende aastate jooksul. Olin 

kunagi lasteaias teinud väikese Eesti lipu, mida vanaema hoidis pere piibli vahel kõik need aastad. 

Nii toodi välja peidetud lipud, siin on õige koht meelde tuletada ka vendade Kork’ide lipu lugu 

Otepäält. 

Ja siis oli mälestusväärne 16. november, mil Ülemnõukogu võttis kõige kõrgema Eesti parteijuhi 

Vaino Väljase tungiva pilgu all vastu Suveräänsusdeklaratsiooni. Jah – see oli samm, mida tervitati 

kogu maailmas. See oli asi, mis näitas rahvas ,et rahvas ei unusta, vaid toetab neid, keda ta usaldab. 

Kas saame unustada Balti ketti, öölaulupidusid?! 



Kui meid uuesti valiti Ülemnõukogusse, siis oli ka suur lootus ja usaldus meie suhtes. Kas suudame 

jätkata protsesse , mis viiksid järjepidevuse alusel vabasse Eestisse. 

Jah, 20. augustil 1991 tekkis meie jaoks võimalus. Suur riik oli näidanud Balti riikides, mida nad 

võivad rahvaga teha. Tapetuid oli Lätis ja Leedus. Kas see juhtub ka meiega? Siinkohal tahan 

tänutundega meenutada kadunud kolleegi -kaukaaslast Abdul Rahmanovit, kes andis käsu kõik 

garnisonid sulgeda. 

Mõskvas oli konflikt Jeltsini, kes oli meie toetaja, ja Gorbtašovi vahel. Viimase käsku olen ise 

lugenud, kus ta Keskkomitee salajases kirjas käskis vajadusel kasutada sõjalist jõudu. 

Jah, tankide roomikud mürisesid teletorni poole. Rahvas läks paljaste kätega neile vastu. Kartmatud 

ja lootusrikkad. 

Kas meie Toompeal kartsime? Raske öelda – mina tundsin, et nüüd on minu kord  ja olin realistlikul 

positsioonil. Siin saalisolijad, kes me tookord Toompeal olime, ei kartnud, küll oli aga värisevate 

pükstega kolleege – näiteks härra Lebedev ütles, et viiakse valimata teid, siis ka meid. 

Olen õnnelik, et saatus andis meile võimaluse rahva usaldust ellu viia ja saime oma kohuse täita 

rahva soovi elluviimiseks. 

Eestist sai jälle vabariik õigusliku järjepidevuse alusel ja meie olime selle ellu viinud. 

Aitäh kõikidele kolleegidele! 

 


