Pauliine Kremm sündis 8. märtsil 1916 Põhja-Kaukaasias Allmäe külas, kus
käis ka koolis. Alates 1934 asus õppima Leningradi Herzeni-nimelisse instituuti, kus tema õpingud katkesid ideoloogiliste takistuste tõttu 1939. Seejärel töötas Allmäe külas; 1944 lõpetas kõrghariduse ja töötas PõhjaKaukaasias pedagoogina; 1947 tuli Eestisse Saaremaale, kus töötas pikka
aega keskkooli direktorina, samuti ajalooõpetajana. Pauliine Kremm suri
25. detsembril 2005 Saaremaal ja on maetud Kuressaarde Kudjapää surnuaeda.
Põhja-Kaukaasia: Allmäe. Eestlaste suhted teiste rahvustega, tööolud. Nõukogude võimu saabumine. Haridus. Allmäe laulupidu (1919), seltskondlik tegevus. Kaarel Teevet. Georg Lurich: külaskäik Allmäele. Rahvalikud tavad.
Eestlased Leningradis 1925−1937. Teini Jaan (Jaan Tein?). 1930- ndate repressioonid Allmäel, kollektiviseerimine. Anspik. Naame. Nikolai Kremm.
Kommuun „Koit”. Kalju Saaber. Liisi Kimberg. Tallinna „vabastamine”.
Digiteeris Andres Aule, kirjaviis muutmata.
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Nii algas allakäik

PAULIINE KREMM
Käesoleva loo autor on töötanud Kuressaares pikemat aega I keskkooli direktorina ja ajalooõpetajana. Olles pärit Põhja-Kaukaasiast, kirjeldab ta oma
mälestustes sealse eesti ühiskonna elu murrangulistel aegadel ja selle allakäiku stalinlike repressioonide tulemusena.
* * *
Möödunud aastal täitus Põhja-Kaukaasia eesti küla Allmäe asutamisest 120
aastat.
Enne põllumajanduse kollektiviseerimist (1928−1933) elas Allmäe külas ligemale neli tuhat saartelt, Jõhvist ja mujalt Eestist Laksi Tõnise kombel «hingemaad» otsima siirdunud väljarännanut ja nende järglast.
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Allmäe oli ridaküla, asus Kaukasuse mäeaheliku alguses, kuurortlinnade
Mineralnõje-Vodõ, Pjatigorsk jt. läheduses.
Küla oli ehitatud plaanipäraselt sirgete pea-, kõrval- ja põiktänavatega. Korralikke, hoolitsetud eluhooneid ümbritsesid juur- ja puuviljaaiad. Eestlaste
tööoskus ja -tahe andsid avarates mustmullasteppides häid tulemusi. Päevast
päeva muutus külas elu lahedamaks.
Naabruses elavate rahvustega (venelased, kahlõd — segunenud ukrainlaste-venelaste järglased, kasakad — kunagiste sõjaväestatud asulate asukad) saavutati peagi üksteisemõistmine. Algaastail oli ette tulnud ka mõningaid
kokkupõrkeid põliselanikega, sest eestlastele eraldati maad kohalikust maafondist, mis mõningal määral kitsendas kohalike tingimusi.
Tänu töökusele, rahulikule, tasakaalukale käitumisele võitsid eestlased, keda
kohalikud nimetasid «nimtsõ» (s. t. sakslased), kohalike elanike poolehoiu,
mis avardas veelgi üksteisemõistmist, pani aluse rahulikule kooseksisteerimisele, isegi koostööle.
Naabrid kasvatasid juur- ja puuvilja vähe, eestlaste ülejäägid ostsid nad meelsasti. Neil olid aga suured lambakarjad, villa kasutasid nad põhiliselt viltide
valmistamiseks. Naabrite villavarud olid suured ja see võimaldas eesti noorikutel oma käsitööoskusi välja pakkuda. Eestlastest memmed ja noorikud kudusid naabritele eestimustrilisi kindaid, kampsuneid, villast ja linast riiet n.-ö.
pooleks, s. t. osa tellija villast-lõngast saadi töötasuks.
Seltskondliku elu korraldamisel tõmbuti esialgu oma territooriumi piiridesse,
rahvuslikud tavad ja kombed korraldas iga rahvas oma tõekspidamiste kohaselt. Allmäelastel kõrgus keset küla luteri kirik. Inimeste moraal sai siit vaimutoitu. Stalinismi aegu kirikud suleti, alguse said teised tõekspidamised.
Milliseks kujunes rahvusküsimus nõukogude võimu algaastail?
1917. a. V. I. Lenini juhtimisel koostatud ja sõnastatud «Venemaa rahvaste
õiguste deklaratsioon» kuulutas välja rahvaste enesemääramise õiguse ja
selle tagamise võimalused. Kohe asuti seda deklaratsiooni ellu viima, kasutades selleks rahvuskoosluse erinevaid vorme ja liike. Isegi kõige väiksemad
rahvuskoosluse osad olid haaratud. Näiteks võiks siingi olla eesti küla Allmäe.
Kõigepealt seati sisse eestikeelne suhtlemine ja asjaajamine Allmäe külanõukogu piirkonnas, s. t. külanõukogus, kultuurimajas ja raamatukogus, hiljem
kolhoosis «Edasi» (1929. a.). Suhtlemisel ja asjaajamisel kasutati emakeelt.
Koolide muutmisel emakeelseks oli esialgu suuri raskusi, sest puudusid õpikud ja õppevahendid. Siis hakati küsimust lahendama nii, et algklassid töötasid peamiselt emakeelsetena. Kasutusele võeti vanemate säilinud eestikeelsed aabitsad ja lugemikud, samuti raamatukogudes olev eestikeelne kirjavara. Teise astme koolis jätkus töö endiselt — eestikeelsete õpikute puudumisel kasutati venekeelseid Emakeelt õpetati õppeainena
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Hiljem, kui Leningradis hakkas tööle eestikeelne trükikoda, hakkas saama
emakeelseid õpikuid eesti koolidele ning emakeele kasutamine koolis laienes.
Kuidas suheldi rajooni ülemustega? Asutuste ja ettevõtete juures olid riigikeelt, vene keelt, valdavate ametnike ametikohad, kelle kaudu suheldi rajooni
kõrgemate ülemustega. Võib liialduseta öelda, et «Venemaa rahvaste õiguste
deklaratsioon» äratas Allmäe eestlaste rahvusliku eneseteadvuse, äratas taas
huvi oma rahva ajaloo, tema kultuuriväärtuste ja traditsioonide vastu, andis
uut indu ja hoogu isetegevusele, isetegemisele.
1989. a. suvel möödus 75 aastat eestlaste esimesest laulupeost Punasel Lagedal Sotši lähistel.1 Sündmust tähistati A. H. Tammsaare majamuuseumi
avamisega. Järgmine, s. o. teine eestlaste laulupidu Kaukaasias toimus
1919. a. Allmäel.
Laulupidu algas laulupeoliste rongkäiguga ja ühislauluga «Mingem üles mägedele . . .». Mindigi mägedele, sest laululava oli ehitatud mäe veerele, kust
alla orgu ja külale avanes suurepärane vaade. Kaugemaks taustaks laululavale jäi Kaukasuse mäeaheliku igijääga kaetud Elbrus. Muide, ülikooliaastail mägironimisega tegeldes oli mul võimalus Elbruse tippu tõusta.
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2.
Laulupidude korraldamine stimuleeris koorilaulu arendamist kohapealsetes
eesti külades. Mäletan, et Allmäel töötas veel 30-ndate aastate algul nais- ja
segakoor. Koolides tegutsesid noorte- ja lastekoorid.
Edukalt töötasid kultuurimaja näiteringid. Oli aeg, kus neid tegutses kolm —
noorte, eakate ja õpilaste oma. Kultuurimajal olid tihedad sidemed kuurortlinna Pjatigorski Eesti Maja juhtkonnaga. Vahetati repertuaari, anti vastastikku külalisetendusi. Eestimaa kuulus laulutäht Aino Tamm, olles külaliseks
Pjatigorski Eesti Majas, külastas ka Allmäed. Seal andis ta unustamatu
kontserdi ja aitas allmäelaste seast välja valida soliste koori vastukontserdiks
Eesti Majja. Solistina esines kontserdil ka minu tädi Mari Jõepere, kelle mälestusi edastangi. Mälestuseks saanud tädi Aino Tammelt heasoovliku kirjareaga foto.
Vanamemmede abiga saadi tegutsema ka rahvatantsuringid. Pärast Eestimaa
eraldumist oli suuri raskusi käsiraamatute saamisega. 1932. a. saavutas Allmäe noorte rahvatantsuring rajooni isetegevusülevaatusel esikoha.
Hindamatu osa käsitöökursuste korraldamisel ja näituste organiseerimisel oli
Allmäe Naisteseltsi Nõukogul. Käsitöönäitusi korraldati tavaliselt naistepäeval, 8. märtsil. Samas toimusid näitusmüügid.
1

Andres Aule ääremärkus: Ilmselt peab autor siiski silmas 1914. aastal Suhhumis peetud esimest
Kaukaasia ja Krimmi eesti asunduste laulupidu.
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Pillimeestest külas puudust ei olnud. Au sees olid puhkpilli- ja keelpilliorkester, rääkimata lõõtspillimängijatest. Kanneldajaid oli kaks. Üle küla pillimees
akordionil oli isemeelne vanapoiss Kaarel Teevet. Elukaaslase valikul oli
mees väga nõudlik ja valis seni, kuni aeg maha jooksis. Noored tahtsid tantsida, kuid tantsuõhtul tõrkus Kaarel mängimast, tujutses. Siis aga leiutas
Kaarel uue mooduse noor olla. Iga tantsuõhtu eel esitas tingimused: tantsuks
mängin, tasuks noore neiu kojusaatmine. Eks mõnelgi tantsuhimulisel tuli
neid tingimusi täita. Vahel viskas Kaarel ka vembu sisse — saatnud neiu koduläveni, puges ta ise südamedaami hoovis sirelipõõsasse magama. Hommikul sammus Kaarel nagu õige ehaline kunagi tähtsalt peatänavat pidi kodu
poole.
Spordiseltside tegevusele, eriti maadlus- ja tõstespordile andis uut hoogu eesti
vägilase Lurichi külaskäik Allmäele. Viimased elupäevad veetis Lurich Allmäest paarisaja kilomeetri kaugusel asuvas Armaviri linnas. Sinna on ta ka
maetud.

Allmäe neiud Jõepere Juuli ja Laasi Miili.
Meeldiv tava külas oli kirjanduslikud õhtud, koosviibimised seltskonniti.
Loeti uudisteoseid, luges ettelugeja, kuulajad tegid käsitööd. Eestikeelsete
raamatute saamisega oli raskusi, see tingiski sellised kirjanduslikud ettelugemised. Tänuga meenutan kirjanduslembest vanematekodu, kus tolle aja kohta
oli märkimisväärne eestikeelne raamatukogu.
Au sees olid kadri- ja mardipäev, jõulude pidamine (hiljem keelati), uue aasta
vastuvõtmine. Rahvuslikke kombeid täiendati kohalikega. Näiteks liideti
maisitalgute korraldamisel vanad talguvormid uutega. Valminud maisitõlvikud murti, vartest eraldati tõlvikud ja veeti koju kuhilatesse. Tõlvikud tuli käsitsi lehtedest vabastada ning see oli aeganõudev ja üksluine töö. Maisitalgud
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kujunesid noortele lõbusaks koosviibimiseks. Mais «riietati lahti» lauldes ja
naljade saatel. Töö lõppenud, kaeti talgulaud, tantsiti. Maisitalgute finaal oli
humoorikas külauudiste avalikustamine. Ööpimeduse katte all valmis katkutud maisilehtedest «lehistee» kurameeriva paari, s. t. neiu väravast noormehe väravani.
Avalikustatud külauudise avastajaiks järgmisel hommikul olid esimesena kodust väljunud külaelanikud, kelle abiga läks uudis küla peale rändama. Asjaosalistel jäi järgmise öö varjus «lehistee» koristada ja pulmapäev kindlaks
määrata.
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3.
Need olid vaid linnulennult toodud näited rahvuskultuuri ja keele vabast arenemisest. Natsionalismis ei süüdistatud kedagi, ka sõna «šovinism» polnud
põhjust suhu võtta. Vähemusrahvustele avati uusi koole, soodustati rahvuskaadri ettevalmistamist, erilised soodustused kehtisid vähemusrahvaste
esindajaile sisseastumiseksamitel ja stipendiumide saamisel. Eeskätt arvestati
vaesemate elanike vajadustega.
Kirjeldades seda perioodi tahaksin erilise soojusega meenutada Leningradi.
Aastail 1925−1937 oli Leningrad Liidu eesti kultuuri säilitamise ja arendamise
häll. Leningradis elas tollal rohkearvuline eestlaskond. Vassili saarel tegutses
Eesti kultuuripalee — eestlaste kooskäimise ja kultuurialase tegevuse paik.
Vassili saarel paiknes ka eesti koolidele õpetajate kaadrit ettevalmistav eestikeelne pedagoogiline kool direktor Linnamäega eesotsas. Eestikeelse kõrghariduse võis omandada Leningradi Herzeni-nim. Ülikooli eestikeelses
osakonnas. Trükikojas «Külvaja» trükiti eestikeelset kirjandust, õpikuid. Leningradis ilmusid ajalehed «Edasi», «Säde», ajakiri «Külvaja» jt.
Allmäe külal olid tihedad sidemed Leningradiga, siit saadi kaadrit koolile,
kirjandust, õpikuid, siit telliti eestikeelseid ajalehti ja ajakirju.
Pärast Kirovi mõrvamist muutus «eesti asja» toetamine Leningradis paljudele
tegijaile ja ka osasaanuile saatuslikuks. Eesti kultuuri keskused Leningradis
likvideeriti. Paljud eestlastest partei-, nõukogude, teadus- ja kultuuritöötajad
arreteeriti. Eesti koloonia Leningradis likvideeriti nii füüsiliselt kui ka
moraalselt.
Pärast Lenini surma koondus võimutäius Stalini kätte. Teatavasti hoiatas Lenin haigevoodil lamades selle eest
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Allmäe noorte näitering ja keelpilliorkestri liikmed.
partei keskkomiteed, juhtides tähelepanu Stalini halvale iseloomule. Lenini
kartused täitusid peagi. Haaranud võimutäiuse, pidas Stalin ennast eksimatuks, temast sai mitte ainult rahvusküsimuse kõiketeadja, vaid ka klassivõitluse «teoreetik», kes rahvuspoliitika lahendamisel häda ja õnnetust külvas.
1936. a. stalinlik, «maailma kõige demokraatlikum» NSVL konstitutsioon oli
tegelikult kattevarjuks 1937.−1938. a. alanud tervete rahvuste küüditamisele,
juba varem alanud massimõrvadele. Aastail 1937−1944 tabas selline saatus
volgasakslasi, kaukaasia balkaare, krimmitatarlasi jt. Tabas ka Liidu eestlasi
kõikjal, kus nad ka ei elanud.
Eestist väljarändamise eestvedajateks olid ettevõtlikumad eestimaalased, kes
poliitilistel või majanduslikel põhjustel olid sunnitud sünnimaalt lahkuma
(maa vähesus, parunite surve). Igal juhul oli tegemist teotahteliste inimestega.
Teel Eestist Põhja-Kaukaasiasse oldi üksteisele nõuks ja toeks. Ühised mured
ja raskused liitsid. Hoiti kokku ka uue kodu rajamisel. Välisilmaga suheldi
edu- ja üksmeelselt. Võimaluste piires oldi kursis riigis toimuvaga, omamoodi
sellele ka reageeriti.
1905. a. revolutsiooni aegu olevat Allmäe küla kangeim mees Teini Jaan külaelanike tahtmisel ja toetusel kõrvaldanud vallamajast tsaari pildi. Ainult külast pagemine päästnud mehe ihunuhtlusest.
1917. a. revolutsiooniga mindi kaasa, sest palju lubasid rahu- ja maadekreet.
Eriti viimane, sest maa nimel oli ju isamaa maha jäetud. Maadekreet andis
maa nüüd pärisomandiks. Et see anti päriseks ainult ajutiseks, seda eesti talupoeg ette näha ei osanud. Et uue võimuga kaasa mindi, räägib seegi asjaolu,
et kodusõja puhkemisel astus osa Allmäe küla mehi vabatahtlikult
Punaarmeesse (A. Klein, S. Mihailovski, G. Kremm jt.).
Nüüd stalinlikest rahvusküsimuse «viljadest» Allmäel.
Esimeseks viljaks oli eestikeelse asjaajamise lõpetamine, koolid muutusid
taas venekeelseks. Ametikohtadele hakkasid saabuma rajooni volitustega
riigikeele valdajad. Kas ülevalpool arvestati saabujate kompetentsust või
kohaliku eripära tundmist? Ei arvestatud. Algas majanduse ja kultuuri alla6
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käik külas. Eriti rasked olid aastad 1931−1932, mil põllumajandust tabas
põud. Massiliselt suri rahvast nälga. Allmäe asukaid päästis juur- ja põhiliselt
puuvilja hea saak.
Pärast eesti koloonia likvideerimist Leningradis lõppes eestikeelse vaimutoidu juurdevool väljastpoolt, ka kohalik eestikeelne kirjavara pandi põlu alla,
seda ei tohtinud kasutada ja levitada.
Pikapeale muutus elanikkonna kooslus, hakkasid tekkima segaabielud. Represseeritute kodud muudeti ühiskondlikeks hooneteks või asustati väljast tulnutega.
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4.
Kollektiviseerimise aegu, kui nn. kulaklust kui klassi likvideeriti, said kümned perekonnad kulaku nime, millele järgnes küüditamine. Ülejäänud jätkasid elamist-olemist Allmäel «sunnismaistena», s. t. ei olnud enam õigust
soovi korral lahkuda teisale elama või tööle. Kolhoosi liikmeile passe ei antud. Aga külast lahkumisel, mujale tööle vormistamisel oli pass vajalik.
Kolhoosi liikmete kogu varandusest, hoonetest, masinatest ja loomadest sai
ühisomand. Endisele omanikule jäi elumaja, üks lehm, paar lammast. Töö
kolhoosis toimus sunni korras, tihti ka puhkepäevadeta. Kulakuks tegemisel
oli palju suvalist, ehkki põhiliseks näitajaks pidi olema võõra tööjõu kasutamine majapidamises. Tihti sõltus kulaku nime saamine «kulaklustamise
spetsialistide» omavolist ja tõekspidamistest.
Eestlastel oli kombeks suuremad tööd talgute korras ära teha. Mõnelegi
kulakuks tegijale valmistas selline ennenägematu töövorm peavalu. Jälginud
siis selline «spetsialist» talgute käiku ning arvanud: «Talko — mida see tähendab?» Töötegijad ju võhivõõrad inimesed, tähendab kasutad võõrast tööjõudu, tähendab, oled kulak!
Niisiis algas kulakute otsimise-tegemise jaht. Võtted eesmärgi saavutamiseks
olid mitmekesised. Allmäe elanik Anspik, laitmatu töömees, aga terava ütlemisega, saavutas oma perekonnale kulaku nime lihtsalt. Selleks piisas läbiotsimisel, mida võis väiksemgi ülemus korraldada, eestikeelse piibli avastamisest. Avastajad viisid piibli asitõendina kaasa. Anspik abikaasaga küüditati.
Või siis orbude Naamede variant. Pereisa Naame oli külas tuntud nuputajaleiutaja. Tema abi töö lihtsustamisel kasutasid paljud. Naame aitas ka ametimehi, kui neil kitsas käes oli. Külatänavate korrastamiseks nuputas ta teerulli
ja kinkis küla asjameestele ühiseks kasutamiseks. Külatänavad saadi korda.
Naame leiutas ka villakraasimise
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Allmäe küla naisvõimlejad pildistajale poseerimas.
agregaadi, mille baasil avas hiljem villakraasimise töökoja. Küla noorikute
vaimustusel ja tänul polnud piire. «Preemiaks» leiutuse eest anti Naamele ja
tema perele kulaku tiitel. Isa ei jõudnud tagajärgi ära oodata, ühe uue leiutise
ebaõnnestunud katsetamisel varises ta manalasse. Varem oli tütre sündimise
ajal seda teed läinud ka abikaasa. Kulaku nime pärisid poeg ja tütar, kes asu misele saadeti. Villakraasimise töökoda suleti ja lammutati.
Hoopis omamoodi «likvideeriti kulaklus kui klass» naaberkrais asuvas eesti
külas Livonias. Seal anti kõigile küla meeskodanikele range käsk ilmuda
kohe kultuurimajja piirkondlikule meeste koosolekule. Mehed tulid, imestasid. Kultuurimaja läheduses seisid kolonnis sõjaväe veomasinad. Siseneti
kultuurimajja . . . ja sealt juba saatjatega ootavatesse veokitesse. Keegi neist
meestest ei pöördunud enam oma perekonna juurde tagasi. Igavikku kadus
ka minu onu Nikolai Kremm.2
Veel üks näide väikse rahvakillu saatusest. 1918. a. algul konfiskeeris nõukogude võim mõisad. Paljud neist muudeti kommuunideks. 1918.−1920. a. kommuunide moodustamise eesmärgiks oli kujundada sotsialistliku põllumajanduse näidismajandid talupoegadele eeskuju võtmiseks.
Noil aastail, uskudes nõukogude võimu inimsõbralikkusse, tema lubadustesse, tuli grupp Ameerikas elanud eestlasi Nõukogudemaale, et siin kaasa
lüüa noore töörahva riigi ülesehitamisele. Püha lihtsameelsus, võiks nüüd
ütelda. Seda küll. Aga sama võidakse meile endile öelda. Tagantjärele oleme
ju kõik kangesti targad.
Tuldi perekondadega, kaasas olemasolev varandus — põllutöömasinad, viljaseeme . . .

2

Hilda Sabbo ääremärkus: See, mida Pauliine Kremm siin kirjeldab, oli meeste äraviimine
Krasnodari kraist Uus-Eesti (Novoestonovskoje) külast 1938. aastal, kus arreteeriti ka Nikolai Kremm. Livoonia külas arreteeriti mehi hoopis 1937. aastal, neid arreteeriti vähem ja
neid ei kogutud enne klubihoonesse.
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Tulnukad asusid elama Salski stepimaadele, kus panid aluse kommuunile
«Koit». Suurmajandi oskuslik juhtimine, teotahteline korralik töö viisid majandi peagi jõukale järjele.
«Koit» kujunes omamoodi uute põllukultuuride seemnepangaks. Seemet kasvatasid kommunaarid ise ja laenutasid naabritele. Siit sai alguse maisi ja söödakultuuri sorgo kiire levik. Kaukaasias kasvas mais hästi ning kujunes peagi
teiseks leivaviljaks inimesele ja heaks söödaks loomadele. Isegi karud,
laskudes vargsi mägedelt, lasid maisil hea maitsta. Enne maisi popiks muutmist tuli vaid arbuusi- ja melonipõldusid kutsumata maiustajate eest kaitsta.
Nüüd seati jahipüssiga valvur ka maisipõlde kaitsma.

Meie Maa (nr. 19), 11. mai 1990, lk. 3

5.
Esimene maisi- ja sorgoseeme toodi Allmäelegi «Koidust». Eestlaste kommuun kujunes põllumajanduse Mekaks. Siia tuldi kaema kaugelt ja lähedalt,
korraldati ekskursioone, kirjutati kommuuni töödest-tegemistest ajalehtedes,
seati eeskujuks. Tasu hea töö eest oli aga karm. Repressiooniaastad tegid oma
töö ka Salski steppides. Kolmekümnendate aastate lõpul kommuun likvideeriti, asukatest saadeti paljud Siberisse. Üldiselt vajaks kommuuni «Koit» ajalugu nagu paljud teised Liidu eestlastega seotud probleemid tõhusamat
uurimist. Seni on teenimatult vähe pööratud tähelepanu itta lahkunud eestlastele, kuid selleks ju dollareid tarvis ei lähe.
Viimati külastasin Allmäed 70. aastate algul. Küla ei erinenud enam millegi
poolest naaberküladest — tänavad umbrohtu kasvanud, hooned remontimata.
Eestlaste arv külas vähenes tunduvalt. Möödunud suvel otsis eesti kultuuri
jälgi Allmäel kirjanik Kalju Saaber. Pole vist eriti leidnud. Järeldan vastusest,
mida ta ühelt külaelanikult, Peri Sassilt (mäletan teda koolipoisina) sai. «Eesti
kultuurikiht on sügaval asfaldi all,» kostnud Sass. Kurb, eks ole?
Eespool oli juttu 1937.−1938. a. stalinlikust repressioonide põrgukatla pulbitsemisest Leningradis.
Ehkki õppisin ülikoolis Leningradist tuhandete kilomeetrite kaugusel, jõudis
sealne repressioonide hingus minunigi.
Juba vanemate klasside õpilasena kodukülas olin vahetevahel teinud kaastööd Leningradis ilmuvale eestikeelsele õpilaste ajalehele «Säde».
Ülikooliaastail kaastöö jätkus. Nüüd juba ajalehele «Edasi». Enamasti olid
need spordisõnumid, mis ajalehele saatsin. Olin ju ülikoolis õppides jäägitult
haaratud spordist. Mul oli spordijärk kergejõustikus, harrastasin alpinismi ja
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Allmäe naisring 1930. aastal.
langevarjuhüppeid. Üheaegselt ülikooli viimase kursuse lõpetamisega kavatsesin ka lennuklubis piloodikursuse lõpetada. Eelmisel kursusel pärast
langevarjuhüpete sooritamist oli mind lennuklubisse vastu võetud. Eesmärk
jäi saavutamata. Miks? Tagantjärele sellele mõeldes tulen järeldusele, et pole
halba ilma heata. Oletame, et minust oleks saanud pedagoog-lendur. Vaevalt
oleksin ma siis sõja puhkemisel koolis õpilasi kantseldanud. Õpetajaks saada
oli südamesoov. Miks siiski nurjus lenduriks saamise plaan ja mis on siin
ühist Leningradis toimunud repressioonidega?
Pärast langevarjuhüpete sooritamist tellis «Edasi» toimetus minult artikli langevarjuspordist. Tellimise täitsin. Möödusid nädalad, möödus kuu ja siis
saabus toimetuselt järelepärimine ning paluti artikli ärasaatmisega kiirustada. Kuidas? Tähendab minu saadetud artikkel polnud pärale jõudnud. Kirjutasin uue, saatsin tähituna teele, paari nädala pärast kirjutis ilmus «Edasis».
Mis sai varem saadetust? Ustavad tsensuuriteenrid kõrvaldasid selle ja kasutasid hiljem süüdistuste algatamiseks minu vastu. Minu artikli tõlkis
tsensuuritegelastele minu koduküla neiu Liisi Kimberg. (Kaks meid eestlasi
õppiski siin ülikoolis.) Suure saladuskatte all ta avaldas selle minule. Selles
artiklis propageerisin langevarjusporti, kirjeldasin oma elamusi langevarjuhüpetel ja püüdsin tõestada, et kõigile tahtekindlatele tervetele noortele on
see jõukohane. Riigisaladuste reetmist valvsad tsensorid artiklist ei leidnud.
Mida siis leiti ja minule süüks pandi? See oli minu eestimeelne põikpäisus, julgus kirjutada eestikeelseid lugusid «mingisugusele kahtlasele» eestikeelsele
ajalehele. Tollal sellest piisas.
Käsil oli viimane õppesemester enne riigieksameid, kui sain kutse ilmuda rektori palge ette. Ilmusin. Olin seda ka varem teinud. Siis oli rektor ikka mõnusalt naeratanud, ulatanud mõne meene või diplomi teenete eest spordis. Nüüd
oli ta morn ja ilma pikema sissejuhatuseta teatas, et rektoraat on otsustanud
mind kohe tööle suunata. Põhjus, õigemini ettekääne — krais olevat suur
ajalooõpetajate defitsiit. Käskkirigi olevat juba vormistatud. Küsisin, kuidas
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jääb riigieksamitega, mul ju diplom puudu. Vastati, et sooritan need hiljem
töö käigus. Kõik!

Meie Maa (nr. 20), 18. mai 1990, lk. 3

6.
Olin paugupealt lindprii, õnnelik veel pealekauba, et õigus õpetajana töötada
alles jäeti. Kuus aastat töötasin diplomit mitteomava õpetajana ja alles
1944. a. pärast sõjategevuse lõpetamist neis piirkondades sõitsin ülikooli õigust nõudma. Taotlesin võimalust riigieksamite sooritamiseks. Uus rektor
soovitas esitada kirjaliku avalduse koos tööraamatu ja iseloomustusega kohalikult parteivõimult, andmed perekonnaliikmete, perekonnaseisu kohta jne.
Võib-olla et just kujunenud perekonnaseis minusse suhtumist leevendas, tegi
mind teatud määral võrdväärseks otsuse langetajatega. Sõja keerises olin
kaotanud abikaasa, vend oli rindel teadmata kadunuks kuulutatud. Kas pole
seda siiski palju ühe ebaõiglase tendentsliku kaebuse-süüdistuse tühistamiseks?

«Edasi» kolhoosi viljakoristusbrigaad lõunalauas.
Mõningase aja möödumisel saabus rektorilt teade, et minule on antud võimalus riigieksamite sooritamiseks tingimusel, et sooritan kõik viimase kursuse arvestused-eksamid, kaasa arvatud riigieksamid, kahe kuu jooksul.
Tingimused olid enam kui rängad, aga nõustuda nendega tuli. Teistsugust võimalust lihtsalt ei olnud.
Ülikooli lõpetasin ja diplomi sain 1944. a. Selline oli siis «Edasile» saadetud
viimase artikli pisarate- ja murederohke hind. Kas ainult pisarad? Meenub
viimase riigieksami sooritamise päev, 22. september 1944. a. Ülikooli hoonest
väljumisel oli meeleolu ülimalt päikseline. Väljakul andis valjuhääldaja veelgi
indu juurde, teatades: «Täna vabastati Tallinn!» Minule kujunes teade

11

Pauliine Kremm. Nii algas allakäik (1990)

Tallinna vabastamisest sümboolseks, seda hakkasin ma mõned aastad hiljem
tajuma. Tuli see tajumine-mõistmine 1947. a., mil Eesti Haridusministeeriumi
kutsel ja suunamisel tee Saaremaale ette võtsin.

Leningradi oblasti vähemusrahvuste nõukogude-parteikooli eesti sektori seinalehe toimetuse kolleegium. Autor vasakult teine.
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